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املشكلة
ً
باتــت الفجــوة بيــن الشــباب األردنــي وصانــع الق ـرار تكبــر يومــا تلــو اآلخــر بســبب مــا يعتــري املجتمــع
األردنــي مــن قلــق وتخــوف وضعــف الثقــة تجــاه األداء الحكومــي والبرملانــي ،خاصــة فــي ظــل مــا يشــهده
األردن مــن تــردي فــي الوضــع االقتصــادي وارتفــاع فــي نســب الفقــر والبطالــة وبــروز حــاالت الواســطة
واملحســوبية بشــكل يخل بالعدالة االجتماعية ،إضافة لضعف البنية التحتية ومســتوى الخدمات
ً
الحكوميــة ،مــا أدى إلــى قلــق األردنييــن وتخوفهــم مــن املســتقبل ،ويظهــر ذلــك جليــا فــي ظــل غيــاب
الشــباب عــن صنــع الق ـرارات التــي تمــس حياتهــم ومســتقبلهم بالرغــم مــن أنهــم الفئــة األكبــر فــي
املجتمــع األردنــي واألقــدر علــى تحديــد احتياجاتهــم وبنــاء مســتقبلهم الــذي يريــدون.
ً
نظـرا لــإرث التاريخــي فــي ضعــف وانتقائيــة التواصــل الرســمي مــع الشــباب ومــا تولــد عنــه مــن شــعور
بالتهميــش ،توجــه الشــباب األردنــي للتعبيــر عــن آرائهــم والتخطيــط ملســتقبلهم عبــر وســائل التواصــل
االجتماعــي التــي أصبحــت املــاذ شــبه الوحيــد لهــم للتعبيــر وخــوض النقاشــات متعــددة املجــاالت،
رغــم إيمــان العديــد منهــم بــان مســاحة الحريــة فــي هــذه املنصــات بــدأت تضيــق بســبب التشــريعات
واإلج ـراءات املقيــدة للمحتــوى االلكترونــي وحريــة التعبيــر.
وفــي ظــل التخبــط فــي األداء الحكومــي وكثــرة الخطــط الحكوميــة املتضاربــة التــي تبيــن توجهــات مختلف
للحكومــات املتعاقبــة ،وفــي ظــل عــدم خضــوع الحكومــات املتعاقبــة لرقابــة ومتابعــة حقيقيــة مــن قبــل
البرملــان وعــدم إشـراك الشــباب فــي صناعــة القـرار الرســمي ،جــاءت مبــادرة األردن الــي نريــد .2030
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الهدف
ً
تهــدف هــذه الوثيقــة للعمــل كمرجــع شــامل يتضمــن تحليــا لواقــع حــال القطاعــات األساســية فــي
ً
ً
األردن مــن وجهــة نظــر الشــباب وتقديــم تحليــا تفصيليــا لصنــاع القـرار حــول نظــرة الشــباب األردنــي
لحاضرهــم وتطلعاتهــم ملســتقبلهم وتوصياتهــم التــي ســتوصلهم ملــا يتطلعــون اليــه ،حيــث يهــدف
ً
هــذا التحليــل للمســاهمة فــي عمليــات صنــع القـرار فــي القطاعــات التــي تلعــب دورا فــي املســاس بشــكل
ً
ً
مباشــر بحيــاة الشــباب األردنــي والتــي تؤثــر تأثي ـرا مفصليــا علــى مســتقبلهم.
ً
كمــا تهــدف هــذه الوثيقــة الــى تعزيــز التنميــة املســتدامة فــي األردن اســتنادا الــى أهــداف التنميــة
ً
املســتدامة املنبثقــة عــن األمــم املتحــدة  2030وذلــك بعــد تحليــل الواقــع الحالــي الثنــا عشــر هدفــا مــن
ً
ً
أهــداف التنميــة املســتدامة ضمــن الســياق األردنــي ،حيــث تقــدم الوثيقــة تحليــا عميقــا ألهــداف
التنميــة املســتدامة لبيــان التحديــات التــي تواجــه تطبيقهــا مــن وجهــة نظــر شــبابية ،وتقييــم الشــباب
للواقــع الحالــي للتعامــل مــع هــذه التحديــات بحلــول العــام  ،2030كمــا تقــدم الوثيقــة اقتراحــات
الشــباب وحلولهــم ومشــاريعهم املقترحــة للحكومــة للنهــوض بهــذه القطاعــات وتحقيــق طموحاتهــم
نحوهــا.
كمــا تأتــي هــذه الوثيقــة لتقليــص الفجــوة بيــن الشــباب األردنــي وصنــاع الق ـرار مــن الســلطتين
ً
التنفيذيــة والتشــريعية وتعزيــز مبــدا املشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع القـرار التــي مــن شــأنها زيــادة
رضــا املواطنيــن عــن األداء العــام وزيــادة حــس املســؤولية لــدى الشــباب وكافــة فئــات املجتمــع بصفتهــم
شــريك أسا�ســي فــي التخطيــط والتنفيــذ.
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األهمية
ً
تبــدو جليــة الحاجــة لبلــورة أفــكار الشــباب ومأسســتها ضمــن أطــر علميــة ومنهجيــة قابلــة للتطبيــق
ويمكــن البنــاء عليهــا فــي صناعــة الق ـرار ،وتكمــن أهميــة هــذه الوثيقــة أنهــا الوثيقــة الوطنيــة األولــى
مــن نوعهــا التــي تعنــى بإيجــاد خالصــة لــرؤى الشــباب وطموحاتهــم ،ومــن املتوقــع أن تشــكل أهميــة
للقطاعــات التاليــة:

 .1الحكومة
-

ً
ً
تقــدم هــذه الوثيقــة تحليــا شــامال للحكومــة حــول تحديــات ومشــاكل الشــباب تجــاه القطاعــات

-

املختلفــة ممــا يســاعد الحكومــة علــى فهــم أفضــل الحتياجــات الشــباب واملشــاكل التــي تواجههــم.
مســاعدة الحكومــة علــى اتخــاذ الق ـرارات بنـ ًـاء علــى تحليــل علمــي شــامل لكافــة محافظــات
ا ململكــة .

-

تعزيــز مبــدأ املشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع الق ـرار ممــا ســيزيد مســتوى رضــا املواطنيــن

-

وخاصــة فئــة الشــباب عــن أداء الحكومــة وقراراتهــا وخططهــا.
ً
مســاعدة الحكومــة علــى التخطيــط تماشــيا مــع التوجهــات العامليــة املرتكــزة علــى أهــداف التنمية
املســتدامة ()SDGsا2030

 .2البرملان
-

ً
مســاعدة أعضــاء مجلــس النــواب علــى القيــام بدورهــم الرقابــي بشــكل أفضــل وأكثــر تركيـزا علــى
توجهــات الشــباب وتطلعاتهــم.

-

املساهمة في سن التشريعات التي تلبي تطلعات الشباب وتؤمن لهم مستقبل أفضل.
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 .3الشباب
-

توفيــر بدائــل حقيقيــة وتوصيــات يمكــن للشــباب تــكاز عليهــا عنــد مقابلتهــم ّ
صنــاع الق ـرار
االر
للتعبيــر عــن تطلعاتهــم.

-

توفيــر فهــم صحيــح للشــباب حــول واقــع القطاعــات املختلفــة فــي الدولــة األردنيــة ممــا يســاعدهم
فــي التوجــه للطريــق الصحيــح فــي التخطيــط ملســتقبلهم.

-

زيــادة شــعور الشــباب باالندمــاج فــي املجتمــع بســبب مــا وفرتــه هــذه الوثيقــة لهــم مــن مســاحة
للتعبيــر عــن آرائهــم وأفكارهــم.

 .4مؤسسات املجتمع املدني
-

ً
تســاعد هــذه الوثيقــة مؤسســات املجتمــع املدنــي لبنــاء برامجهــا وخططهــا االســتراتيجية وفقــا
الحتياجــات الشــباب وتوجهاتهــم وذلــك لضمــان مســتوى أعلــى مــن التنميــة املســتدامة وزيــادة
الفائــدة املجتمعيــة مــن جهــود مؤسســات املجتمــع املدنــي.

 .5املؤسسات الدولية واملانحين
-

تشــكل هــذه الوثيقــة خارطــة طريــق للمؤسســات الدوليــة واملانحــة تســاعدها علــى تركيــز تمويلهــا
علــى القضايــا الحقيقيــة التــي تلبــي احتياجــات الشــباب وتنهــض بمســتوى القطاعــات املختلفــة
وتؤمــن مســتقبل أفضــل.

 .6األكاديميين والباحثين
-

ً
مــن شــأن الوثيقــة أن تقــدم أفــكارا ومواضيــع حديثــة وواقعيــة لألكاديمييــن والباحثيــن لتنفيــذ
البحــوث العلميــة واألكاديميــة حولهــا تكــون نابعــة مــن الواقــع الحالــي وليــس مبنيــة علــى إرث مــن
املا�ضــي.
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املنهجية
تــم إعــداد وثيقــة (األردن الــذي نريــد  )2030بنـ ًـاء علــى املنهــج الوصفــي الــذي يتميــز بطريقتــه الواقعيــة
فــي التعامــل مــع املشــكلة ،نظـ ًـرا لوجــود فريــق العمــل فــي امليــدان بشــكل مباشــر ممــا يظهــر النتائــج
بشــكل موضوعــي دون تدخــات فريــق العمــل وآرائهــم الشــخصية ،حيــث تــم تنفيــذ اثنــى عشــر
ورشــة عمــل فــي كافــة محافظــات اململكــة تضمنــت كل ورشــة اثنــى عشــر مجموعــة عمــل ناقشــت كل
مجموعــة محوريــن مختلفيــن مــن محــاور هــذه الوثيقــة.
ولغايــات إعــداد هــذه الوثيقــة تــم اتبــاع مجموعــة مــن الخطــوات التــي اتخــذت املشــاركة الشــعبية
ً
مبــدأ لهــا علــى النحــو التالــي:

 .1تحديد محاورالوثيقة
كخطــوة أولــى وبعــد تحديــد املشــكلة التــي أطلقــت ش ـرارة العمــل بهــذه الوثيقــة وتحديــد الهــدف منهــا
وأهميتهــا ،تــم تنفيــذ بحــث مكتبــي حــول األولويــات واالســتراتيجيات الوطنيــة ومــا التزمــت بــه الحكومــة
األردنيــة مــن اتفاقيــات دوليــة وخطــط وطنيــة ،بهــدف تحديــد املحــاور الرئيســية التــي ســيتم العمــل
ً
وفقــا لهــا ،ولهــذه الغايــة تــم االســتناد علــى اإلطــار العالمــي املعمــول بــه خــال الفتــرة الراهنــة وهــو
أهــداف التنميــة املســتدامة  )SDGs( 2030املنبثقــة عــن األمــم املتحــدة.
ولتحديــد اهــداف التنميــة املســتدامة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي هــذه الوثيقــة ،عمــل فريــق مــن
الباحثيــن علــى مراجعــة أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عشــر لبيــان مــا ينســجم منهــا مــع أهــداف
الوثيقــة وبعــد تحليــل معمــق لألهــداف ومقاصدهــا ضمــن الســياق األردنــي تــم اعتمــاد األهــداف
التاليــة:
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الهــدف( )2القضــاء التــام علــى الجــوع :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف منهــا:
القطــاع الزراعــي فــي األردن ،آليــة دعــم املزارعيــن ،املنتجــات الزراعيــة ،االســتفادة مــن تكنولوجيــا
الزراعــة ،القيــود املفروضــة علــى القطــاع الزراعــي.
الهــدف ( )3الصحــة الجيــدة والرفــاه :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف
منهــا :العدالــة فــي الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة ،التأميــن الصحــي ،التغطيــة الصحيــة ،جــودة
الخدمــات الصحيــة ،البنيــة التحتيــة للمؤسســات الصحيــة.
الهــدف ( )4التعليــم الجيــد :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف منهــا :العدالــة فــي
الحصــول علــى التعليــم ،مخرجــات ونتــاج العمليــة التعليميــة ،املرافــق التعليميــة والبنيــة التحتيــة،
ُ
كلــف التعليــم واملنــح الدراســية ،الكــوادر العاملــة فــي قطــاع التعليــم.
الهــدف ( )6امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد
الهــدف منهــا :األمــن املائــي وميــاه الشــرب ،عدالــة توزيــع امليــاه ،نوعيــة امليــاه ونظافتهــا ،مشــاركة
املجتمعــات فــي تحســين إدارة امليــاه والصــرف الصحــي.
الهــدف ( )7طاقــة نظيفــة بأســعارمعقولــة :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف
منهــا :العدالــة فــي الحصــول علــى الطاقــة وكفاءتهــا ،أســعار الطاقــة ،مصــادر الطاقــة والطاقــة
املتجــددة ،البنــى التحتيــة وتكنولوجيــا املعلومــات املســتخدمة فــي الطاقــة.
الهــدف ( )8العمــل الالئــق ونمــو االقتصــاد :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف
وتــم تقســيم هــذا الهــدف إلــى ثالثــة اقســام هــي:
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أ -العمــل والتشــغيل :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة بالعدالــة فــي الحصــول علــى فــرص
العمــل ،الشــفافية الحكوميــة فــي اإلعــان عــن فــرص العمــل ،توفيــر العمــل الالئــق واملنتــج ،الحــد
األدنــي لألجــور وحقــوق العمــال ،كفــاءة املتقدميــن لســوق العمــل.
ب -االســتثمار :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة بتحقيــق مســتويات أعلــى مــن االنتاجيــة
االقتصاديــة ،السياســات والتشــريعات املوجهــة والناظمــة لالســتثمار ،واقــع املحافظــات فــي
اســتقطاب االســتثمار ،املشــاريع الصغيــرة ،البنيــة التحتيــة لالســتثمار.
ت -الســياحة :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة بالســياحة املســتدامة وتوفيرهــا لفــرص عمــل
وجــذب لالســتثمار ،االســتفادة مــن امليـزات الســياحية لــأردن ،البنيــة التحتيــة للمواقــع الســياحية،
الجهــود الحكوميــة واالســتراتيجيات املتعلقــة بالســياحة.
الهــدف ( )11مــدن ومجتمعــات مســتدامة :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد الهــدف
وتــم تقســيم هــذا الهــدف إلــى ثالثــة اقســام هــي:
أ -النقــل :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة بإمكانيــة وصــول الجميــع إلــى نظــم نقــل مأمونــة
وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليهــا ،البنيــة التحتيــة لوســائل النقــل ،كفــاءة العامليــن فــي مجــال
النقــل ،التطليقــات الذكيــة لقطــاع النقــل.
ب -البيئــة :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة ب ســبل اســتفادة الجميــع مــن مســاحات خضـراء
وأماكــن عامــة ،عدالــة توزيــع الخدمــات ،النفايــات وإعــادة تدويرهــا ،األح ـراج والغابــات ،التغيــر
املناخــي.
ت -اإلدارة املحليــة :وتــم التطــرق ملقاصــد الهــدف املعنيــة بعمــل مجالــس املحافظــات واملجالــس
البلديــة ،البلديــات والتنميــة املســتدامة ومشــاركة الشــباب.
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الهــدف ( )16الســام والعــدل واملؤسســات القويــة :ركــزت منهجيــة العمــل علــى عــدد مــن مقاصــد
الهــدف منهــا :ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي وضمــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع
إلــى العدالــة ،مكافحــة الفســاد ،إنشــاء مؤسســات فعالــة وشــفافة وخاضعــة للمســاءلة علــى جميــع
ً
املســتويات ،وصــول الجمهــور إلــى املعلومــات وحمايــة الحريــات األساســية ،وفقــا للتشــريعات الوطنيــة
واالتفاقــات الدوليــة ،تعزيــز القوانيــن والسياســات غيــر التمييزيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة.
وتــم اعتمــاد األهــداف الخامــس( املســاواة بيــن الجنســين) والعاشــر( الحــد مــن اوجــه عــدم املســاواة)
والســابع عشــر (عقــد الش ـراكات لتحقيــق األهــداف) ،كأهــداف متقاطعــة مــع بقيــة األهــداف كاملــة
حيــث تــم التعامــل مــع كل هــدف مــن هــذه األهــداف الثــاث كأهــداف مشــتركة.

 .2بناء الشراكات
لغايــات إنجــاح هــذه املبــادرة وضمــان التمثيــل الشــبابي املناســب للمشــاركة فــي الحواريــات ،عمــل
راصــد علــى بنــاء مجموعــة مــن الش ـراكات مــع عــدد مــن الجهــات واملؤسســات ذات العالقــة والتــي ان
لهــا األثــر الكبيــر فــي إنجــاح املبــادرة والخــروج بوثيقــة األردن الــذي نريــد  2030ومــن الواجــب تقــديl
جزيــل الشــكر والتقديــر لهــذه الجهــات علــى جهودهــا وهــي:
-

وزارة الشباب

-

لجنة التربية والتعليم النيابية

-

هيئة شباب كلنا األردن

-

برنامج انا اشارك NDI

-

مؤسسات املجتمع املدني الشريكة في املحافظات.

 .3اختيارفريق العمل
تــم تشــكيل فريــق عمــل مكــون مــن  24شــاب وشــابة مــن مــن قطاعــات وخلفيــات متنوعــة يمتلكــون
مســتوى مرتفــع مــن مهــارات التيســيير والحــوار واســتنباط األفــكار وتوثيقهــا ،قادريــن علــى الوصــول
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لفئــة الشــباب والتقــرب منهــم ،ليتولــوا مهمــة تيســير وتوثيــق مخرجــات مجموعــات العمــل بحيــث
يعمــل مــع كل مجموعــة مــن املجموعــات ال  12ميســر للحــوار ومقــرر لتوثيــق املخرجــات بدقــة ،وتــم
اختيــار فريــق العمــل بعنايــة بعــد تلقيهــم ورشــة تدريبيــة مركــزة مــن قبــل مدربــي مركــز الحيــاة – راصــد.

