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مركز الحياة - راصد

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة

بماذا أو�صى النواب الحكومة خالل مناقشات الثقة!    •

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة.    •

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/AlHayatCenterRased
https://twitter.com/Rased_Jo
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Press Release

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة

خبر
صحفي

اإلثنين 2021/01/18

عمان - األردن

 لنهــج الشــفافية ينشــر برنامــج راصــد ملراقبــة البرملــان التوصيــات الوطنيــة واملناطقيــة 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، ترســيخا

واألســئلة التــي تقــدم بهــا البرملانييــن والبرملانيــات خــال خطاباتهــم إبــان مناقشــة البيــان الــوزاري لحكومــة الدكتــور بشــر 

الخصاونــة األســبوع املا�ضــي.  

 مــن إيمــان راصــد 
ً
وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة راصــد أن نشــر التوصيــات يأتــي انطاقــا

التشــريعية  الســلطة  بيــن  التعــاون  لتعزيــز  بهــا  االســتعانه  يمكــن  التــي  املعلومــات  كافــة  وتوفيــر  املكاشــفة  بضــرورة 

والتنفيذيــة، وذكــر بنــي عامــر أن التوصيــات املقدمــة توزعــت علــى ثمانيــة محــاور ووصــل تعدادهــا إلــى 1259 توصيــة 

مناطقيــة  توصيــة  وطنيــة و365 

 ملبــدأ الشــفافية والوصــول للمعلومــات واطــاع القواعــد االنتخابيــة علــى 
ً
ومــن جانــب آخــر يشــكل التحليــل ترســيخا

توصيــات نــواب دوائرهــم خــال مناقشــة البيــان الحكومــي وقيــاس مــدى انســجام التوصيــات املقدمــة مــع أولوياتهــم 

الوطنيــة واملناطقيــة.   واحتياجاتهــم 
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األسئلة املقدمة مــن النواب خـالل جلسات مناقشات البيان الوزاري  

السؤالالرقم

ملاذا ال تجلس الحكومة واملعلمين الى طاولة الحوار؟1

ماذا اعددنا ملعالجة مشكلة الفقر والبطالة؟2

هل ان منحناكم الثقة ستمنحون هذا الوطن فرصة جديدة لانتعاش؟3

كيف بنا ان نصعد  بهذا الصرح الى عرينه الدستوري الحقيقي؟4

5
هل ستكون الحكومة على درجة عالية من الحوار واالنفتاح في التعامل مع مجلس النواب في شتى القضايا واملحاور التي تهم 

الوطن؟

متى سيتم حل مشكلة نقص الكوادر الطبية ؟6

ملاذا تضع الحكومات نفسها في خانة املدان ؟7

اين صندوق دعم البحث العلمي وخططه االستراتيجية؟8

ما هي ضمانات تطبيق الخطاب الحكومي في مثل هذة الظروف؟9

10
ماذا قدمت الحكومة ومن سلفها من حكومات من اصاح سيا�ضي واقتصادي وصحي وتعليمي وغيرها من القطاعات لتمنح بعد 

ذلك الثقة؟

أين موقع أبناء االغوار الجنوبية في الحياة السياسية؟11

؟12
ً
كيف يصبح الوزير وزيرا

 وانت في السلطة ألم تستطع ان تخرج علينا بالكشف عن قضية فساد واحدة؟13

هل ستكشف الحكومة عن خط الفقر؟14

هل من مفسر العتقال الصحفيين بما ينطبق على تعريف حرية التعبير؟15

16
ماذا فعلنا لنضع أيدينا على مكامن العيب في النظام الصحي ومديونات املستشفيات وهل نستمر دون خارطة طريقة واضحة 

ومحدده وقابلة للقياس والتقييم واملسائلة؟

هل نحن على حجم املسؤولية ؟17

اليس من حقنا قانون انتخابات عصري على اساس العمل الحزبي؟18

ملاذا ال يتم  تطوير كافة القطاعات االقتصادية واالستثمارية والخدمية والسياحية ؟19

كيف سنتخلص من العجز وتخفيض امليونية على مر السنين؟20

ملاذا تم تجاهل مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم لعاج مر�ضى كورنا؟21

22
ما البرامج واالستراتيجيات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع االثار الناجمة عن جائحة كورونا ومخرجاتها في العديد من 

املجاالت؟

ما التدابير الحكومية االستراتيجية التي تحدث عنها رئيس الحكومة في ظل شح االمكانيات واملوارد؟23

هل الحكومة الحالية جادة في دعم كافة منتسبي القوات املسلحة االردنية واالجهزة األمنية؟24
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كيف يمكن لسلطة قضائية أن تحل نقابة قد تشكلت بموجب قانون؟25

ماذا ستفعلون للطبقة الوسطى حتى ال تنهار وتتا�ضى؟26

ملاذا يصر كل رئيس وزراء على ارتداء قميص سابقه؟27

هل انحصرت الكفاءات في عائات وفئات معينة من هذا الشعب ؟28

ملاذا تكممون افواه الخطباء يا وزير االوقاف وتمنعون تشغيل السماعات الخارجية؟29

اين موقف وزارة الخارجية من قضايا االسرى االردنيين؟ هل اهتمت بهم؟30

ما هي خطتنا االستراتيجية لضمان امن الطاقة ؟31

32
ما الذي اعددناه وعقدنا العزم على تنفيذه في املئوية الثانية في ضل وضع اقتصادي متردي وميدونية عالية وتحديات صحية 