 .4اختيارالفئة املستهدفة
لغايــات إعــداد هــذه الوثيقــة كان ال بــد مــن تحديــد فئــة مســتهدفة للعمــل معهــا علــى تشــخيص الواقــع
وتوثيــق التطلعــات وإيجــاد الحلــول ،ولهــذه الغايــة تــم اختيــار فئــة الشــباب مــن عمــر  18ولغايــة
 30ســنة بمعــدل  2500شــاب وفتــاة مــن كافــة محافظــات اململكــة مــع مراعــاة التــوازن فــي النــوع
االجتماعــي ،حيــث تــم اختيــار املشــاركين واملشــاركات مــن الجهــات التاليــة:
-

طلبة برنامج أنا اشارك في الجامعات األردنية

-

االحزاب السياسية

-

النقابات العمالية

-

هيئة شباب كلنا األردن

-

مراكز الشباب – وزارة الشباب

-

اتحادات الطلبة في الجامعات

-

ناشطين وناشطات من املجتمعات املحلية

-

أندية رياضية وثقافية

-

مؤسسات املجتمع املدني

-

املجالس البلدية ومجالس املحافظات

-

شباب معطلين عن العمل

 .5تنفيذ  12ورشة عمل
لغايــات تحليــل واقــع حــال محــاور الوثيقــة وتوثيــق تطلعــات الشــباب والحلــول املقترحــة مــن قبلهــم تــم
تنفيــذ  12ورشــة عمــل فــي العــام  2019بواقــع ورشــة فــي كل محافظــة وبمشــاركة مــا مجموعــه 2470
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شــاب وشــابة مــن كافــة املحافظــات ،تضمنــت كل ورشــة  12مجموعــة عمــل ناقشــت كل مجموعــة
محوريــن مختلفيــن ويمكــن االطــاع علــى الفيديــو الخــاص باملشــروع علــى االنترنــت عبــر الرابــط التالــي
 ......حيــث يوضــح املنهجيــة واليــة العمــل.
جرى الحوار بين الشــباب املشــاركين فقط دون أية محاولة من امليســرين او أي طرف آخر للتدخل
أو توجيــه الـرأي لضمــان وصــول صــوت الشــباب كمــا هــو وتوثيقــه فــي هــذه الوثيقــة ،حيــث كان دور
امليســرين تنظيــم الحــوار وتيســيره فقــط لضمــان التوثيــق الصحيــح للمعلومــات.
ويبين الجدول التالي الجلسات التي تم تنفيذها:

الرقم

املحافظة

التاريخ يرجى الغاء التاريخ
كامال ما ريكم

عدد املشاركين

1

الزرقاء

2019 / 03 / 23

283

2

املفرق

2019 / 03 / 30

201

3

اربد

2019 / 04 / 04

324

4

مادبا

2019 / 04 / 10

250

5

الكرك

2019 / 04 / 06

174

6

الطفيلة

2019 / 04 / 13

123

7

معان

2019 / 04 / 15

133

8

العقبة

2019 / 04 / 14

136

9

جرش

2019 / 04 / 24

162

10

عجلون

2019 / 04 / 25

179

11

عمان

2019 / 04 / 27

289

12

البلقاء

2019 / 04 / 28

216
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 .6اجتماعات دورية لفريق العمل
لضمــان التناســق فــي العمــل بيــن جميــع املنســقين واملقرريــن أعضــاء فريــق العمــل تــم عقــد اجتماعــات
دوريــة لهــم ملناقشــة التحديــات التــي تواجــه العمــل والتحقــق مــن تغطيــة كافــة املحــاور املطلوبــة ،وبعــد
تنفيــذ الورشــة األولــى تــم عقــد اجتمــاع موســع ملراجعــة محــاور وآليــة العمــل بشــكل مفصــل.

 .7تفريغ املخرجات
ً
كان مــن مســؤولية كل مقــرر أن يعمــل علــى تفريــغ مخرجــات الجلســات التــي ينفذهــا أوال بــأول خــال
يوميــن مــن تاريــخ تنفيــذ كل ورشــة عمــل ،حيــث تــم تصميــم نمــوذج مســبق يقــوم املقــرر بكتابــة
مالحظاتــه ومخرجــات الجلســة خــال العمــل امليدانــي باســتخدامه وبــذات الوقــت يقــوم امليســر
بكتابــة مالحظاتــه وأبــرز املخرجــات باســتخدام اللــوح القــاب.
وبعــد انتهــاء الجلســة يقــوم املقــرر بتفريــغ مــا قــام بتوثيقــه عبــر نمــوذج الكترونــي والتحقــق مــن أن
مــا قــام بتوثيقــه متناســق مــع مــا كتبــه امليســر علــى اللــوح القــاب ،وبعــد انتهــاء عمليــة التفريــغ يقــوم
املقــرر بإرســال التفريــغ للميســر ألخــذ املوافقــة عليــه قبــل موافقــة منســقي املبــادرة النهائيــة.

 .8صياغة املسودة األولى لوثيقة األردن الذي نريد 2030
بعــد تنفيــذ كافــة ورش العمــل واالنتهــاء مــن تفريــغ نتائجهــا عمــل فريــق باحثــي مركــز الحيــاة – راصــد
وعــدد مــن الباحثيــن املســتقلين علــى تحليــل املخرجــات وصياغــة املســودة األولــى منهــا باســتخدام
منهجيــة علميــة تعتمــد علــى التحليــل النوعــي.

 .9لقاء وطني
برعايــة كريمــة مــن ســمو األميــر الحســين بــن عبــدهللا ولــي العهــد املعظــم تــم عقــد ملتقــى وطنــي يضــم
 300مشــارك مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية ومجموعــة مــن الشــباب املشــاركين فــي املبــادرة
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مــن كافــة محافظــات اململكــة وذلــك الســتعراض مســودة وثقيقــة األردن الــذي نريــد  2030ومناقشــتها
والتحقــق مــن محتوياتهــا ،حيــث تــم العمــل فــي امللتقــى ضمــن مجموعــات عمــل ناقشــت كل مجموعــة
محــور مختلــف عــن املجموعــات األخــرى بحضــور ممثــل عــن الجهــة الحكوميــة املعنيــة فــي املحــور
وممثليــن عــن مجلــس النــواب وعــدد مــن الشــباب للتحقــق مــن دقــة التحليــل واملخرجــات ووضــع
التعليقــات عليهــا قبــل نشــرها بشــكلها النهائــي.

 .10نشرمسودة الوثيقة لالستشارة العامة
لضمــان مســتوى أعلــى مــن التشــاركية وإعطــاء الفرصــة للشــباب الذيــن لــم يشــاركوا فــي ورشــات عمــل
املبــادرة ســيتم نشــر مســودة الوثيقــة عبــر املنصــات االلكترونيــة لالستشــارة العامــة ملــدة  14يــوم وتــم
بعدهــا جمــع التعليقــات والتحقــق منهــا قبــل توثيقهــا واإلخـراج النهائــي للوثيقــة.

 .11تشكيل فريق للمتابعة والتقييم
فريــق مــن الشــباب والشــابات تــم تشــكيله ليقــوم بالتواصــل مــع الجهــات املعنيــة بتنفيــذ الوثيقــة
ملتابعــة العمــل وتقييمــه ضمــن خطــة مرتبطــة بإطــار زمنــي.
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النتائج العامة على مستوى املبادرة
عدالة التوزيع والفرص
التخــوف األكبــر للشــباب تجــاه قضاياهــم الشــخصية ومســتقبلهم وعــدم شــعورهم باألمــان عائــد
بشــكل رئيــس إلــى غيــاب شــعورهم بالعدالــة وتكافــؤ الفــرص فــي التعيينــات والحصــول علــى التعليــم
الجيــد واملعالجــة الصحيــة ّ
ّ
الجيــدة واملشــاركة فــي الحيــاة السياسـ ّـية نتيجــة وجــود نــوع مــن الفئويــة
والتمييــز فــي التعامــل معهــم.
«التهميــش ســيد املوقــف فــي األطـراف والحصــة الكبــرى للمحافظــات الكبــرى  ،والخدمــات الحكوميــة
بحاجــة إلعــادة توزيــع مــع مراعــاة البعــد الجغرافــي للمحافظــات والقــرى» .هــذا مــا يؤكــده الشــباب
فــي غالبيــة املحافظــات ،امــا فيمــا يتعلــق بشــعور األفضليــة فقــد تبيــن أن لــدى الشــباب شــعور بــأن
املحافظــات األخــرى تحظــى بفــرص ومي ـزات وخدمــات أكثــر مــن محافظتــه التــي يعيــش بهــا ومــن
األمثلــة علــى ذلــك أن شــباب محافظــة املفــرق يعتقــدون ان اللجــوء الســوري هــو ســبب رئي�ســي مــن
أســباب الضائقــة فــي الحصــول علــى الخدمــات فــي املحافظــة وأن الشــباب الســوريين قــد حصلــوا علــى
عــدد كبيــر مــن الوظائــف فــي املفــرق ،بينمــا يعتقــد شــباب مــن محافظــات اخــرى كمحافظتــي الكــرك
والطفيلــة أن تواجــد أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن الســوريين فــي محافظــة املفــرق قــد خلــق فــرص عمــل
ً
كبيــرة ألبنــاء محافظــة املفــرق وكان ســببا فــي توجــه الجهــات الدوليــة املانحــة للمفــرق لتحســين وتطويــر
الخدمــات والوضــع االقتصــادي فــي املحافظــة.
وفيمــا يتعلــق بعدالــة الحصــول علــى الخدمــات ،فقــد اتجــه شــعور الشــباب الــى اتجاهيــن تــم التوافــق
عليهــم فــي غالبيــة املحافظــات :االتجــاه األول ذهــب لعــدم العدالــة فــي الخدمــات بيــن املحافظــات
فالكثيــر مــن الشــباب أشــاروا لوجــود تبايــن كبيــر فــي مســتوى الخدمــات مــن محافظــة ألخــرى حيــث
قــال عــدد كبيــر مــن الشــباب أنهــم يضطــرون للذهــاب الــى عمــان للحصــول علــى التعليــم الجامعــي
ً
ً
أو الخدمــات الصحيــة أو حتــى إلج ـراء بعــض املعامــات الحكوميــة ممــا يشــكل لهــم عائقــا أساســيا
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وكلــف ماليــة إضافيــة تثقــل كاهلهــم ،أمــا االتجــاه الثانــي فقــد تحــدث عــن الشــعور بعــدم العدالــة
داخــل املحافظــة نفســها حيــث قالــت مشــاركة مــن الزرقــاء «نشــعر بــأن الحكومــة غيــر عادلــة حتــى
فــي توزيــع الخدمــات األساســية فعلــى ســبيل املثــال بعــض األحيــاء تعانــي بشــكل متكــرر مــن انقطــاع
امليــاه عنهــا ومــن ســوء خدمــات النظافــة وإنــارة الطــرق بينمــا أحيــاء أخــرى ال تنقطــع الخدمــات عنهــم
وكأنهــم فــي عمــان» وهــذ مؤشــر مهــم علــى شــعور الشــباب بعــدم العدالــة وضــرب مثــال العاصمــة
عمــان كمحافظــة أفضــل مــن غيرهــا.
وبينــت نتائــج التحليــل أن الشــباب فــي كافــة املحافظــات يشــعرون بعــدم وجــود عدالــة فــي توزيــع فــرص
العمــل وأن هنالــك بعــض الفــرص التــي تمنــح ألشــخاص دون ســواهم وتكــون علــى شــكل عقــود
ً
مباشــرة مــع جهــات حكوميــة بعيــدا عــن ديــوان الخدمــة املدنيــة تعمــل هــذه الفــرص علــى زعزعــة
واختــال مي ـزان العدالــة وازديــاد شــعور الشــباب أن هنالــك فــرص عمــل فــي األردن لكنهــا فــرص
مخصصــة ألشــخاص معينييــن.
كمــا بينــت النتائــج أن عــدد كبيــر مــن الشــباب يشــعرون بــأن ميـزان ديــوان الخدميــة املدنيــة فــي توزيــع
فــرص العمــل غيــر دقيــق وغيــر عــادل بشــكل كاف ،حيــث قــال شــاب مــن محافظــة عجلــون «تخرجــت
ً
أنــا وزمــاء لــي بنفــس الســنة وبنفــس املعــدل أحدهــم حصــل علــى فرصــة عمــل منــذ ســنتين تقريبــا وأنــا
ال زلــت بانتظــار دوري» ،وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة اتخــاذ الحكومــة لتدابيــر إضافيــة تحــرص
ً
علــى زيــادة مســتوى الشــفافية فــي اإلجـراءات الحكوميــة وخصوصــا فــي توزيــع فــرص العمــل ســواء التــي
تتــم عــن طريــق ديــوان الخدمــة املدنيــة أو عــن طريــق العقــود.
ومــن خــال التحليــل الحــظ الباحثــون أنــه وبالرغــم مــن إجمــاع غالبيــة الشــباب وتركيزهــم علــى
الشــعور بعــدم العدالــة االقتصاديــة وخاصــة فــي فــرص العمــل إال أن هنالــك قســم آخــر مــن الشــباب
لــم يتطرقــوا لشــعورهم بعــدم العدالــة فــي فــرص العمــل حيــث لديهــم أعمالهــم ووظائفهــم ،بــل كان
تركيزهــم علــى شــعورهم بعــدم العدالــة فــي الحيــاة السياســية مــن ناحيــة التشــريعات واملمارســات
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الرســمية ،حيــث قالــت شــابة مــن محافظــة مادبــا «شــعورنا بعــدم العدالــة ال يقتصــر علــى الوظائــف
والخدمــات فحســب ،حتــى مشــاركتنا فــي االنتخابــات تنقصهــا العدالــة فقانــون االنتخــاب فــي األردن ال
يـزال يعــزز العشــائرية والجهويــة فــأي شــخص ليــس لديــه عائلــة كبيــرة تدعمــه تكــون فرصتــه فــي الفــوز
ً
ً
فــي االنتخابــات ضعيفــة إضافــة ألن الشــخص غيــر املقتــدر ماليــا يشــعر بعــدم العدالــة أيضــا ألنــه ال
ً
يكــون قــادرا علــى عمــل دعايــة انتخابيــة وإقامــة صواوييــن ودواوييــن الســتقبال النــاس».
مشــارك آخــر مــن محافظــة العقبــة قــال «نحــن كشــباب نعانــي مــن عــدم عدالــة فــي الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وحتــى البيئيــة ونعلــم أن العدالــة لــن تتحقــق ،لكننــا وصلنــا
ملرحلــة نبحــث فيهــا عــن فرصــة عمــل حتــى لــو لــم تكــن عادلــة لنــا».
عدالــة فــرص التعليــم والبيئــة والتعليميــة لــم تغــب عــن تحديــات الشــباب حيــث لوحــظ تك ـرار
الحديــث عــن ضعــف العدالــة فــي توفيــر فــرص تعليــم جيــدة للجميــع ،ليــس ذلــك فحســب بــل أشــار
الشــباب للعدالــة فــي نوعيــة التعليــم وليــس فقــط فرصــة الحصــول عليــه وهنــا قــال شــاب مــن جــرش
ً
ً
«إن التعليــم الجامعــي مكلــف جــدا ممــا يحرمنــا مــن حقنــا بــه ويتيــح الفرصــة للمقتدريــن ماليــا بصــرف
النظــر عــن معــدل التوجيهــي ،وبخصــوص التعليــم املدر�ســي نالحــظ فجــوة كبيــرة فــي مســتوى التعليــم
ً
بيــن املــدارس الخاصــة واملــدارس الحكوميــة ممــا يــؤدي الحقــا لزيــادة فرصــة طلبــة املــدارس الخاصــة
ً
بالتوظيــف نظ ـرا لجــودة التعليــم التــي يحصلــوا عليهــا».
وفيمــا يتعلــق بدمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالســتجابة لهــم تبيــن مــن خــال التحليــل أن الشــباب
ً
ً
ينظــرون للحكومــة بانهــا تعمــل نظريــا علــى دمــج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي املجتمــع محاولــة بذلــك
جــذب األنظــار الدوليــة وتســجيل رصيــد دولــي فــي هــذا الجانــب ،إال أن الحقيقــة مخالفــة لذلــك مــن
وجهــة نظــر املشــاركين حيــث أن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يعانــون مــن صعوبــات كبيــرة فــي حياتهــم
اليوميــة سـ ً
ـواء فــي املواصــات العامــة أو بســبب عــدم تهيئــة املــدارس والجامعــات واملستشــفيات حتــى
دور العبــادة الســتقبالهم ممــا يحرمهــم مــن الكثيــر مــن حقوقهــم األساســية.
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أمــا فــي جانــب العدالــة واملســاواة الجندريــة ،ظهــرت فجــوة بيــن الشــباب والشــابات فــي نظرتهــم للوضــع
الراهــن حيــث أن كل طــرف يعتقــد بــأن الطــرف اآلخــر يحظــى بمي ـزات أفضــل منــه ،فعلــى ســبيل
املثــال كانــت نظــرة الشــابات أن الشــباب يحصــدوا الحصــة الكبــرى مــن فــرص العمــل وظهــرت هــذه
النتيجــة فــي املحافظــات البعيــدة عــن العاصمــة بشــكل أكبــر بســبب إمكانيــة الشــباب دون الشــابات
مــن التوجــه للعاصمــة وللمحافظــات الكبيــرة للعمــل ،بينمــا اعتقــد الشــباب أن للشــابات أفضليــة فــي
فــرص العمــل بســبب اعتقــاد البعــض أن البــدالت املاليــة التــي تر�ضــى بهــا الشــابات ال تكــون مرضيــة
بالنســبة للشــباب الذكــور وال تمكنهــم مــن اتخــاذ أيــة خطــوة لألمــام.

الشعوربالتهميش والثقة املتبادلة
فــي ظــل تعطــش الشــباب الكبيــر للمشــاركة فــي عمليــة صنــع القـرار وإيصــال صوتهــم إال أن الكثيــر منهــم
فاقــدي الثقــة بالجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي تحــاول الوصــول لهــم وإش ـراكهم وإيصــال
ً
صوتهــم ،حيــث تبيــن لفريــق عمــل املبــادرة ومــن خــال العمــل امليدانــي فــي املحافظــات أن عــددا مــن
الشــباب فــي كافــة املحافظــات كانــت لديهــم تجــارب ســابقة ســلبية كانــت قــد تدفعهــم لعــدم املشــاركة
في هذه املبادرة على ســبيل املثال ال الحصر ،والســبب في ذلك على حد قولهم يعود لفقدانهم الثقة
فــي أن الجهــات الرســمية ســتأخذ بمخرجــات املبــادرة ونتائجهــا وتطلعــات الشــباب نحــو مســتقبلهم،
وهــذا يؤكــد مقــوالت الشــباب بشــعورهم بالتهميــش وعــدم اإليمــان بقدراتهــم وأن دعوتهــم للمشــاركة
هــي دعــوات موســمية ،حيــث قــال شــاب مــن محافظــة الكــرك «اللقــاءات مــع املســؤولين قــد تكــون
متاحــة لكــن بــا جــدوى فبعــد اللقــاء توضــع األوراق وأشــرطة التســجيل فــي الــدرج وال متابعــة لهــا» .
مشــارك مــن محافظــة الزرقــاء قــال «تهميشــنا كشــباب يحبطنــا والحكومــة تتعامــل معنــا كفاقديــن
لألهليــة ،واألنظــار تتوجــه لحصــر عمليــة صنــع الق ـرار بــذوي الشــعر األبيــض (كبــار الســن ) لعــدم
إيمــان الحكومــة بقدراتنــا» ،هــذا ال ـرأي تطــرق لــه شــباب فــي محافظــات عديــدة ممــن يشــعروا أن
الحكومــة ال تثــق بالشــباب وقدراتهــم علــى املشــاركة وإحــداث التغييــر.
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مــن جانــب آخــر يعتقــد بعــض الشــباب أن هنالــك دعــوات مــن الحكومــة ملشــاركة الشــباب رغــم ضيــق
أبــواب املشــاركة علــى حــد قولهــم إال أن البعــض يعتقــد أن نســبة ليســت بقليلــة مــن الشــباب ال
يمتلكــون املعرفــة والخبـرات الكافيــة التــي تمكنهــم مــن املشــاركة بفاعليــة ممــا قــد يدعوهــم للعــزوف،
حيــث قالــت مشــاركة مــن محافظــة املفــرق «إن بعــض الشــباب ال يمتلكــون الخب ـرات الكافيــة التــي
تؤهلهــم للمشــاركة فــي صنــع القـرار ،لكــن هــذا ال يبــرر تهميــش الحكومــة لنــا فاألصــل علــى الحكومــة أن
تصــل لنــا وليــس نحــن مــن نبحــث عــن الوصــول اليهــا».
كمــا لوحــظ مــن خــال عمليــة التحليــل أن ضعــف مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية عائــد
ً
أيضــا لشــعور الشــباب بالتهميــش ،حيــث أرجعــوا ســبب مشــكلة ضعــف املشــاركة السياسـ ّـية إلــى
تهميــش الحكومــة لــدور الشــباب فــي الحيــاة السياسـ ّـية مــن خــال وضــع قيــود علــى ّ
حريــة التعبيــر عــن
ّ
الحكوميــة الخاصــة بمشــاركة الشــباب فــي العمــل السيا�ســي
الـرأي ،باإلضافــة إلــى صعوبــة االجـراءات
والحزبــي.

ضعف األداء النيابي والفساد سببان يتقاطعان مع مختلف التحديات
الحــظ فريــق البحــث خــال عمليــة التحليــل تركيــز الشــباب وتأكيدهــم فــي معظــم املحــاور علــى أن
مــن أهــم األســباب املشــتركة للتحديــات التــي تواجههــم هــو ضعــف األداء الرقابــي والتشــريعي ملجلــس
النــواب ،وتف�شــي الفســاد وعــدم محاربتــه بجديــة مــن قبــل الحكومــة.
وبالنظــر للســبب املتعلــق بضعــف األداء النيابــي ونظــرة الشــباب لــه ،فــإن لذلــك داللــة علــى إيمــان
الشــباب بأهميــة دور مجلــس النــواب وقناعتهــم أن التشــريع الجيــد والرقابــة علــى األداء الهادفــة
لتقويمــه همــا أســاس التطــور والنهــوض باملجتمعــات وأن ســيادة القانــون هــي الضابــط لاليقــاع
العــام ومعــزز للشــعور بالعدالــة واالســتقرار اللــذان ســيؤديان الــى تحفيــز الشــباب للعمــل واالبتــكار
واالســتثمار واالستبشــار باملســتقبل.
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فقــد ورد عــن الشــباب فــي محافظــات مختلفــة أن وجــود مجلــس نــواب قــادر علــى التشــريع الجيــد
والرقابــة الحثيثــة ســيؤدي الــى تعزيــز االســتثمار واســتقطاب املســتثمرين ،كمــا قالــوا أن الرقابــة
علــى أداء الحكومــة وشــعورها أنهــا مســاءلة ســينهض بمســتوى خدمــات الصحــة والتعليــم والنقــل
وكافــة الخدمــات األخــرى ،وأن وجــود تشــريعات جيــدة ناظمــة للعمــل والتشــغيل ســائدة علــى الجميــع
ســيوفر املزيــد مــن فــرص العمــل لألردنييــن وســينظم العمالــة الوافــدة والعمــل دون ترخيــص.
ومــن النتائــج املهمــة التــي وصلــت اليهــا عمليــة التحليــل إيمــان الشــباب بــأن التنميــة املســتدامة البــد أن
ترتكــز علــى تشــريعات وسياســات مســتقرة وغيــر معتمــدة علــى نهــوج أشــخاص بــل علــى نهــج مؤس�ســي
مبنــي علــى خطــط اســتراتيجية طويلــة األمــد.
واعتبــر الشــباب أن الفســاد قــد يكــون بالقيــام بفعــل أو باالمتنــاع عــن فعــل ،حيــث أظهــرت نتائــج
التحليــل أن الشــباب ينظــروا بعيــن الفســاد للمســؤول املمتنــع واملقصــر فــي أداء مهامــه وليــس فقــط
مــن يقــوم بفعــل مــن أفعــال الفســاد كاالختــاس والرشــوة وغيرهــا ،فعلــى ســبيل املثــال اعتبــر عــدد مــن
الشــباب أن عــدم اســتفادة الجهــات الرســمية القائمــة علــى العمــل فــي مجــال الطاقــة مــن مصــادر
الطاقــة املتجــددة املتاحــة فــي األردن واالرتــكاز علــى اســتيراد الطاقــة هــو فســاد بحــد ذاتــه.
وخلصــت نتائــج التحليــل أن لــدى غالبيــة الشــباب شــعور بــأن الفســاد هــو ســبب رئي�ســي مشــترك ملــا
يعانــون منــه مــن ضعــف فــي الخدمــات وعــدم وجــود فــرص عمــل وعــدم اســتثمار املــوارد الطبيعيــة فــي
األردن وارتفــاع لألســعار والضرائــب وغيرهــا ،حيــث ظهــرت مالحظــة مشــتركة مــن شــباب فــي العديــد
مــن املحافظــات قالــوا فيهــا «ان مكافحــة الفســاد بشــكل حقيقــي ســتحل معظــم مشــاكلنا وإعــادة مــا
تــم اختالســه مــن مقــدرات الوطــن كفيــل بالنهــوض بحــال الدولــة األردنيــة وتأميــن مســتقبل مزدهــر
للشــباب».
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كمــا بنيــت معظــم الحلــول فــي محــور مكافحــة الفســاد التــي قدمــت مــن قبــل الشــباب علــى تفعيــل
ســيادة القانون بشــكل كامل وعادل على الجميع وتفعيل دور املؤسســات الرقابية والعمل على رفع
وعــي املجتمــع األردنــي بالحــاالت التــي تعتبــر فســاد وكيفيــة التعامــل معهــا فــي حــال مواجهتهــا.
وفيمــا يتعلــق بــاإلرادة الحكوميــة فــي مكافحــة الفســاد فــإن الشــعور املتولــد لــدى الشــباب بهــذا
الخصــوص تمحــور حــول أن الحكومــة لديهــا إرادة غيــر مكتملــة بمكافحــة الفســاد فهــي تحــاول فتــح
بعــض امللفــات وتحويلهــا للقضــاء لكنهــا ال زالــت تخ�شــى مــن فتــح ملفــات أخــرى قــد تكــون أكثــر أهميــة.

الشفافية الحكومية والتواصل الرسمي مع الشباب
شــباب وشــابات مــن كافــة املحافظــات يؤمنــوا أن األردن يمتلــك ثــروات طبيعيــة متعــددة وكميــات
كبيــرة مــن مصــادر الطاقــة كالنفــط والغــاز والصخــر الزيتــي والبوتــاس والفوســفات واليورانيــوم
وغيرهــا مــن املصــادر وأن هــذه املــوارد بحســب معرفــة الشــباب تكفــي األردن لعش ـرات الســنين،
مــن جهــة مقابلــة ليــس هنالــك تصريحــات واضحــة مــن قبــل الحكومــة حــول حقيقــة هــذه املــوارد
وكلــف اســتخراجها ومــا ســتحقق مــن فوائــد ،مــا يدلــل علــى أن الفجــوة بيــن مــا تمتلكــه الحكومــة مــن
معلومــات ومعلومــات الشــباب تــزداد مــع مــرور الزمــن ،ويؤكــد الشــباب أن الشــفافية الحكوميــة ال
ت ـزال انتقائيــة فالحكومــة تفصــح عمــا تريــد وتبقــي املعلومــات املهمــة مبهمــة مــن وجهــة نظــر معظــم
الشــباب املشــاركين.
وفيمــا يتعلــق بالشــفافية الحكوميــة يعتقــد الشــباب أن الحكومــة تســعى ألن تكــون شــفافة لكنهــا ال
زالــت بعيــدة عــن الشــفافية ،مشــارك مــن محافظــة الطفيلــة قــال «بصفتــي خريــج علــوم سياســية
وعاطــل عــن العمــل أحــاول تتبــع األخبــار بشــكل كثيــف ومــن خــال متابعتــي أجــد أن الحكومــة ال
ً
تتخــذ الشــفافية نتهجــا لهــا ،فقيــام الحكومــة باإلفصــاح عــن معلومــات قديمــة كانــت فــي عهــد
حكومــات ســابقة لهــا ال يشــكل شــفافية فالشــفافية ال بــد أن تقتــرن بالوقــت املناســب لإلفصــاح عــن
املعلومات» ،كما كان للمشاركين آراء متعددة بأن الحكومة ليست شفافة في التعيينات الحكومية
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ســواء الوظائــف مــن الدرجــة العليــا ،أو حتــى فــي تعيينــات ديــوان الخدمــة املدنيــة حيــث قالــت مشــاركة
مــن محافظــة عجلــون «ال أعلــم مــا هــي األســس التــي يتــم التعييــن بنـ ًـاء عليهــا فــي ديــوان الخدمــة املدنيــة
ً
وعلــى الحكومــة أن تكــون أقــرب الينــا وأن تبــذل املزيــد مــن الجهــود لتكــون أكثــر شــفافية خصوصــا فــي
مســألة حساســة تؤثــر علــى الجميــع كمســألة التشــغيل والبطالــة».
مشــاركين مــن محافظــات مختلفــة يلمســون بــأن الحكومــة تســعى لظهــور إعالمــي مشــرق دون
اهتمامهــا بمــا يلمســه املواطــن علــى أرض الواقــع حيــث كان تركيــز الشــباب األكبــر علــى شــعورهم بــأن
الحكومــة تتغنــى بتوفيــر أعــداد كبيــرة مــن فــرص العمــل إال أنــه وخــال اللقــاءات امليدانيــة مــع الشــباب
ً
لــم يلتقــي أو يســمع فريــق البحــث عــن شــباب أو شــابات حصلــوا أو يعرفــوا أشــخاصا قــد نالــوا فــرص
عمــل بفضــل هــذه الحكومــة ممــا يعــزز شــعور الشــباب بــأن األرقــام املعلنــة مــن الحكومــة هــي أرقــام
مبهمــة ال شــفافية كافيــة حولهــا.
كمــا تبيــن مــن خــال التحليــل أن غالبيــة الشــباب يعتقــدون بــأن الحكومــة غيــر شــفافة فــي مكافحــة
الفســاد حيــث أن الحكومــة تعتمــد علــى نظــام انتقــاء ضحايــا أو كمــا أســموها» كبــش فــداء «فــي بعــض
القضايــا وتســليط األضــواء واإلعــام عليهــم بهــدف إشــغال ال ـرأي العــام وتســجيل رصيــد أنهــا تكافــح
الفســاد ،ويــرى الشــباب أن هنالــك الكثيــر مــن قضايــا الفســاد التــي بحاجــة لفتــح ملفاتهــا واإلفصــاح
ً
بشــفافية عنهــا وإيمانهــم بــأن فتــح امللفــات املغلقــة ســيؤثر إيجابــا علــى االقتصــاد األردنــي فــي حــال
اســتعادة األمــوال املســلوبة.
ولــدى الحديــث مــع الشــباب وســؤالهم حــول منصــة حقــك تعــرف التــي تهــدف لتعزيــز الشــفافية
الحكوميــة وإيصــال املعلومــات الصحيحــة للشــباب ومنصــة بخدمتكــم  ،تبيــن أن هــذه املنصــات
قــد القــت إعجــاب الشــباب فــي بداياتهــا كأفــكار نظريــة لكــن وبالنظــر لــآراء املتعــددة تبيــن أن منصــة
حقــك تعــرف لــم تنجــح فــي كســب ثقــة الشــباب ألن الحكومــة بنظرهــم ال تقــوم بالتعامــل مــع األمــور
بشــمولية وتكتفــي ببعــض الحــاالت للتعامــل معهــا مــن خــال املنصــة ،أمــا منصــة بخدمتكــم فــكان
هنالــك بعــض اآلراء ممــن اســتخدموها أنهــا خطــوة إيجابيــة لألمــام.
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ً
الخطط الحكومية ورقيا منسجمة مع تطلعات الشباب
وبالنظــر فــي مــدى االنســجام بيــن التطلعــات الحكوميــة والتطلعــات الشــبابية للمســتقبل نجــد أن
الخطــط الحكوميــة بشــكلها الورقــي تتناســب بدرجــة كبيــرة وتطلعــات الشــباب وطموحاتهــم فــي حــال
تنفيذهــا علــى أرض الواقــع ،إال أن لــدى الشــباب وجهــة نظــر مــن زاويــة مختلفــة عــن زاويــة الحكومــة
حيــث يعتقــد نســبة مــن الشــباب أن الحكومــة تبحــث فــي خططهــا علــى تســجيل إنجــازات وأرقــام دون
قيــاس أثــر مــا يتــم إنجــازه مــن خطــط واســتراتيجيات علــى املواطــن ودون االهتمــام باالســتمرارية
والديمومــة ،وبهــذا الصــدد قــال شــاب مــن محافظــة معــان «لــو أردت اإلجابــة عــن ســؤال مــا هــو األردن
ً
الــذي نريــد ســأقول نريــد مــا تكتبــه الحكومــة فــي خططهــا نظريــا ولــو قامــت الحكومــة بتطبيــق خططهــا
ً
املكتوبــة علــى الــورق لكنــا فــي مقدمــة الــدول ،لكــن الفــارق بيــن الواقــع واملكتــوب كبيــر جــدا ونحــن
ً
كشــباب ال نلمــس تقدمــا»

خطوط حمراء وحريات مقيدة بمرونة
شــباب مــن محافظــات مختلفــة تحدثــوا بانفعــاالت عــن مســتوى الحريــات فــي األردن بشــكل يلخــص
أن حالــة الحريــات بالنســبة لهــم دقــت ناقــوس الخطــر فهــي كمــا وصفوهــا حريــات مقيــدة بشــكل
ً
ً
مــرن ،حيــث اعتبــر الشــباب أن املرونــة تكمــن فــي التشــريعات املعمــول بهــا والتــي تتــرك مجــاال واســعا
للحكومــة والقضــاء لالجتهــاد وتكييــف الحــاالت دون وجــود معيــار دقيــق لذلــك ،حيــث قــال مشــارك
مــن الزرقــاء «أصبحنــا ال نعــرف متــى ومــن يمكــن أن يالحــق بنـ ًـاء علــى رأيــه ومــا هــي املعاييــر واألســس
لذلــك» ،مشــاركة مــن محافظــة مادبــا قالــت « الجرائــم االلكترونيــة حاجــز للتعبيــر عــن رأينــا حيــث
أصبحنــا نخ�شــى مــن الكتابــة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ألننــا ال نعلــم مــا قــد يلحــق بنــا،
الخطــوط الحم ـراء كثيــرة وغيــر واضحــة بالنســبة لنــا».
وخلصــت عمليــة التحليــل أن ضعــف املنظومــة اإلعالميــة الحكوميــة عامــل مهــم مــن عوامــل وقــوع
الشــباب فــي خطــر املالحقــة ج ـراء نشــر اإلشــاعات واألخبــار الزائفــة ،هــذا مــا أجمــع عليــه غالبيــة
الشــباب املشــاركين فــي املبــادرة حيــث قالــت مشــاركة مــن املفــرق «نســمع أخبــار مهمــة وتمــس حياتنــا
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بشــكل مباشــر ونعمــل علــى نشــرها بغــرض التوعيــة واملعرفــة ونتفاجــأ بعــد ذلــك بصــدور تعميــم
حكومــي يحظــر تــداول املعلومــات حــول املوضــوع! ملــاذا ال يوجــد تصريحــات رســمية مــن الحكومــة
تغلــق بــاب اإلشــاعات وبــذات الوقــت تحمــي الشــباب مــن نشــرها ومــن خطــر املالحقــة القانونيــة».
تعــدد التشــريعات التــي تقيــد وتنظــم الحريــات مشــكلة أخــرى تطــرق لهــا الشــباب الذيــن اعتبــروا أن
تعــدد هــذه التشــريعات تزيــد مــن مســاحة االجتهــاد وتشــتت املواطنيــن وتجعــل أمــر املالحقــة القانونيــة
أســهل وتبعــد املســؤولية عــن الجهــات الرســمية.
كمــا بينــت النتائــج اعتقــاد الشــباب أن مســتوى الحريــات تتأثــر بدرجــة كبيــرة بشــخوص القيــادات
األمنيــة وعلــى رأســهم وزيــر الداخليــة كمــا يعتقــد الشــباب أن املشــرع يتقصــد تــرك املــواد القانونيــة
ً
مبهمــة ومرنــة ليتــم التعامــل معهــا وفقــا للحالــة العامــة وامل ـزاج والشــخوص وانــه ال ســيادة للقانــون
ً
خصوصــا فــي املالحقــة واملعاقبــة علــى قضايــا تتعلــق بحريــة ال ـرأي والتجمــع الســلمي واالعتصامــات.
كمــا شــدد الشــباب فــي مختلــف املحافظــات علــى أهميــة محاســبة كل مــن يتجــاوز ويحجــز الحريــات
ويعاقــب املواطنيــن بســبب تعبيرهــم عــن آرائهــم دون وجــه حــق ،وبيــن التحليــل تك ـرار الحــاالت التــي
تعــرض لهــا شــباب مشــاركون فــي أكثــر مــن محافظــة للمالحقــة األمنيــة والقانونيــة بســبب رأي كتبــوه
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي أو اعتصامــات ســلمية شــاركوا بهــا ،وتكــررت توصيــة مــن قبــل
املشــاركين بأهميــة التعامــل مــع هــذه الحــاالت ضمــن معاييــر واضحــة وتقليــص صالحيــات رجــال األمــن
والحــكام اإلدارييــن فــي حجــز الحريــات دون وجــود ق ـرار قضائــي بذلــك وأن القضــاء هــو الفيصــل فــي
كافــة القضايــا.

القلق من املستقبل وعدم استقرارالطموحات
كان القلــق مــن املســتقبل ســيد املوقــف فــي كافــة محافظــات اململكــة ،الشــباب املشــاركون قلقــون ممــا
يخفيــه املســتقبل القريــب والبعيــد مــن أمــور يجهلونهــا ،هــذا الشــعور أدى علــى حــد قــول الشــباب الــى
التأثيــر علــى الحاضــر وعــدم اســتطاعتهم مــن عيــش اللحظــة بســبب التفكيــر املتواصــل باملســتقبل.
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القلق ينبع من فقدان الثقة باألداء الحكومي حيث تكرر رأي من قبل الشباب في أكثر من محافظة
«الخــوف مــن الغــد يكبــر بســبب زيــادة الترهــل فــي األداء العــام وألن أكثريــة املــوارد التــي يمتلكهــا األردن
تمــت خصخصتهــا ومــا تركــز عليــه الحكومــة مــن التوجــه لرفــع األســعار وفــرض الضرائــب مــع مــرور
الزمــن»  ،وقــال شــاب مــن محافظــة العقبــة «الســبب الوحيــد الــذي يجعلنــا نســكت عــن حقوقنــا هــو
أملنــا فــي املســتقبل أنــه ســيكون أفضــل وهــو الســبب ذاتــه الــذي جعــل احباطنــا يزيــد ألن انتظارنــا بــا
فائــدة فالوقــت يم�ضــي ونحــن نرجــع للخلــف».
وفــي مجــال اإلبــداع الشــبابي واحتضانــه بينــت نتائــج التحليــل أن نســبة مــن الشــباب األردنــي يعتقــد
بعــدم وجــود حاضنــة رســمية لإلبداعــات الشــبابية وأن الكثيــر مــن الشــباب الذيــن يؤمنــون بأنفســهم
وبوجــود طاقــات شــبابية مهمــة فــي األردن أصبحــت الهجــرة طمــوح لهــم بســبب عــدم وجــود فــرص
عمــل وعــدم وجــود فــرص إلثبــات الــذات وبأنهــم قادريــن علــى العمــل وعلــى اإلنجــاز.
«بدنــا نصلــح بــس مــش عارفيــن كيــف» جملــة تــرددت علــى لســان شــابة مــن العاصمــة عمــان
هــذه الشــابة حالهــا كحــال الكثيــر مــن الشــباب األردنييــن ،ناشــطة وباحثــة عــن الفــرص التــي تبنــي
شــخصيتها وتصقــل مهاراتهــا ،شــباب لديهــم الشــغف فــي العمــل واإلصــاح والتغييــر لكــن ال يعلمــوا مــن
أيــن يبــدأوا .هــذه إحــدى النتائــج املهمــة التــي توصــل لهــا فريــق التحليــل فالشــباب بحاجــة لحاضنــة
(حقيقيــة) عمليــة وواقعيــة تشــعرهم بأهميتهــم وتتيــح لهــم الفرصــة للتغييــر والتفكيــر فــي مســتقبلهم
والتخطيــط لــه.
القيــود التشــريعية وعــزوف الشــباب :أعــرب الكثيــر مــن الشــباب أن لديهــم الطمــوح لصنــع
مســتقبلهم بأنفســهم وأن لديهــم أفــكار إبداعيــة يرغبــون بتحويلهــا ملشــاريع مــن شــأنها تأميــن دخــل
لهــم إال أن الكثيــر منهــم أجمــع أن القيــود التشــريعية تشــكل عائــق أمامهــم وتجعــل طموحاتهــم غيــر
مســتقرة ممــا يوقــف هــذه الطموحــات.
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مــا يشــعر بــه الشــباب فــي هــذا الســياق مبنــي علــى شــعورهم بعــدم اســتقرار التشــريعات فــي األردن
ومــا تفرضــه مــن قيــود ،إضافــة لشــعور الشــباب أن الحكومــات والبرملانــات املتعاقبــة لهــا توجهــات
وسياســات مختلفــة ممــا يزيــد مــن القلــق والتخــوف ،حيــث قــدم أحــد الشــباب مداخلــة قــال فيهــا
«أطمــح للعمــل فــي التجــارة ولــدي أفــكاري الخاصــة لكــن مــا نشــهده مــن تغيي ـرات مفاجئــة فــي بعــض
التشــريعات تجعلنــي أخــاف مــن ارتفــاع مفاجــئ فــي الضرائــب أو مــن شــروط أو ق ـرارات جديــدة مــن
ً
املمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى مشــاريعنا التــي نفكــر بهــا» ،ومثــال هــذه التخوفــات تنطبــق علــى مــن يرغــب
فــي العمــل فــي الزراعــة أو حتــى الصناعــات الصغيــرة التــي بــات الشــباب يعتقــدون بــأن البضاعــة
املســتوردة أقــل كلفــة وجــدوى للتجــار مــن الصناعــات املحليــة.
ً
أمــا فيمــا يتعلــق بعــزوف الشــباب عــن املشــاركة فــي الحيــاة السياســية فهــو مبنــي أيضــا بجــزء كبيــر منــه
علــى التشــريعات ،حيــث يــرى نســبة كبيــرة مــن الشــباب الذيــن شــاركوا فــي املبــادرة أن قانــون االنتخــاب
هــو قانــون غيــر صالــح للعمــل بــه فــي الفتــرة الحاليــة وانــه ال يتيــح للشــباب مــن فئــات العشــرينات
للمشــاركة وأنــه يخــدم فئــات بعينهــا دون ســواها ويعــزز االنتمــاءات الضيقــة ممــا يدفــع الكثيــر مــن
ً
الشــباب علــى العــزوف عــن املشــاركة فــي االنتخابــات ممــا يتركهــم أيضــا بقلــق علــى مســتقبل الحيــاة
السياســية.

الوعي بالحقوق والواجبات هو السبيل األمثل لتجنب التهميش وتجاوزالتحديات
ً
أثنــاء عمليــة التحليــل كانــت الكلمــة األكثــر تك ـرارا فــي كافــة املحافظــات وكافــة القطاعــات واملحــاور
هــي كلمــة ( وعــي ) ،فبرغــم كثــرة التحديــات التــي تواجــه الشــباب إال أنهــم اجمعــوا علــى أن قلــة الوعــي
هــي عائــق أسا�ســي فــي كافــة املحــاور ،وعنــد الحديــث عــن الوعــي فإننــا نتحــدث عــن الوعــي الحكومــي
والرســمي ووعــي الشــباب فهمــا كفــان ملي ـزان واحــد ،فالشــباب األردنــي يعترفــون بــأن هنالــك الكثيــر
مــن املواضيــع التــي ال وعــي كاف حولهــا مــن قبلهــم ،شــاب مــن محافظــة جــرش قــال» وعينــا كشــباب
بمفهــوم حريــة الـرأي قليــل والســبب بذلــك قلــة وعــي الحكومــة باملفهــوم العالمــي للحريــات ممــا ينعكس
علــى التخبــط فــي اإلج ـراءات وكثــرة املراجــع والتفســيرات وتنــوع األحــكام القضائيــة واختالفهــا» ،مــن
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ناحيــة أخــرى شــباب مــن محافظــة الكــرك قالــوا «عــدم معرفتنــا باملصــادر املوثوقــة للمعلومــة يجعلنــا
عرضــة لتلقــي االشــاعات وإعــادة نشــرها ممــا قــد يشــكل وعــي زائــف ويعرضنــا للمســاءلة» .كمــا تكــررت
مشــكلة عــدم الوعــي الكافــي للشــباب بالتشــريعات بشــكل عــام ســواء السياســية واالقتصاديــة منهــا
وحتــى التشــريعات الناظمــة للخدمــات ،وبينــت نتائــج التحليــل أن ضعــف الوعــي بالتشــريعات عائــد
لكثــرة التعديــات عليهــا ضمــن فت ـرات زمنيــة قصيــرة وعــدم وجــود برامــج توعويــة ممنهجــة حولهــا
مخصصــة للشــباب واملواطنيــن بشــكل عــام.
تعزيــز وعــي الشــباب بحقوقهــم وواجباتهــم ووعيهــم بالواجبــات وااللتزامــات الحكوميــة هــو ســبيل فــي
غايــة األهميــة لتجــاوز جــزء كبيــر مــن التحديــات التــي تواجــه الشــباب ،فزيــادة الوعــي تجعــل الشــخص
ً
أكثــر ثقــة وتمكنــا بالحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة وتمكنــه مــن ممارســة حقــه فــي املســاءلة حــال
وجود أي تقصير أو تجاوزات ،شــابة من محافظة الزرقاء قالت «ليس لدينا معرفة كافية بحقوقنا
فــي الخدمــات الحكوميــة فعلــى ســبيل املثــال عنــد مراجعــة مركــز صحــي وعــدم وجــود العــاج املطلــوب
لديهــم ال نعلــم مــاذا يحــق لنــا فــي هــذه الحالــة فهــل يحــق لنــا صــرف العــاج مــن صيدليــة خاصــة علــى
نفقــة وزارة الصحــة ام أن علينــا االنتظــار لحيــن تأميــن العــاج فــي املركــز الصحــي األمــر الــذي قــد
ً
ً
ً
يســتغرق وقتــا طويــا نضطــر أحيانــا لشـراء العــاج علــى نفقتنــا الخاصــة وان بعــض العالجــات مكلفــة
ً
ماليــا فنحــن نطالــب الجهــات الحكوميــة توفيــر نشـرات توعويــة لنــا للتعامــل مــع هــذه الحــاالت»
الوعــي بالتشــريعات الناظمــة للحيــاة السياســية ســيعزز مــن مشــاركة الشــباب فــي االنتخابــات
واألح ـزاب وســيجعل اخياراتهــم السياســية أكثــر جــودة ،ممــا ســيفرز مجالــس منتخبــة وأح ـزاب
أعلــى كفــاءة ،حيــث ً
عبــر شــباب فــي محافظــات مختلفــة بمــا معنــاه أنهــم ال يعلمــوا مــا ســيتعرض
لــه مســتقبلهم إذا انضمــوا ألح ـزاب أو كتــل سياســية فــي جامعاتهــم وأن هــذا اإلرث الفكــري ال زال
يراودهــم وال يوجــد مــا ينفيــه.

34
عــدد كبيــر مــن الشــباب لــم يكــن لديهــم معرفــة بمعنــى الالمركزيــة والواجبــات املناطــة بمجالســها
وبأهميــة انتخــاب أعضــاء مجالــس املحافظــات ممــا دفعهــم علــى حــد قولهــم الــى العــزوف عــن املشــاركة
فــي انتخابــات الالمركزيــة ،فبالرغــم مــن الجهــود التــي حاولــت الحكومــة والهيئــة املســتقلة لالنتخابــات
ومؤسســات املجتمــع املدنــي مــن خاللهــا توعيــة املواطنيــن بالالمركزيــة إال أن النتائــج علــى أرض
الواقــع تشــير الــى أن السياســات واألدوات التــي تــم اتباعهــا لــم تكــن فعالــة بشــكل كاف وربمــا يعــود
الســبب بجــزء منــه الــى عــدم اهتمــام الشــباب بالتعــرف علــى هــذا املصطلــح لعــدم أملهــم بآثــار ونتائــج
مســتقبلية لــه.
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نتائج املحاور
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الرقم

التحديات

1

عدم شمول التأمين الصحي لكافة فئات املجتمع.

2

عدم شمولية التأمين الصحي للطلبة الجامعيين بعد تخرجهم ،وعدم تأمين بديل عن ذلك.

3

عدم معرفة املواطنين بدرجات التأمين الصحي ومدى تأثير ذلك على الخدمات الصحية املقدمة.

4

عدم شمولية التأمين الصحي بتغطية نفقات عالج السرطان.

5

عدم وجود رقابة كافية على شركات التأمين الخاصة.

6

فوضوية وعشوائية املستشفيات واملراكز الصحية وضعف إدارتها.

7

ال وجود لخدمات متقدمة في عالج األمراض السنية.

8

ارتفاع نسبة األخطاء الطبية وتكرارها وعدم وجود محاسبة كافية حولها.

9

التفــاوت الكبيــر فــي الخبــرة واملعرفــة بيــن األطبــاء فــي القطــاع الحكومــي ممــا يؤثــر علــى عدالــة
وجــودة الخدمــات الصحيــة ويزيــد نســبة األخطــاء الطبيــة.

10

قلة الدعم املالي واملادي والفني للمستشفيات واملراكز الصحية واملختبرات

11

النظــام اإللكترونــي "حكيــم" يعيــق الخدمــات ويبطئهــا بســبب عــدم املعرفــة الكافيــة لــدى
املوظفيــن واألطبــاء بكيفيــة اســتخدامه

12

قلــة كفــاءة عمــل املختبـرات الطبيــة مــن حيــث عــدم شــمولها لجميــع الفحوصــات ،عــدم وجــود
املــواد املســتخدمة التمــام الفحوصــات باســتمرار ووجــود تبايــن فــي النتائــج مــن مختبــر الخــر فــي
بعــض األحيــان.

13

ضعف نوعية وكمية الخدمات الصحية املقدمة باألرياف والقرى وعدم كافيتها

14

نقــص فــي أعــداد الكــوادر الطبيــة العاملــة فــي املستشــفيات واملراكــز الصحيــة وخاصــة فــي أطبــاء
االختصــاص.

15

الترهل االداري في املؤسسات الطبية بسبب آلية التعيينات والواسطات.

16

البعــد الزمنــي بيــن املواعيــد للمريــض وعــدم مراعــاة الحــاالت الحرجــة ممــا يــؤدي لتفاقهمــا
ً
أحيانــا.
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التحديات
عدم تأهيل املستفيات واملراكز الصحية الستقبال األشخاص ذوي االعاقة بشكل جيد.
ً
ضعف في خدمات العالج الطبيعي مما يدفع املر�ضى للتوجه ملراكز خاصة مكلفة ماليا.

19

عــدم أخــذ بعــض الحــاالت الطبيــة بجديــة كاملــة وعــدم تحمــل املســؤولية فــي التعامــل مــع
املر�ضــى.

20

عدم االهتمام بالصيانة الدورية ملباني القطاع الصحي وخصوصا املصاعد والتكييف.

21

محدودية الطاقة االستيعابية للمراكز الصحية واملستشفيات وقدم عمرها.

22

ارتفاع التكاليف املادية للفحوصات الطبية.

23

عدم التزام املوظفين في األنظمة والقوانين وساعات الدوام.

24

عــدم تغطيــة املراكــز واملستشــفيات لكافــة املناطــق الجغرافيــة وعــدم دراســة مواقعهــا بشــكل
جيــد.

25

إهمال العامل النف�سي للمريض.

26

عدم توافر كافة العالجات بشكل مستمر وعدم توفير بديل عنها في حال انقطاعها.
ً
مدد انتظار طويلة جدا ملواعيد العمليات مع العلم أن بعضها ال يحتمل االنتظار الطويل.

27

الطموحات

الرقم
1

أن يشمل التأمين الصحي جميع املواطنين بغض النظر عن العمر أو طبيعة العمل.

2

أن يراعي في تقديم الخدمات الصحية النوع االجتماعي لضمان العدالة وتساوي الفرص.

3

املساواة في درجات التأمين الصحي الحكومي وإعطاء الحاالت الطارئة األولوية.

4

توعية طلبة الجامعات بكيفية االستفادة من التأمين الجامعي.

5

شمول وتغطية التأمين كافة األمراض والحاالت بما فيها حاالت السرطان.

6

أن يكون التأمين الحكومي منافسا للخاص وذو جودة عالية ورفيعة.

7

كوادر طبية تشعر باملسؤولية والرقابة

8

توفير خدمات طب أسنأن شاملة وجيدة وذات كفاءة.

9

االهتمام بالراحة النفسية للمريض وشعوره باالطمئنان.

10

تفعيل الرقابة واملساءلة بشكل حقيقي على الخدمات الصحية.

11

كوادر طبية مؤهلة ومواكبة للتطور

37
الطموحات

الرقم
12

خدمات صحية مجانية وبأعلى املستويات

13

إلغاء الواسطات في الحصول على الخدمات الصحية ورقابة عالية.

14

توفير بيئة جاذبة للكفاءات من الكوادر الطبية.

15

عدالة في توزيع املراكز الصحية واملستشفيات.

16

عدالة في توفير الخدمات الصحية

17

وجود أخصائيين للتغذية في كافة املناطق واملستشفيات.

18

مراعاة الطفولة واالهتمام بها بشكل أفضل .

19

توفير خدمات العالج الطبيعي للجميع وبشكل مجاني.

20

معامالت سريعة في فترة وجيزة.

21

توفيــر مستشــفيات أكثــر وفــي كافــة املحافظــات لضمــان عــدم حاجــة املواطنيــن الذهــاب
ملحافظــات أخــرى للعــاج.

الرقم

الحلول

1

زيادة عدد املواطنين املشمولين في التأمين الصحي ليغطي الجميع.

2

تنفيذ حمالت توعية لطلبة الجامعات للتعريف بالتأمين الجامعي وكيفية االستفادة منه.

3

حوســبة كافــة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة ليصبــح لــدى املريــض ملــف الكترونــي باالمــكان
الرجــوع اليــه مــن أي مــكان.

4

زيــادة أعــداد الكــوادر الطبيــة العاملــة حســب الحاجــة والكثافــة الســكانية مــع ضمــان العدالــة فــي
جميــع املحافظــات والقــرى بحيــث يتــم احتســاب طبيــب لــكل عــدد مــن املواطنيــن ويكــون مقيــاس
موحــد فــي كل مــكان.

5

خلق شراكات مع الدول الخارجية ذات التجارب بالعالج بالخاليا الجذعية.

6

زيادة أعداد املستشفيات وقدرتها االستيعابية بما يتناسب مع الكثافة السكانية.

7

رفع الرواتب والحوافز لألطباء ذو الكفاءة لضمان استمرارهم في القطاع العام.

8

اســتحداث تشــريعات وقوانيــن عادلــة علــى مســتوى األطبــاء لضمــان حقوقهــم ،وضمــان حقــوق
املســتفيدين.

9

زيادة الرقابة على مستشفيات ومراكز القطاع الخاص ،وتعزيز املساءلة واملحاسبية عليهم.

38
الرقم

الحلول

10

تعزيــز نهــج املشــاركة الشــعبية لضمــان ايصــال الصــورة الحقيقيــة للمســؤولين ودمــج املواطنيــن
فــي صنــع القـرارات لتحســين مســتوى الخدمــات الصحيــة

11

وضع استراتيجية تضمن استقطاب الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية واالحتفاظ بهم.

12

تفعيــل دور نقابــة األطبــاء بشــكل صحيــح وفعــال وإشـراكهم فــي الرقابــة وصنــع القـرار والتقييــم
الــدوري.

13

إجراء مسوحات ودراسات شاملة ودورية لتقييم القطاع الصحي.

14

تكثيف البرامج التوعوية للمواطنين بالخدمات الصحية وأماكن الحصول عليها وخصائصها.

15

زيادة أعداد اخصائي التغذية.

16

تنظيم وترتيب االولويات باملواعيد بشكل عادل ودون محسوبيات.

17

وجود معالج طبيعي مؤهل في كل مركز صحي ومستشفى.

18

اســتحداث نظــام االلكترونــي لتنظيــم حجــز املواعيــد فــي املستشــفيات واملراكــز الصحيــة
لتخفيــف الضغــط علــى املرافــق وحفــظ وقــت متلقــي الخدمــة.

19

توفيــر األجهــزة واملعــدات الطبيــة والعالجــات بشــكل كامــل ولكافــة املراكــز واملستشــفيات بشــكل
ً
دائــم وتوفيــر البدائــل فــورا.

20

تفعيل دور األخصائي النف�سي.

21

إلغــاء بطاقــة التأميــن الصحــي وأن يصبــح العــاج علــى الرقــم الوطنــي عبــر الهويــة الشــخصية
للجميــع.

22

التعــاون مــع املنظمــات املختصــة وإج ـراء دراســات للخدمــات الطبيــة املقدمــة للوقــوف علــى
واقعهــا بحيــاد.

23

إيجاد جهة محايدة تعمل على تقييم الخدمات الطبية بشكل مستمر وتعد تقارير دورية بعملها

24

تأهيــل الكــوادر الطبيــة بشــكل مســتمر وتدريبهــم وإطالعهــم علــى اخــر العلــوم واملســتجدات
الطبيــة.

25

إيجــاد أنظمــة تضمــن مخــزون األدويــة فــي كافــة املراكــز واملستشــفيات علــى أن يتــم تزويــد
املخــزون بشــكل دوري وحســب الحاجــة.

26

اســتحداث نظــام يتيــح للمواطنيــن إمكانيــة تقييــم الخدمــات الصحيــة ومقدميهــا واألخــذ بــه
ً
جديــا لتطويــر الخدمــات والكــوادر.

27

اســتحداث نظــام يتيــح للمواطنيــن إمكانيــة تقييــم الخدمــات الصحيــة ومقدميهــا واألخــذ بــه
ً
جديــا لتطويــر الخدمــات والكــوادر.

39
 .2محوراملياه النظيفة والنظافة الصحية
ومحورالقضاء على الجوع
الرقم
1

التحديات

ّ
املوجــه للمزارعيــن غيــر كاف ،وال يلبــي حاجاتهــم وطموحاتهــم فــي دعــم مشــاريعهم
الدعــم
الزراعيــة أو التوســع فيهــا.

2

افتقــاد آليــات الدعــم الرســمي لوســائل تكنولوجيــا الزراعــة املتطــورة التــي تعــزز مــن انتــاج
املحاصيــل وتطورهــا.

3

سوء الخدمات الفنية واللوجستية املقدمة للمزاعين وصعوبة وصولها إلى املناطق البعيدة.

4

ضعف الدعم الحكومي لتربية األغنام واملاعز واألبقار والدواجن.

5

عــدم العدالــة فــي توزيــع الدعــم الرســمي بيــن القطاعــات ،حيــث ان قطــاع الزراعــة ال يحظــى
بالدعــم الــازم كبعــض القطاعــات األخــرى

6
7

عدم تأهيل األيدي العاملة املحلية وتحفيزها للتوجه للقطاع الزراعي والعمل فيه.
ً
ضعــف تســويق املنتــج األردنــي مقارنــة باألجنبــي رغــم كفــاءة املنتــج املحلــي ،مــا يــؤدي لتكدســه
وخســارة مزيــد مــن االســتثمارات الزراعيــة.

8

زيــادة التصديــر رغــم حاجــة الســوق املحلــي تــؤدي إلــى زيــادة جــودة املنتــج الصــادر وإضعــاف
املنتــج املخصــص للســوق املحلــي

9

عدم استخدام التكنولوجيا الستصالح املياه ،كي تكون قابلة لالستخدام الزراعي.

10

خلل في التشريعات الناظمة لقطاع املياه وتهميش مشكله املياه من قبل الجهات املسؤولة .

11

ضعــف اســتخدام التقنيــات الحديثــة لتحليــة امليــاه وتعويــض النقــص املوجــود علــى مســتوى
اململكــة .

12

ضعــف وصــول ميــاه الشــرب إلــى البيــوت لالســتخدام املنزلــي وانقطاعهــا اليــام طويلــة فــي الكثيــر
مــن املناطــق.

13

عدم االستفادة من مياه السدود بالشكل الصحيح وتبخر كميات كبيرة من االمطار.

14

منع املزارعين من حفر آبار ارتوازية.

15

عدم شيوع حفر آبار لالستفادة من مياه األمطار لالستخدام املنزلي.

16

عدم العدالة في توزيع املياه على املناطق واملدن مع مفاضلة بعض املناطق عن أخرى.

40
الطموحات

الرقم
1

مجتمع واع بأهمية التركيز على قطاع الزراعة.

2

طــرح مشــاريع ومبــادرات حكوميــة علــى املســتوى الوطنــي لتحفيــز املواطنيــن علــى زراعــة املنتجــات
التــي يســتورد األردن منهــا بالرغــم مــن مالئمــة الظــروف البيئيــة فــي األردن لزراعتهــا.

3

وجود مؤسسات خاصة لدعم املزارعين وتفعيل دور مؤسسة االقراض الزراعي بشكل أوسع.

4

جذب االستثمارات الزراعية وتركيزها على املناطق التي فيها اراض زراعية .

5

تغطية السوق املحلي من املنتج الزراعي األردني بشكل رئيس ثم االنتقال للمنتوجات األجنبية.

6

ترويج املنتج الزراعي األردني بشكل أوسع في جميع أقطار العالم .

7

استغالل االرا�ضي الصالحة للزراعة وزراعتها باملنتوجات املالئمة .

8

أن يكون األردن بيئة مالئمة لتربية املوا�شي على مختلف أنواعها .

9

مخزون عالي من الثروة املائية وأن يكون االردن مكتف بأمنه املائي.

10

استخدام وسائل فعاله في تنقية املياه.

11

طرح مبادرات وطنية تهدف الى اردن أخضر وخال من التلوث.

12

اردن اكثر تنظيم وادارة للثروات الزراعية واملائية

13

تفعيل دور الجهات املختصة في الرقابة وتنظيم قطاع الزراعة واملياه.

14

اردن مكتف باملياه النظيفة.

15

اكتفاء كل منزل أردني باملياه ووصولها إلى جميع املواطنين.

الرقم

الحلول

1

توفيــر دعــم حكومــي أكثــر للمزارعيــن ومربــي املوا�شــي ووضــع خطــط تســويقية وترويجيــة جيــدة
للمنتجــات املحليــة ملنافســة املنتــج األجنبــي.

2

رفــع الســقف املالــي ملؤسســة االقـراض الزراعــي وزيــادة ميزانيتهــا  ،لتدعــم أكبــر قــدر مــن املزارعيــن
وفتــح املجــال لتقديــم طلبــات منــح وقــروض الســتخدام تطبيقــات التكنولوجيــا الزراعيــة.

3

تدريــب املزارعيــن علــى التكنولوجيــا الزراعيــة وادمــاج املزارعيــن القدامــى مــع حديثــي التخــرج مــن
التخصصــات الزراعيــة فــي الجامعــات وتطويــر قطــاع الخدمــات الزراعيــة ودعمــه بشــكبة نقــل
قويــة ومعــدات تكنولوجيــة حديثــة واســتخدام طــرق جديــدة فــي التخزيــن والتبريــد.

4

رفــع الوعــي بأهميــة مهنــة الزراعــة و دعــم قطــاع املزارعيــن وتشــجيع الشــباب األردنــي للعمــل فــي
مجــال الزراعــة وفتــح فــرص العمــل باملجــال أمامهــم.

41
الرقم

الحلول

5

تقليــل نســبة العمالــة الوافــدة و تنظيــم قانــون عمــل يخــدم العمالــة املحليــة ويعــزز مــن وجودهــا
فــي القطــاع الزراعــي.

6

تقديــم تعويضــات مجديــة للمزارعيــن عــن الخســائر فــي حــال كانــت طارئــة بســبب منــاخ أو ظــرف
خــارج عــن الســيطرة.

7

اســتغالل االرا�ضــي الزراعيــة بشــكل جيــد وفعــال مــن خــال برامــج حكوميــة وتشــجيع االســتثمار
فــي قطــاع الزراعــة مــن خــال تقديــم تمويــل دون فوائــد للمزارعيــن.

8

فرض عقوبات صارمة وغرامات ومخالفات للتعدي على االراض الزراعية.

9

تحسين البنية التحتية الستيعاب التكنولوجيا الحديثة للزراعة.

10

أن يتــم تحليــة امليــاه باســتخدام التقنيــات الحديثــة وذلــك باســتقطاب الخب ـراء فــي هــذا املجــال
واالســتفادة مــن التجــارب الدوليــة.

11

وضــع خطــة اســتراتيجية حقيقيــة لتحســين القطــاع الزراعــي بالتشــارك مــع املزارعيــن وضمــان
تنفيذهــا

12

دعــم األبحــاث العلميــة املتخصصــة فــي مجــال امليــاه الجوفيــة لتنميــة مواردهــا وحمايتهــا مــن
مخاطــر التلــوث.

13

البحث عن مصادر جديدة ملياه الشرب عن طريق تحلية املياه املالحة

14

تنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة والري

15

اســتخدام طــرق حديثــة فــي عمليــة ري املحاصيــل للتقليــل مــن الفاقــد مــن اســتخدام الطــرق
التقليديــة القديمــة.

16

اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصادر املياه ومنع الحفر العشوائي ومعاقبة املخالفين.

17

توعيــة املواطنيــن مــن األخطــار املحتملــة والناتجــة عــن النقــص املتوقــع فــي مصــادر امليــاه
والتوعيــة حــول أفضــل وســائل الترشــيد فــي اســتهالك امليــاه.

18

عمــل صيانــة دوريــة لشــبكة امليــاه وتغييــر الشــبكات القديمــة للتقليــل مــن الهــدر الناجــم عــن
تســريب امليــاه وخاصــة مــن الشــبكات القديمــة.

19
20
21

تبــادل الخب ـرات مــع الــدول ذات الخبــرة فــي إدارة امليــاه ومواردهــا وأخــذ الــدروس املســتفادة
وتطبيقهــا
ً
التوسع في إنشاء السدود والحواجز املائية خصوصا في املناطق املتضررة من نقص املياه
يجــب علــى املواطنيــن ســواء فــي املــدن أو فــي األريــاف االســتفادة مــن ميــاة االمطــار وذلــك بتجميعهــا
بمــا يعــرف بطريقــة حصــاد امليــاه.
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 .3محورالتعليم الجيد
الرقم

التحديات
ً
وجود نقص في أعداد املعلمين في بعض املدارس وخصوصا في املحافظات

2

ضعف عدالة توزيع الكفاءات من املعلمين وتمركزها في مدارس دون سواها

3

عدم شمولية املناهج التدريسية في املدارس لجوانب الحياة العملية واملهارات الحياتية

4

مناهج في مختلف املراحل الدراسية غير مترابطة وال تراعي اعمار الطلبة وقدراتهم العقلية.

5

عدم توفر فرص العمل لكافة التخصصات الجامعية.

6

قــدم املناهــج التدريســية فــي الجامعــات واملــدارس وعــدم تحديثهــا بشــكل مســتمر يجعــل فائدتهــا
تقــل مــع مــرور الزمــن

7

سوء التوزيع الجغرافي للمدارس والجامعات وعدم تغطيتها لكافة املناطق

8

ضعف مخرجات بعض التخصصات الجامعية مما يبقيها ال تلبي متطلبات سوق العمل

9

ضعف الطاقة االستيعابية للمدارس .

10

عدم استثمار التكنولوجيا في التعليم املدر�سي والجامعي بالشكل املطلوب

11

زيادة الضغط على املرافق التعليمية وازدحامها بسبب اللجوء من بعض الدول املجاورة

12

غياب االرشاد واألخصائي النف�سي في اغلب املدارس.

13

فجوه كبيره بين املدارس الخاصه واملدارس الحكومية في جودة مخرجات التعليم.

14

عــدم تأهيــل املعلميــن الجــدد قبــل توليهــم مهامهــم بالتدريــس يزيــد الفجــوة بينهــم وبيــن الطالــب
واملنهــاج

15

غيــاب الحوافــز املاليــة والتشــجيعية للمعلميــن ممــا يقلــل مــن عطائهــم وعــدم ادراكهــم الهميــة
الرســالة التعليميــة.

16

سوء البنية التحتية في الجامعات واملدارس الحكومية وتقادمها

17

ضعف تجهيز املختبرات في املدارس وعدم تواجد املواد املستخدمة بها باستمرار

18

ضعف التدفئة والتكييف في املدارس وانعدامها في الكثير منها

19

سوء املرافق الصحية في املدارس وتلوث مياه الشرب

1
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التحديات

20

اختــال العدالــة فــي توزيــع املقاعــد الدراســية فــي الجامعــات الحكوميــة ووجــود الكثيــر مــن
التجــاوزات بهــا

21

عــدم اســتجابة الجامعــات واملــدارس الحتياجــات األشــخاص ذوي االعاقــة ممــا يحرمهــم الكثيــر
مــن حقوقهــم

22

تكليــف بعــض املعلميــن بتدريــس مــواد ليســوا مختصيــن بهــا لتعبئــة ف ـراغ املدرســين فــي بعــض
املــدارس

23

انتشــار التجــارة فــي املؤسســات التعليميــة الخاصــة والبحــث عــن املــال علــى حســاب جــودة
ا لتعليــم

24

معانــاة طلبــة املــدارس الحكوميــة مــن عــدم توفــر مواصــات جيــدة لهــم ممــا يدفــع األهالــي
للمغامــرة والتعاقــد مــع مركبــات خاصــة غيــر مهيئــة وغيــر مرخصــة لنقــل الطــاب

25

ضعــف اهتمــام املــدارس والجامعــات فــي اإلبــداع والتميــز ممــا يكبــت طاقــات الطلبــة ويضعــف
فــرص االبتــكار والبحــث العلمــي

26

عدم العدالة في جعل عالمة التوجيهي تحدد مصير الطالب ومستقبله طيلة حياته

27

قلــة املــوارد املاليــة واللوجســتية يضعــف مــن قــدرة املدرســين علــى االبتــكار فــي وســائل التعليــم
ويجعــل التلقيــن الوســيلة األولــى

28

ضعــف الرقابــة الرســمية علــى جــودة التعليــم ومخرجاتــه وعلــى أســس القبــول وتعييــن أعضــاء
الهيئــات التدريســية

الرقم

الطموحات

1

فرص تعليم عادلة مبنية على أساس املنافسة الحرة

2

مناهج تراعي التطورات والثقافات ومتطلبات العصر.

3

جيل قادر على اتخاذ القرارات وتحديد مساره.

4

مخرجات تعليمية تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

5

منظومة صحية في كل مدرسة.

6

تحسين مستوى الجامعات لتواكب الجامعات العاملية .

7

شباب اردني ومجتمع مثقف ومتعلم ويتبع أحدث الطرق التعليم اإللكتروني.

8

رفد سوق العمل االردني بكفاءات عالية تحاكي متطلبات سوق العمل.
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الطموحات

9

مناهج تعليمية أقوى وتعزز مهارات الطلبة وتعزز العمل التطوعي.

10

تعزيز االدارة الذاتية في حل املشكالت وتحطيم الفجوات بين املجتمع.

11

توفير معلمين مؤهلين يتبعون احدث وسائل التعليم.

12

زيادة الرقابة على الهيئات التدريسية وجودة التعليم.

13

ادارات تربوية ناجحة وقيادة املسيرة التربويه بحنكة ودهاء من اجل رفعتها.
ُ
مناهــج تحا ـكـي ســوق العمــل ولهــا صلــة بمتطلبــات املجتمــع لتعطــي مخرجــات تعليميــة ذات
جــوده عاليــه وكفــاءات عاليــة.

14
15

خــروج الطــاب مــن منظومــة التعليــم األكاديمــي الــى املجتمــع بطريقــة راقيــة (بابداعهــم واعمالهــم
التطوعيــه الهادفة).

16

بيئة تعليمية داعمة للبحث العلمي واالبتكار

الرقم

الحلول

1

وضــع اســس واضحــة للتعينــات األداريــة فــي الجامعــات وتأهيــل املــدراء واملعلميــن واملرشــدين
النفســيين فــي املــدارس قبــل وبعــد تعيينهــم واخضــاع املعلميــن واملــدراء المتحــأن ومفاضلــة
وتوســيع مــدى صالحيــات املعلميــن.

2

عمل امتحان مستوى للمعلمين واملدراء بشكل دوري لغايات وضع خطط للتطوير

3

ربــط التعليــم األكاديمــي باالنشــطه الالمنهجيــة وادخــال اســاليب التكنولوجيــا الحديثــة علــى
التعليــم املدر�ســي والجامعــي واخضــاع املعلميــن لتدريبــات علــى اســاليب التعليــم الحديــث
واعــادة صيــاغ املناهــج وربــط محتــوى املناهــج ببعضهــا البعــض وتطبيقهــا بشــكل عملــي.

4

توفيــر جوائــز وحوافــز تدعــم الطلبــة و تعــزز عمليــة التعليــم املنهجــي والالمنهجــي ودعــم الطلبــة
املبدعيــن علميــا وعمــل ورشــات تدريبيــة للطــاب تعــزز وتفعــل دورهــم فــي صنــع الق ـرار وخــرط
الطلبــة فــي العمــل التطوعــي واالجتماعــي.

5

تفعيــل دور املكتبــات وإضافــة كتــب جديــدة وتفعيــل دور املكتبــات اإللكترونيــة فــي املــدارس
والجامعــات باالضافــة الــى توفيــر ونشــر األبحــاث العلميــة األردنيــة ورســائل طلبــة املاجســتير
والدكتــوراه ذات املحتــوى البنــاء.

6

ادمــاج االهــل وإشـراكهم باملنظومــة التعليميــة بشــكل أكبــر وتوعيتهــم حــول تفهــم ميــوالت ابنائهــم
وتوعيتهــم حــول احتياجــات ســوق العمــل ومخاطــر البطالــة علــى الفــرد واملجتمع.

7

اخضاع حديثي التخرج لدوارت تأهيلية لسوق العمل كبديل أسا�سي عن الخبرة .
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الحلول

8

تحســين البنيــة التحتيــة للجامعــات واملــدارس وتوفيــر بيئــة جامعيــة امنــة خاليــة مــن العنــف
الجامعــي باالضافــة الــى تعزيــز العمــل االجتماعــي مــن خــال تفعيــل نظــام خدمــة املجتمــع
كمتطلــب اجبــاري للتخــرج فــي الجامعــات وهيكلــة التخصصــات واملناهــج بمــا يتناســب وســوق
العمــل.

9

زيــادة عــدد املــدارس فيمــا يتوافــق مــع عــدد الطلبــة وتأهيــل الصفــوف وتحديــد ســقف أعلــى
لعــدد الطــاب فــي الصــف وتوفيــر مواصــات امنــة لطلبــة املــدارس الحكوميــة والســعي لتوفيــر
مــدارس حكوميــة لــذوي اإلعاقــة وبنــاء غرفــة صحــة نفســية فــي كل مدرســة.

10

تأهيــل املــدارس والجامعــات لتكــون مســتجيبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن حيــث البنيــة
التحتيــة وأســاليب التدريــس

11

زيادة الحصص غير املنهجية في املدارس واستحداث وسائل تعليم باللعب وبالتطبيق العملي
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 .4محورطاقة نظيفة وأسعارمعقولة
التحديات

الرقم
1

وجود فساد مالي في بعض شركات توليد الطاقة.

2

االســتعانة بالغــاز والبتــرول املســتورد لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة بالرغــم مــن توفــر الصخــر
الزيتــي وبالرغــم مــن توفــر الطاقــة الشمســية كبديــل.

3

عدم استغالل املناطق الشاسعة في اململكة لتوليد الطاقة املتجددة على الوجه املطلوب

4

اغلب مصادر الطاقه يتم استيرادها.

5

ال يوجد التزام بالسعر العالمي الطاقة.

6

خصخصة الشركات املتخصصة بتوليد الطاقة.

7

عدم وجود معادلة واضحة لحساب قيمة استهالك الطاقة في االردن.

8

عدم وجود شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص في توليد الطاقة

9

غيــاب التنافســية بيــن شــركات املحروقــات يجعــل األســعار مرتفعــة ويغلــق بــاب املنافســة فــي
تحديــد األســعار

10

االرتفــاع الكبيــر فــي حجــم وعــدد الضرائــب املفروضــة علــى الطاقــة املباعــة للمواطــن دون مبــررات
ومكاشــفة للمواطن

11

عــدم وجــود رقابــة فعالــة علــى الجهــات املســؤولة عــن ادارة مصــادر الطاقــة ممــا يزيــد مــن الهــدر
وارتفــاع األســعار

12

شبكات الكهرباء املتهالكة ال تستوعب حاجة السكان الحقيقية

13

ال يوجد استغالل للطاقة النووية.

14

عدم جدية الحكومة في استخراج مصادر الطاقة في األردن من غاز ونفط وصخر زيتي

الرقم

الطموحات

1

عدم وجود فساد مالي أو إداري في توليد الطاقة وبيعها

2

طاقة نظيفة معتمدة على مصادر الطاقة املتجددة
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الرقم

الطموحات

3

االعتماد على الذات في توليد الطاقة والتخفيف من االستيراد

4

تمتع الجميع بمصادر الطاقة بشكل عادل

5

اشراك الشباب ودعم مشاريعهم املنتجة للطاقة املتجددة

6

محروقات وكهرباء بأسعار مخفضة بمتناول الجميع

7

قطاع طاقة قادر على املنافسة وتقديم أسعار تفضيلية

8

شفافية ومكاشفة حكومية حول الكلف الحقيقية للطاقة وكمية الهدر

الرقم
1

الحلول

ً
اســتثمار املســاحات الشاســعة خصوصــا فــي جنــوب اململكــة إلنشــاء املزيــد مــن الطاقــة املنتجــة
مــن الريــاح والشــمس

2

إيجــاد دراســات مــن قبــل مختصيــن لقطــاع الطاقــة بحيــث يتــم توزيــع املصــادر للمناطــق حســب
حاجاتهــا لغايــات توزيــع الطاقــة دون انقطــاع.

3

االســتعانة بخب ـرات الــدول االخــرى وبنــاء الش ـراكات لالســتفادة مــن املصــادر املتجــددة للطاقــة
بأقــل الكلــف

4

إلغاء الضرائب بشكل كامل على املركبات التي تعمل بالطاقة الشمسية والهجينة

5

تخصيــص جــزء مــن ميزانيــة الحكومــة مــن اجــل التنقيــب عــن مصــادر الطاقــه مــع تقديــم تقاريــر
دوريــة حــول العمــل

6

اش ـراك املواطــن فــي عمليــه اســتثمار الطاقــة املتجــددة و وجــود ش ـراكة حقيقيــة بيــن القطــاع
العــام والخــاص

7

تشجيع املواطنين على تركيب خاليا شمسية بقروض حكومية ميسرة ودون فوائد

8

اشراك املواطن في عمليه صنع القرار في تحديد اسعار الطاقة

9

استحداث تخصصات بالجامعة تخدم مجال الطاقة النظيفة واالستعانة بخبرات خارجية.

10

تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى املواطنين للحفاظ على الطاقة ومصادرها

11

تخفيــض كلــف الطاقــة علــى املواطنيــن وذلــك باســتخراج مصــادر الطاقــة الدفينــة فــي اململكــة
وتقليــل كميــة الطاقــة املســتوردة

12

مكاشفة حقيقية ومستمرة للمواطنين بأسعار الطاقة وكلفها ومقارنتها باألسعار العاملية
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 .5محورالنقل
الرقم

التحديات

1

عــدم كفايــة وتنظيــم وســائل النقــل العــام واالعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الشــركات والحافــات
الخا صــة

2

عــدم وجــود مواعيــد محــددة لوســائل النقــل العــام فهــي تتحــرك بعشــوائية ودون تنظيــم
للمواعيــد

3

ضعف العدالة في توزيع وسائل النقل العام بين املحافظات واملناطق

4

عدم تاهيل السائقين قبل السماح لهم بقيادة وسائل النقل العام

5

قدم وتهالك الحافالت املخصصة للنقل سواء العامة او الخاصة

6

ضعــف الرقابــة الحكوميــة علــى وســائل النقــل العــام والخــاص ممــا يتيــح املســاحة للســائقين
بالتالعــب باألجــرة

7

عدم التزام الحافالت بخطوط السير املحددة لها

8

عدم وجود دعم كاف للمواصالت املخصصة لطالب الجامعات.

9
10

ضعــف تنظيــم مجمعــات الباصــات ممــا يجعلهــا أماكــن مزعجــة ومســيئة للمواطنيــن فــي الكثيــر
مــن األحيــان
ً
وســائل النقــل غيــر املرخصــة موجــودة بكثــرة خصوصــا نقــل طلبــة املــدارس التــي تشــكل خطــر
علــى حياتهــم

11

عدم توفر وسائل نقل مخصصة لنقل طالب املدارس.

12

البنيه التحتية غير مؤهله للمواصالت

13

قدم وتهالك وسائل النقل العام وحتى الخاص

14

سلوكيات بعض السائقين وألفاظهم ال تليق في االداب العامة

15

شــبكة الطــرق داخــل اململكــة ســيئة جــدا خصوصــا فــي املحافظــات البعيــدة بعضهــا تكــون غيــر
معبــدة ســواء كانــت طــرق رئيســية أو فرعيــة كمــا تكثــر فيهــا الحفــر واملطبــات التــي تــؤدي الــى تهالــك
املركبــات والحافــات .

16

ســوء وقــدم التخطيــط للشــوارع والتقاطعــات واالنفــاق والجســور حيــث انهــا لــم تعــد تســتوعب
العــدد املتزايــد مــن املركبــات.

49
الرقم

التحديات

17

ضعــف شــبكات تصريــف امليــاه وتهالكهــا ممــا يــؤدي الــى غــرق الشــوارع عنــد هطــول األمطــار
وإعاقــة الســير

18

عــدد الحافــات فــي املواصــات العامــة والخاصــة غيــر كاف ممــا يســتدعي االنتظــار لفـرات طويلــة
فــي فتــرة الــذروة وتحميــل عــدد زائــد مــن الــركاب

19

ضعف السالمة العامة في وسائل املواصالت.

20

املوصالت غير مهيئة لألشخاص ذوي االعاقة وحتى لكبار السن واملر�ضى.
ً
ال يوجد أمأن وظيفي للعاملين في قطاع النقل مما ينعكس سلبا على جودة الخدمة.

22

انقطاع خدمات النقل في الكثير من املحافظات في أوقات مبكرة عند غروب الشمس

23

عدم وجود محطات توقف وتحميل محددة لوسائل النقل العام

24

بــطء اســتجابة إدارة الســير عنــد وقــوع حــوادث املــرور ممــا يتــرك الســائقين واملركبــات لفت ـرات
طويلــة فــي الشــارع النتظارهــم

الرقم

الطموحات

21

1

مواصالت عامة محددة بمواعيد دقيقة ومتوفرة على مدار الساعة

2

وسائل نقل آمنة ومنظمة وسائقين مؤهلين ومدربين.

3

اســتخدام وســائل نقــل حديثــة تحتــوي علــى اماكــن مخصصــة لكبــار الســن وذوي االحتياجــات
الخاصــة.

4

وسائل نقل تغطي كافة مناطق اململكة وملتزمة بمسارات ومواقف محددة

5

وسائل نقل مرتبطة بتطبيقات على الهواتف تحدد أماكنها ومواعيدها

6

شوارع معبدة ومهيئة وآمنة.

7

شبكة نقل شاملة مملوكة للقطاع العام مربوطة بين املحافظات بأسعار التكلفة فقط

8

أمأن وظيفي للعاملين في قطاع النقل.

50
الرقم

الحلول

1

وضع خطة ملراقبة قطاع النقل ووضع استراتيجية شاملة لتطويره.

2

اشتراط مشاركة السائقين العاملين في قطاع النقل لدورة تدريبية واجتياز امتحان الكفاءة

3

اســقاط تجربــة التطبيقــات الذكيــة علــى قطــاع النقــل العــام وتطبيــق نظــام الدفــع عــن طريــق
البطاقــات االلكترونيــة واعــادة هيكلــة البنيــة التحتيــة للقطــاع بمــا يتناســب مــع التطــورات التــي
ســتطرأ عليــه.

4

بناء سكك حديدية للقطارات في طرق خارجية للمحافظات و بناء مترو انفاق.

5

زيــادة الرقابــة علــى ســائقي النقــل العــام وتشــديد العقوبــات وفــرض غرامــات عاليــة علــى
مخالفــات الســير.

6

دراســة اعــداد الســكان فــي املناطــق النائيــة وتوفيــر مواصــات عامــة تتالئــم مــع احتياجــات تلــك
املناطــق واعــداد ســكانها.

7

تفعيــل دور البلديــات والحــد مــن الفســاد فــي العطــاءات ومراقبــة املتعهديــن لضمــان العمــل
باليــات جيــدة ومــواد ذات جــودة عاليــة تخــدم البنيــة التحتيــة ملــدة اطــول ومعاقبــة املخالفيــن
والفاســدين.

8

التنســيق بيــن املؤسســات الحكوميــة والخاصــة التــي تعنــى باســتخدام الشــوارع العامة(شــركة
الكهربــاء ،وزارة االشــغال،البلديات،ووزارة امليــاه ووزراة الصحــة ،شــركات االتصــاالت) لضمــان
إنجــاز األعمــال املشــتركة فــي نفــس املنطقــة بــذات الوقــت وعــدم االضط ـرار لحفــر الشــارع اكثــر
مـرات متكــررة

9

تفعيــل نظــام العمــل بالورديــات لضمــن توفــر املواصــات العامــة فــي املحافظــات كافــة ألطــول
وقــت ممكــن

10

اســتحداث اليــة معينــة ملنــع باصــات النقــل العــام مــن تحميــل عــدد ركاب زائــد عــن ســعة املركبــة
وتشــديد العقوبــات علــى املخالفيــن باالضافــة الــى تحديــد ســرعة املركبــات مــن خــال األجهــزة
الحديثــة وعمــل فحوصــات شــاملة ودوريــة لكفــاءة الســائقين.

11

إنشاء محطات محددة يمكن لوسائل النقل الوقوف بها وتكون مهيئة النتظار الركاب

12

تطوير خدمات إدارة السير وزيادة سرعة استجابتها لشكاوى املواطنين وحوادث السير
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 .6محورالعمل الالئق ونمو االقتصاد  /االستثمار
الرقم

التحديات

1

القوانين الناظمة لالستثمار كثيرة القيود وغير جاذبة للمستثمرين.

2

االرتفــاع املتزايــد للضرائــب والرســوم والجمــارك يعمــل علــى إرهــاق الســوق املحلــي ممــا يــؤدي
إلغــاق شــركات ومصانــع وهــروب رؤوس األمــوال.

3

ضعــف إدارة املــوارد الطبيعيــة املتوفــرة فــي األردن ممــا يــؤدي الــى ضعــف الصناعــة وركــود عــام
فــي االقتصــاد

4

تعقيد اإلجراءات الحكومية املتعلقة بترخيص االستثمارات واملشاريع االستثمارية

5

ضعف أداء هيئة االستثمار وعدم وجود آثار ملموسة لوجودها.

6

تقادم االسراتيجيات املتعلقة باالستثمار وعدم نجاعتها في الفترة الحالية.

7

ضعــف الوعــي القانونــي والسيا�ســي وقلــة عــدد االحـزاب الفاعلــة التــي مــن شــانها تعديــل القـرارات
والقوانين املتعلقة باالســتثمار.

8

ضعف العدالة في توزيع االستثمارات من حيث القطاعات واملناطق.

9

القرارات والتعليمات الحكومية غير املدروسة املؤثرة على حركة االستثمار.

10

قلة الدعم الحكومي والتسهيالت للمستثمرين.

11

قلة دعم الدوله للطاقات الشبابيه التي تمثل االستثمار الواعد للوطن.

12

ضعف دور السفارات االردنية من حيث تشجيع االستثمار والترويج لألردن والفرص املوجودة.

13

ضعف البرامج التوعوية الحكومية املتعلقة باالستثمار.

14

ضعف الدخل الشهري للمواطنين مما يتسبب في البعد عن اإلستثمار وعن املشاريع الصغيرة.

15

تخــوف املواطنيــن وخاصــة فئــة الشــباب مــن التوجــه للمشــاريع الصغيــرة بســبب عــدم اســتقرار
التشــريعات والسياســات الحكوميــة.

16

ضعف الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال االستثمارات.

17

انفتــاح بعــض الــدول القريبــة علــى االســتثمار وتقديــم تســهيالت ومحفـزات جاذبــة للمســتثمرين
فــي تلــك البلــدان اكثــر مــن األردن.

18
19

ارتفاع كلف االنتاج .
ً
نسب الفوائد املرتفعة جدا على القروض وتمويل املشاريع الصغيرة.
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الرقم

الطموحات

1

تطبيق التشريعات واالنظمة املتعلقة باالستثمار بشكل عادل وسيادتها على الجميع.

2

استخراج املوارد الطبيعية وتحويلها الى فرص استثمارية

3

افراز مجلس نواب حقيقي قادر على إيجاد تشريعات داعمة لالستثمار.

4

تقديم قروض ميسرة من قبل الحكومة والبنوك لتشجيع االستثمار واملشاريع الصغيرة.

5

مساحات مخصصه لبناء املصانع واملشاريع تتحلى باملواصفات العاملية.

6

تعزيز ثقة الشباب باالداء والسياسات الحكومية في دعم االستثمار وتشجيعه.

7

عدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين املحافظات وفرص متساوية لالستثمار.
الحلول

الرقم
1

مراقبة حركة العمالة الوافدة وتطبيق التشريعات عليها بشكل صارم.

2

تعديل التشريعات الناظمة لالستثمار وتنفيذها بطريقه تدعم قطاع االستثمار.

3

تخفيــض الضرائــب والرســوم علــى املســتثمرين وتقديــم حوافــز إضافيــة لهــم تعفيهــم مــن الكلــف
اإلضافيــة لفتــرة كافيــة مــن الزمــن تمكنهــم مــن النهــوض باســتثماراتهم

4

زيادة عدد املدن الصناعية بأجور رمزية.

5

تمثيل الشباب في الحكومة والبرملان ليكونوا على مقربة من عملية صنع القرار.

6

اســتحداث خدمــات الكترونيــة إلتمــام عمليــات التســجل والترخيــص وجميــع مــا يتعلــق
باالســتثمار.

7

زيادة الرقابة على جميع الجهات املتعلقة باالستثمار .

8

تقديم تخفيضات من الحكومة للقطاع الخاص على تكاليف النقل والتخزين واإليجارات

9

اب ـرام املزيــد مــن اتفاقيــات مــع الــدول الصناعيــة واملســتثمرين الســتقطاب املزيــد مــن
االســتثمارات لــاردن.

10

اطالق نظام تقييم عبر وسائل التواصل االجتماعي او تطبيقات ذكية ألصحاب املهن.

11

تشجيع أصحاب املهن والحرف لالنضمام الى جمعيات ونقابات مهنية لتسهيل عملهم.
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 .7محورالسياحة
الرقم

التحديات

1

سوء الترويج الرسمي الداخلي والخارجي للسياحة وللمعالم واألماكن األثرية.

2

عــدم اســتثمار الحكومــة لوجــود أخفــض نقطــة فــي العالــم وواحــدة مــن عجائــب الدنيــا الســبعة
داخــل األردن للترويــج للســياحة فــي االردن

3

عدم استثمار موقع املغطس كمركز للحج املسيحي على املستوى العالمي.

4

تفضيل السياحة الخارجية من قبل املواطنين بسبب الكلف العالية للسياحة الداخلية.

5

عدم االهتمام الرسمي والشعبي بنظافة املناطق السياحية وسوء االهتمام بالبنى التحتية.

6

البنيه التحتية سيئة جدا من حيث الطرق املؤدية الى املناطق السياحية واملرافق العامة وغيرها.

7

بعض أفراد الشرطة السياحية ال يمتلكون الخبرة الكافية و واملهارة للتعامل مع السياح.

8

املواقع السياحية غير مؤهلة لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة .

9

اي ـرادات القطــاع الســياحي ال يتــم انفاقهــا علــى القطــاع مــا يــؤدي لتهالــك املنشــآت واملرافــق
الســياحية وعــدم تطورهــا.

10

تراخيص املنشآت السياحية مرتفعة التكلفة و غير مشجعة .

11

ال يوجد حماية كافية لآلثار واملناطق السياحية من االعتداءات عليها.
ً
ً
ضعف البرامج الحكومية السياحية داخليا وخارجيا.

12
الرقم

الطموحات

1

مواطن أردني منتمي وواع باملحافظة على األماكن السياحية واألثرية

2

صورة إيجابية عن األردن واالماكن السياحية املوجودة بها.

3

أسعار سياحية بكلف معقولة وبمتناول الجميع.

4

بنية تحتية مؤهلة لألشخاص ذوي اإلعاقة واالهتمام باملرافق العامة.

5

حكومــة مؤمنــة بمــا فــي األردن مــن امــكان ســياحية واثريــة وتعمــل بجــد للحفــاظ عليهــا وتطويرهــا
وجــذب الســياح لهــا

6

أن تكون االردن بوصلة سياحية لكل العالم.
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الطموحات

الرقم
7

قطاع سياحي خاص لديه رسالة وليس أهداف ربحية فقط

8

وجود برامج سياحية لالدنيين والسياح العرب واألجانب توعي وتشجع على السياحة

9

استثمار جزء كاف من العائد السياحي لتطوير وترميم االماكن السياحية.

10

شواطئ نظيفة وآمنة ومجانية.

11

منشآت سياحية ضمن مواصفات السالمة العاملية .

12

فرص عمل لخرجي السياحة و االثار.

الرقم

الحلول

1

عقد اتفاقيات مع املحطات اإلعالمية املحلية واألجنبية للترويج للسياحة في األردن.

2

توفير وسائل نقل عامة وآمنة وبلكف رمزية مخصصة للوصول لألماكن السياحية

3

زيادة املوازنه املخصصة لوزارة السياحة وقنواتها اإلعالمية.

4

تنفيذ مشروع سكة حديد الحجاز وإقامة مشاريع سياحيه في محطات توقف القطارات.

5

التنسيق الحقيقي بين الوزارات املعنية للنهوض بالبنية التحتية والخدمات املشجعة على السياحة.

6

استثمار املوارد البشريه وتوفير فرص العمل املناسه لكال الجنسين في قطاع السياحة.

7

عمــل مؤتمــر عالمــي لترويــج التـراث والثقافــة االردنيــة وتعزيــز الجهــود الحكوميــة املبذولــة فــي هــذا
املجال.

8

تشجيع ودعم املشاريع الصغيرة البناء املناطق السياحية.

9

استحداث آلية لقياس ر�ضى السياح لغايات تطوير املنظومة السياحية.

10

عمل برامج للسياح تحتوي على باقات سياحية متنوعة ضمن فئات مالية مختلفة.

11

اســتحداث الحكومــة الليــة جديــدة لدمــج اهالــي املحافظــة فــي العمــل الســياحي وإعطــاء أولويــة
ألبنــاء املناطــق الســياحية بفــرص العمــل.

12

ربط القطاعات الخدمية مع القطاع السياحي ،كالخدمات العالجية او التعليمية لالجانب.

13

تفعيل دور الالمركزية في دعم السياحة في املحافظات.

14

عقد شراكات مع دول وشركات سياحة وطيران للترويج للسياحة في األردن وتقديم عروض سياحية.

15

رقابة جيدة على العاملين في القطاع السياحة لضمان مستوى اعلى من املهنية لديهم.

16

إقامــة مدينــة العــاب مائيــة وترويحيــة (مالهــي) فــي منطقــة البحــر امليــت علــى أن تكــون هــذه
املدينــة حكوميــة وبأعلــى املواصفــات العامليــة وبأســعار التكلفــة لألردنييــن.
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 .8محورالعمل والتشغيل
الرقم

التحديات

1

اشــتراط غالبيــة الشــركات وجــود خبــرة عمليــة للمتقدميــن للوظائــف مــا يحــد مــن فــرص حديثــي
التخــرج

2

عدم اهتمام الجامعات بمنح الطالب خبرة عملية حول تخصصهم حتى ولو كانت بسيطة.

3

كاف لطلبة الجامعات.
التدريب امليداني ضعيف وغير ِ

4

ضعف حجم االستثمارات في األردن التي من شانها توليد فرص عمل.

5

ضعــف كفــاءة ومهــارات نســبة كبيــرة مــن خريجــوا الجامعــات ممــا يضعــف فرصهــم مــن دخــول
ســوق العمــل.

6

عدم االمتثال الكامل لقانون العمل من قبل اصحاب العمل.

7

انتشــار ثقافــة العيــب خاصــة عنــد الشــباب أدت لضيــاع العديــد مــن فــرص العمــل عليهــم
وإحالتهــا للعمالــة الوافــدة.

8

عدم اهتمام الحكومة والشباب بالتعليم املنهي والتطبيقي بشكل كاف.

9

ضعــف الدعــم الحكومــي لقطــاع العمــل الشــبابي وقلــة الجهــود املبذولــة لتوفيــر فــرص عمــل
إضافيــة.

10

ال امتيازات لالوائل واملتمتيزين عند التقدم لفرص العمل.

11

قصــور فــي أداء ديــوان الخدمــة املدنيــة فــي توزيــع الوظائــف بشــكل عــادل وفــي إج ـراء امتحــان
التوظيــف.

12

عدم مالءمة الحد األدنى لألجور مع الكلف املعيشية ومع خط الفقر في األردن.

13

قبــول العمالــة الوافــدة بالعمــل مقابــل أجــور قليلــة يرهــق العمالــة األردنيــة ويدفــع اصحــاب
العمــل لتشــغيلهم.

14

االرتفاع الكبير على االسعار وتوزاي ذلك مع ارتفاع للضرائب على كافة السلع والخدمات.

15

هجرة الخبرات والكفاءات الوطنية الى خارج البلد.

16

عدم توجه الشباب للمشاريع الصغيرة وصعوبة أخذ املوافقات والتصريحات واإلجراءات.

17

سوء استخدام فرص التمويل املقدمة للحكومة وعدم استثمارها بشكل يوفر فرص عمل.
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التحديات

الرقم
18

عدم تركيز أصحاب العمل على بيئة العمل ومعايير السالمة العامة.

19

ســوء التخطيــط الحكومــي وقصــر النظــر فــي دراســة حاجــة ســوق العمــل واعــداد املتعطليــن عــن
العمــل والتخصصــات الالزمــة.

20

ضعــف العدالــة الحكوميــة فــي توزيــع فــرص العمــل مــع وجــود الواســطة واملحســوبية فــي القطــاع
الحكومــي علــى حســاب الكفــاءة

21

عــدم تحمــل الجــزء األكبــر مــن القطــاع الخــاص للمســؤولية االجتماعيــة وتركيزهــم علــى الكســب
املالــي بأقــل الكلــف

22

عدم منح االولوية لتشغيل أبناء املحافظات وتمركز رؤوس األموال في العاصمة عمان.

23

ضعــف شــبكة املواصــات العامــة ممــا يــؤدي لتكبــد العمــال مبالــغ ماليــة عاليــة لغيــات التنقــل
وقــد يدفعهــم ذلــك لتــرك العمــل او العــزوف عنــه لهــذا الســبب.

الرقم

الطموحات

1

تعليم منهي عالي املستوى يفرز خريجين قادرين على دخول سوق العمل بكفاءة.

2

حجم استثمارات متزايد تولد فرص عمل باستمرار.

3

أن يتحقق الرضا الوظيفي عند غالبية العاملين في املؤسسات الرسمية.

4

أن يصل املجتمع إلى درجة الوعي الكافي بالقوانين الخاصة بالعمل والتشغيل.

5

أن يكون الحد األدنى لألجور متناسب ومتوازي مع أعباء الحياة والضرائب املرتفعة.

6

أن يزداد اقبال الشباب على القطاع املنهي والتطبيقي.

7

أن يكون هنالك عدالة في توزيع الوظائف.

8

املحافظة على األيدي العاملة االردنية والخبرات وحمايتها من الهجرة.

9

أن تكون هنالك بنية تحتية وخدمات تشجع االستثمار.

10

أن تزداد عدد املشاريع التي تستهدف القطاعات التي يوجد بها بطالة عالية.

11

وجود بيئة مالئمة لالستثمار.

12

اعفاءات ضريبية وحوافز للرياديين الذين باستطاعتهم توفير فرص عمل بمجاالت مختلفة.

13

وصــول الشــباب الــى درجــة مــن الثقافــة تســمح لهــم بالقبــول بفــرص العمــل املتوفــرة (محاربــة
ثقافــة العيــب).

57
الرقم

الطموحات

14

اســتثمار الدولــة زراعيــا بطريقــة صحيحــة واســتثمار املصــادر الطبيعيــة التــي بدورهــا ســتوفر
فــرص عمــل.

15

اهتمام رسمي باملواهب واالبداعات الشبابية التي قد توفر لهم فرص عمل او مصادر دخل.

16

جامعات قادرة على تخريج كفاءات مؤهلة لدخول سوق العمل

17

ان يكون التوظيف حسب الكفاءة وليس الواسطة

18

شعور الشباب باألمان الوظيفي الذي يمكنهم من التفكير بمستقبلهم

الرقم

الحلول

1

تعديــل املناهــج وزيــادة عــدد الســاعات العمليــة لجميــع التخصصــات الجامعيــة الكســاب
الخبـرات لحديثــي التخــرج وتهيأتهــم لســوق العمــل وايقــاف بعــض التخصصــات الراكــدة بســوق
العمــل.

2

إيجــاد آليــة إللـزام الشــركات الخاصــة علــى تدريــب نســبة مــن حديثــي التخــرج وتوفيــر فــرص عمــل
لهــم حســب الكفــاءة.

3

ال ـزام الشــركات واملصانــع فــي املحافظــات بتشــغيل نســبة مــن موظفيهــا مــن أبنــاء املحافظــة
املتواجديــن فيهــا.

4

القضاء على الواسطة واملحسوبية واعتماد آلية التوظيف حسب الكفاءة.

5

انشــاء مــدن صناعيــة فــي املحافظــات ونشــر مراكــز التدريــب املهنيــة والتوعيــة بأهميــة العمــل
املنهــي وتشــجيع الشــباب للعمــل بــه.

6

اعفــاء ضريبــي وجمر ـكـي للمســتثمرين لتشــجيع االســتثمار بالبــاد لخلــق فــرص عمــل للشــباب
األردنــي وتقليــل العمالــة الوافــدة والعمــل علــى رفــع مســتوى الكفــاءات املحليــة.

7

رفع الحد االدنى لألجور وإعادة تحديد خط الفقر في األردن وتخفيض العبئ الضريبي.

8

تطويــر القطاعــات الصناعيــة وتشــجيع املســتثمرين لالســتثمار بقطــاع الصناعــة داخــل
املحافظــات.

9

دعــم املشــاريع الصغيــرة التــي بإمكانهــا أن تزيــد فــرص العمــل وتوفيــر قــروض منخفضــة الفوائــد
لهــم.

10

اســتثمار املــوارد الطبيعيــة فــي األردن وإنشــاء مشــاريع الســتخراجها وتصنيعهــا ممــا ســيوفر
املزيــد مــن فــرص العمــل.

11

مساعدة الحكومة للمستثمرين واملصنعين لتسويق منتجاتهم داخل األردن وخارجها
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الرقم

الحلول

12

تخفيــض الضرائــب علــى املنتجــات املحليــة ممــا ســيقلل تكلفتهــا ويزيــد انتاجهــا وبالتالــي توفيــر
املزيــد مــن فــرص العمــل.

13

تكثيــف البرامــج التدريبيــة مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي التــي تؤهــل
الشــباب لســوق العمــل وترفــع مــن مســتوى مهاراتهــم الحياتيــة

14

زيــادة الدعــم الحكومــي للمشــاريع الزراعيــة وإلغــاء الضرائــب علــى كل مــا يتعلــق باالنتــاج الزراعــي
وبالتالــي توفيــر املزيــد مــن فــرص العمــل

15

التركيــز الحكومــي علــى املشــاريع الســياحية ودعمهــا ممــا ســيتيح فــرص عمــل إضافيــة للشــباب
األردنــي

16

تركيــز املناهــج فــي املــدارس والجامعــات علــى اللغــة االنجليزيــة التــي أصبحــت متطلــب أسا�ســي
للحصــول علــى فرصــة عمــل.

17

توفيــر قــروض حكوميــة للشــباب لدعمهــم فــي إقامــة مشــاريعهم الخاصــة وعــدم االعتمــاد علــى
الوظيفــة فقــط.

18

إحالة من يصل لعمر التقاعد الى التقاعد االجباري مما سيزيد من حركة دوران فرص العمل
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 .9محورالسالم والعدل واملؤسسات القوية
الرقم

التحديات

1

ضعف عدالة تطبيق القوانين وعدم سيادتها على الجميع.

2

كثرة النصوص املرنة في التشريعات األردنية التي تحمل اكثر من تأويل

3

عدم مراعاة التشريعات للفروقات املتواجدة في املجتمع أو الظروف املجتمعية.
ً
كلفة توكيل املحاميين بالقضايا مرتفعة جدا.

5

طول املدد التي تستغرقها القضايا في املحاكم وكثرة الجلسات واملماطالت غير املبررة.

6

بيروقراطية اإلجراءات الرسمية في مؤسسات القضاء كباقي مؤسسات الدولة الرسمية.

7

إصدار قرارات منع السفر في بعض القضايا املتعلقة بمبالغ مالية بسيطة غير عادلة وغير مبررة.

4

8

حبس الغارمين والغارمات وعدم اعطائهم فرص ومدد مناسبة لسد القروض.

9

عــدم املســاواة فــي الحقــوق بيــن امل ـرأه الرجــل ( االنتقائيــة الجندريــة فــي تطبيــق قانــون لحمايــة
االســرة وباقــي القوانيــن ).

10

نظــرة املجتمــع الذكوريــة التــي قــد تحــرم بعــض الســيدات مــن حقوقهــن بســبب عــدم قدرتهــن علــى
دخــول املحاكــم او املراكــز األمنيــة .

11

اإلجراءات الرسمية ملالحقة الفاسدين ضعيفة وغير صالحة لضبط الترهل االداري واملالي.

12

وجــود مجموعــات فاســدة مرتبطــة مــع بعضهــا وقويــة داخــل املؤسســات الرســمية صعــب
الوصــول إليهــا.

13

وجود الرشوه والواسطة والفساد في بعض القضايا التي تقلب الحقوق وتضيعها.

14

عدم معرفة املواطنين بالحقوق والواجبات الخاصة فيهم.

15

قيود أمنية تفرض على من يعبر عن رأيه خاصة في القضايا السياسية.

16

اعطاء الجامعات الحق بالفصل التعسفي لطالب الجامعة تحت مبرر االساءة ألحد مدر�سي الجامعة.

17

عدم فاعلية االعالم الرسمي مما قد يوقع املواطنين بفخ الشائعات ويعرضهم للمساءلة القانونية.

18

التشريعات املعمول بها تحد من حرية الشباب في التعبير عن آرائهم.

19

البنية التحتية للكثير من املحاكم غير مهيئة وقدرتها االستيعابية أصبحت غير كافية

20

عدم شعور املجتمع بجدية الحكومة في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين
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التحديات

الرقم
21

تخوف املواطن من مالحقته او إلحاق األذى به في حال بلغ عن شبهات فساد

22

ارتفاع رسوم املحاكم مما يحرم الكثير من الوصول اليها واملطالبة بحقوقهم
ً
اتساع صالحيات الحكام اإلداريين التي قد تستخدم تعسفا

23
24

تعســف بعــض رجــال األمــن العــام ياســتخدام صالحياتهــم وتوظيــف بعضهــم لهــذه الصالحيــات
لغايــات شــخصية

الرقم

الطموحات

1

أن يكون القضاء مستقل ونزيه.

2

قضاء متاح للجميع برسوم رمزية

3

أن يحاسب جميع املقصرين واملرتشين في الدوائر الرسمية.

4

أن يجــري االنجــاز داخــل املؤسســات الرســمية وســط روح الفريــق الواحــد ،دون انحيــاز ألحــد
علــى حســاب آخريــن.

5

تحديد واضح لسقف أجور املحاميين مع مراعاة الخبرات القانونية عندهم.

6

تفعيل الحكومة اإللكترونية في اإلجراءات القضائية.

7

مساواة الرجل واملرأة أمام املحاكم من الناحية الرسمية ومن الناحية املجتمعية.

8

أن يكون الجهاز القضائي متطور وقادر على حسم القضايا بشكل سريع وعادل.

9

أن يكون الجهاز االداري الحكومي نزيه ورشيق وقادر على التعامل مع املعطيات.

10

أن يكون املواطنين على دراية بحقوقهم وواجباتهم.
ً
أن يكون أعضاء مجلس النواب اصغر سنا واكثر كفاءة ومواكبة لتطور العالم.
ً
أن يكون الشباب قادرا على التعبير عن رأيه بكل حرية.

13

تطبيق املشاركة الشعبية في صنع القرارات وإقرار التشريعات

14

الوصول ألردن ديموقراطي يضمن حرية الرأي.

15

أن تكون املرأة على قدم املساواة مع الرجل.

16

وجود إعالم رسمي ناضج ويعمل بفعالية واكثر ثقة واحترافية

17

أن يكون االعالم الخاص جهة موثوقة و معتمدة.
ً
ً
أن يصبح االعالم الرسمي مصدرا رئيسيا و معتمدا لألخبار والرد على الشائعات.

11
12

18

61
الرقم

الحلول

1

تصنيف املحامين لفئات حسب خبرتهم ووضع سقوف عليا ألجورهم

2

إعــداد تقاريــر دوريــة للمؤسســات والدوائــر الرقابيــة حــول أداء املوظفيــن الحكومييــن تبنــى علــى
أساســها إجـراءات ملكافــاة املتميــز ومحاســبة املقصــر.

3

تفعيــل دور هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد بشــكل اكبــر وتوســيع صالحياتهــا لتطــال جميــع
الفا ســدين.

4

العمــل علــى توعيــة املواطنيــن بالتشــريعات التــي تمــس حياتهــم اليوميــة لحمايتهــم مــن الوقــوع فــي
مخالفــات قانونيــة تعرضهــم للمســاءلة.

5

أن يكفل القانون حرية التعبير للجميع دون التعرض لفرصة املساءلة دون وجه حق.

6

تطبيــق آليــات وقنــوات املشــاركة الشــعبية التــي تســاهم فــي مشــاركة الشــباب فــي صنــع القـرارات
والتشــريعات.

7

تعديل التشريعات لضمان رفع سقف الحريات و تعزيز الديموقراطية و ضمان الحريات.

8

تعزيــز حــق املواطــن فــي الحصــول علــى املعلومــة بشــكل ســريع مــن خــال تعديــل التشــريعات
الالزمــة.

9

إيجــاد إعــام رســمي فعــال قــادر علــى إيصــال املعلومــات الصحيحــة للمواطــن بكافــة الطــرق
لحمايتــه مــن الشــائعات.

10

تخفيض الرسوم على القضايا وجعلها بمتناول الجميع

11

إيجاد صندوق لدعم غير املقتدرين من الوصول للقضاء والدفاع عن حقوقهم وتحصيلها

12
13

تأهيــل القضــاة وتدريبهــم بشــكل دوري حــول االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بحقــوق االنســان
واليــات تطبيقهــا
ً
ربط كافة املحاكم الكترونيا وتفعيل الخدمات االلكترونية للمواطنين واملحامين

14

إعادة تأهيل البنى التحتية للمحاكم وزيادة طاقتها االستيعابية

15

الحــد مــن صالحيــات الحــكام اإلدارييــن فــي موضــوع التوقيــف اإلداري وتحويــل هــذه الصالحيــات
للقضــاء لضمــان النزاهــة والعدالــة

16

التسريع في إصدار األحكام القضائية وتنفيذها
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 .10املحورالسيا�سي  /السالم والعدل واملؤسسات القوية
الرقم

التحديات

1

عــدم وجــود برامــج انتخابيــة فعليــة للمرشــحين علــى مســتوى مجلــس النــواب او البلديــات أو
املحافظــات.

2

انتشــار فكــرة التصويــت علــى أســاس القرابــة أو املصالــح أو املناطقيــة وغيــاب االنتخــاب علــى
أســاس الكفــاءة.

3

سن الترشح كبير ،ويمنع الشباب من الدخول في معترك الحياة السياسية.

4

توزيع غير عادل للمقاعد النيابية على مستوى اململكة.

5

انتشار املال األسود  -السيا�سي  -في فترة االنتخابات دون وجود عقوبات رادعة.

6

االقبال ضعيف على االنتخاب بسبب ضعف ثقة املواطنين باملجالس املنتخبة.

7

غياب أعضاء مجلس النواب عن حضور الجلسات الرقابية والتشريعية دون رادع لهم.

8

كثرة املشاكل داخل مجلس النواب وتحت القبة تؤثر على ثقة املواطنين باملجلس.

9

عالقة الســلطة التشــريعية و التنفيذية متداخلة بشــكل ســلبي من حيث :التعيين بالواســطات
و اســتغالل املناصب بطريقة ســلبية تؤثر على اســتقاللية الســلطات و غياب العدالة.

10

البطء في انجاز التشريعيات وغياب الدور الرقابي ملجلس النواب.

11

عــدم اش ـراك الشــباب فــي اتخــاذ الق ـرار وعــدم الثقــة فيهــم مــن قبــل املجتمــع أو حتــى مــن قبــل
املؤسســات الرســمية.

12

عدم وجود نصوص وبنود قانونية في الدستور تضمن مشاركة الشباب.

13

تخوف الشباب من املشاركة السياسية وخاصة االنضمام لالحزاب.

14

ال توجد برامج كافية أو واقعية لتحفيز الشباب في املشاركة السياسة.

15

عدم وجود ثقة بين الحكومة و الشباب.

16

ضعف الثقافة السياسية لدى جزء من الشباب يبعدهم عن املشاركة.

63
التحديات

الرقم
17

منع النشاط السيا�سي داخل الجامعات

18

ضعف األحزاب السياسية وعدم جود أثر ملموس لها.

19

قانون االنتخاب يعزز االنتماءات الضيقة وال يدعم العمل الحزبي والجماعي.

20

ضعف معرفة النواب بواجباتهم وحقوقهم وصالحياتهم

21

عــدم اشــتراط حــد ادنــى مــن املســتوى التعليمــي ألعضــاء مجلــس النــواب يؤثــر علــى جــودة
وكفــاءة النــواب.

22

ضعف تقارير ديوان املحاسبة وعدم األخذ بها من قبل مجلس النواب والحكومة.

الرقم

الطموحات

1

شباب واعي بأهمية املشاركة السياسية في األحزاب ومجالس النواب.

2

أن يكــون هنالــك شــروط ومؤهــات للترشــح علــى عضويــة مجلــس النــواب واملجالــس البلديــة
ومجالــس املحافظــات.

3

أن تكون مقاعد مجلس النواب موزعة بعدالة على كافة مناطق اململكة.
ً
شباب أردني واع سياسيا قادر على ممارسة العمل السيا�سي داخل الجامعات بحرية.

5

وجود احزاب تحمل برامج إصالحية قابلة للتطبيق.

6

أن تكون األحزاب فاعلة في املجتمعات وقادرة على الترويج لبرامجها.

7

أن يكون هنالك الية لضمان تواجد الشباب في جميع املجالس املنتخبة.

8

أن تضم املناهج الدراسية في جميع املراحل مفاهيم املشاركة والتنمية السياسية.

9

أن يكون هنالك برامج عملية للشباب كمحاكاة الشراكهم في عملية صنع القرار.

10

مجلس نواب قوي قادر على الرقابة على األداء الحكومي ومحاسبتها

4

64
الرقم

الحلول

1

اعطــاء املســاحة الكافيــة للشــباب للمشــاركة فــي عمليــة صنــع الق ـرار مــن خــال تعديــل قانــون
اإلنتخــاب وتخفيــض ســن الترشــح واش ـراكهم فــي العمــل السيا�ســي وتفعيــل دور االح ـزاب
وعــدم التضييــق علــى منتســبيها والتشــجيع علــى الحيــاة الحزبيــة وعــدم التضييــق علــى الشــباب
اصحــاب املبــادرات السياســية داخــل الجامعــات.

2

اعــادة النظــر فــي املي ـزات التــي يتمتــع بهــا الــوزراء والنــواب واملســؤولين بشــكل عــام حيــث تشــكل
بعــض هــذه املي ـزات اعبــاء ماديــة علــى الدولــة األردنيــة وتجــاوزات للقانــون.

3

ضمان النزاهة في عملية االنتخاب ورفع نسبة املقترعين من خالل تحويل االقتراع الكترونيا.

4

محاسبة الفاسدين والحد من استعمال املال األسود من خالل تفعيل قانون عقوبات رادع.

5

وجود مؤسسات محلية تعمل على مراقبة اداء مجلس النواب وتقييمه ونشر تقارير دورية .

6

الفصل التام بين السلطات.

7

اخــذ تقاريــر ديــوان املحاســبة بعيــن االعتبــار ومحاكمــة الفاســدين وفتــح ملفــات الفســاد
العالقــة وتحويلهــا للقضــاء.

8

وضع شرط مؤهل اكاديمي للمترشحين ملجلس النواب

9

إيجــاد قانــون انتخــاب توافقــي يشــجع العمــل الحزبــي ويضعــف االنتمــاءات الضيقــة ويدعــم
الترشــح عبــر القوائــم الوطنيــة

10

تخفيض سن الترشح ملجلس النواب ل  25سنة

11

إلزام مجلس النواب بإعداد تقارير دورية حول اداء الحكومة ومحاسبتها في حال تقصيرها

12

تعيين الوزراء واملسؤولين الحكوميين بناء على الكفاءة وبشكل عادل وشفاف

13

زيادة مستوى الشفافية الحكومية ومكاشفة املواطنين في كافة االمور واملستجدات.
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التحديات

1

ضعــف الوعــي حتــى عنــد أعضــاء مجالــس املحافظــات بأهميــة الالمركزيــة وبالــدور املنــاط بهــم
للنهــوض بهــا.

2

ضعــف وعــي املواطنيــن بفكــرة الالمركزيــة وبمســؤوليات أعضــاء مجالــس الالمركزيــة والــدور
املنــاط بهــم.

3

غياب التنسيق بين الدوائر الرسمية املختلفة في االدارة املحلية مما يؤثر سلبا على االنجاز.

4

تعدد املرجعيات التي تدير وتنظم مجالس اإلدارة املحلية

5

قانون الالمركزية لم يعط الصالحيات الكافية لالنجاز داخل مجالس املحافظات.

6

ضعف امليزانيات املخصصة في املوازنة ملجالس املحافظات.
ً
تأخر وعرقلة اقرار امليزانيات مما يؤثر سلبا على انجاز املشاريع.

8

عدم وجود عدالة في تنمية املشاريع وخاصة بين املناطق القروية واملدن الرئيسية.
ً
الترشــح علــى أســاس الرغبــات الشــخصية والعشــائرية بعيــدا عــن الكفــاءة واالنجــاز والبرامــج
االنتخابيــة.

10

غياب الدور الفاعل لالحزاب في انتخابات الالمركزية.

11

غياب الدور الرقابي من قبل املؤسسات االهلية على عمل مجالس الالمركزية.

12

توجه الناخبين لالختيار على أساس املناطقية والعشائرية ال على أساس الكفاءة

13

عدم ثقة املجتمعات بالشباب وانتخابهم لتمثيلهم في املجالس املنتخبة.
ترهل البنية التحتية وتراكم ذلك عبر عقود مضت ،مما ّ
يصعب مهمة االنجاز والتغيير.

7

9

14
15

تداخــل الصالحيــات بيــن املجالــس املختلفــة داخــل املحافظــة (التنفيذيــة ،واملحافظــات،
والبلديــات).

16

عدم وجود خطط طويلة األمد للنهوض باملحافظات وجذب املشاريع وتشغيل الشباب.
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الرقم

التحديات

17

اعتماد الترشح لالنتخابات على قدرة املترشح املالية مما يمنع أصحاب الكفاءة من الترشح.

18

التبايــن الكبيــر فــي أداء البلديــات بيــن منطقــة واخــرى والتبايــن فــي مســتوى خدماتهــا املقدمــة
للمواطنيــن

19

غياب الخطط االستراتيجية التشاركية عن عمل مجالس املحافظات

20

التنافســية الســلبية بيــن مجالــس املحافظــات واعضــاء مجلــس النــواب مــن ذات املنطقــة ممــا
يعرقــل العمــل واإلنجــاز

21

ضعف إشراك املجالس للمواطنين واستشارتهم في التخطيط وصنع القرار.

22

عدم إشراك املجالس للمواطنين واستشارتهم في التخطيط وصنع القرار.

الرقم

الطموحات

1

أن يتــم إيجــاد اســتراتيجيات وطنيــة واضحــة وطويلــة األمــد للمجالــس البلديــة ومجالــس
املحافظــات

2

أن يكون هنالك مؤسسات رقابية رسمية وأهلية تراقب عمل املجالس املنتخبة

3

مخططات تنظيمية واضحة تشمل تجمعات سكنية وبنية تحتية وحدائق وأماكن ترفيهية.

4

وجود شبكة نقل تشمل السكك الحديدة واستخدام القطارات السريعة.

5

أن يكون للشباب دور فاعل في صناعة القرار الرسمي.

6

أن تكون الصالحيات واضحة ومحددة لكل جهة رسمية.

7

أن يثق املجتمع بالشباب وبقدرتهم على التغيير.

8

أن يكون املجتمع واع ومدرك بأهمية املشاركة املجتمعية.

9
10

أن يكون املجتمع قادر على االنتخاب بناء على الكفاءة.
ً
أن يكون املجتمع أكثر اهتماما بالبيئة العامة واملحافظة عليها.

11

خدمات على اعلى املستويات في املحافظات

67
الرقم

الحلول

1

إيجاد جهة رقابية مستقلة مسؤولة عن مراجعة عمل البلديات ومجالس املحافظات.

2

إيجــاد مظلــة واحــدة تنظــم عمــل مجالــس اإلدارة املحليــة وتضمــن التشــاركية والتكامليــة فــي
العمــل

3

رفع وعي املجتمع بدور البلديات و مجالس املحافظات.

4

االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي و الندوات في التوعية العامة بأهمية الالمركزية.

5

إجراء تعديالت تشــريعية واســعة على قانون الالمركزية تضمن تحديد الصالحيات واملســاءلة
حولها وخفض ســن الترشــح لعمر .21

6

تنفيــذ برامــج طويلــة األمــد مــن قبــل الحكومــة واملجتمــع املدنــي لفــرز قيــادات شــبابية قادريــن
علــى تمثيــل مناطقهــم فــي مجالــس اإلدارة املحليــة.

7

إعــداد خطــط اســتراتيجية فــي كل محافظــة مبنيــة علــى املشــاركة الشــعبية كأســاس لهــا شــريطة
بطالنهــا تضمــن تلبيــة االحتياجــات واالولويــات

8

تنســيق املهــام بيــن املجالــس املختلفــة داخــل املحافظــة وايجــاد اجنــدة مشــتركة بيــن املجالــس
لضمــان تكاتــف الجهــود وعــدم ضاربهــا

9

عقــد ورشــات عمــل وجلســات مشــتركة فــي كل دورة انتخابيــة بيــن املجلــس الســابق والجديــد
ليتــم تســليمهم األعمــال الســابقة وضمــان عــدم نســف العمــل الســابق والبــدء مــن جديــد ( بنــاء
عمــل مؤس�ســي)