واجتماعية ونفسية؟

33
كيف يمكن مسآلة الحكومة ومحاسبتها على الخطوط العريضة دون الخوض في برامج تنفيذية تتضمن مؤشرات قياس لاداء 

ومحددة زمنيا؟

اين وصلت الحكومة في وضع استراتيجتها الوطنية للنزاهة؟34

ما هي خطوات الحكومة ملعالجة ازمة ديون شركة الكهرباء الوطنية؟35

الم يكن ضمن برنامج مجلسكم املوقر القضاء على الجهل وتحسين مستوى املعيشة؟36

ماهي خطط الحكومة للخروج من العجز في املوازنة؟37

هل لك دور يا دولة الرئيس في هذا االمر من دور يرتجى يبسط واليتك العامة ويضع مسارات السلطة في اطارها؟38

هل هذه التشاركية التي تقصدونها؟39

ماذا فعلتم من اجل تنفيذ ما تم االتفاق عليه مع تلك الدول والهيئات االقتصادية واالستثمارية؟40

كيف نفسر التوقيفات االدارية، وهل تم محاسبة اي مسؤل عنها؟41

هل تستطيع الحكومة ان تقدم خطة وبرامج ملاحقة الفاسدين واستيراد اموال الوطن املنهوبة؟42

ما مصير مشروع مياه سهل حوران في لواء الرمثا؟43

هل هذه الحكومة قادرة على ادارة هذه املرحلة؟44

ما هي سياسة الحكومة في الحرب على الفساد؟45

هل نحن في مأزق في دورنا الخارجي ؟وكيف ستتموضعونا في قادم االيام فيما يتعلق في االقليم الن تهمسوا لنا ب�ضيء؟46

ملاذا يكون الفساد والترهل االداري في القطاع العام وال يكون في القطاع الخاص؟47

عندما نرى خطأ في اي وزارة نقول أين الخلل ؟ اهو من املسؤول ام من املوظف ؟48

من هو املسؤول عن تدني مستوى مؤسساتنا الرقابية وملاذا االصرار على ابقائها هيكل دون حياة؟49

كيف سينافس املنتج االردني منتجات العالم املدعومة بعمالة اسيوية رخيصة، وطاقة رخيصة، دعم الحكومي ال محدود؟50

هل املطلوب هو استمرار مأساة املزارعين ودفعهم لبيع اراضيهم والبحث عن مهنةاخرى؟51
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هل ستلتزم الحكومة باملوقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية كما جاء في خطبة العرش؟52

هل هناك دراسة تبين مستقبل مؤسسة الضمان االجتماعي؟53

اين الواقع االفترا�ضي وتطبيقات D 4 املجانبة؟54

من علمكم ايها الوزراء ؟ من علمكم ايها النواب ؟55

ما هو جرم الصحفي عندما يتسآل عن موضوع يخص الوطن ليحول ألمن الدوله؟56

هل الحكومة مستعدة وجاهزة لتحدي املخاطر املحيطة؟57

ملاذا يتم فحص املقدمين على ديوان الخدمه بعد 20 عام من التقديم ؟58

59
هل يعقل ان يعبر االنسان عما يجول في خاطره بقلمة ويحبس، ما الذي تريده الحكومة من الناس هل تريد ان يعبروا بغير 

اقامهم ؟؟؟

اين خطط وزارة السياحة؟60

هل ستعمل الحكومة على وضع استراتيجية وواقعية لتنفيذ ما جاء في بيانها الوزاري؟61

هل نعجز عن صنع حالة وبيئة للحوار بيننا كأردنيين؟62

اين نتاج عمل وزارة الشؤون السياسية والبرملانية؟63

ماذا استفدنا من محاكمة عوني مطيع، وكم هي املبالغ التي تم تحصيلها، وهل استع�ضى وليد الكردي على قوانين الدولة؟64

واليوم نتسائل هل يحمل بشر للوطن والشعب بشارة خير وامل؟65

؟66
ً
هل هذا الظرف االستثنائي يستدعي ان تشكل حكومة مكونة من 32 وزيرا

؟67
ً
اين العقوبات الرادعة بحق املتهربين ضريبيا

ما هي خطط الحكومة القائمة على تحفيز الشباب االردني واخراجهم من حاالت اليأس والشكوى؟68

، وكيف لنا ان نؤمن بعملكم املؤس�ضي؟69
ً
هل ستكون صاحب والية، وهل تتخذ العمل املؤس�ضي منهجا

كيف ننهض بالقطاع الزراعي؟70

ما هي خططكم الزمنية لتخفيض نسب البطالة املرتفعة؟71

هل تعلم الحكومة ان قطاع السياحة يحتاج الى 3 مليارات واكثر من 10 اعوام ليتعافى؟72

أين قضية السايبر ستي؟73

اين تتجه الحكومة في قضية الخوف من االنتماء لاحزاب السياسية؟74

ملاذا يحاسب املواطن على انتماءه الحزبي والفكري؟75

كيف ستحققون ما ورد في بيانكم الوزاري؟76

ما هي الخطط والبرامج التي اعدتها الحكومة لدعم وتمكين القطاعات سواء اقتصاديا واجتماعيا او اسياسيا؟77

كيف يعين اصحاب املناصب العالية في االردن ؟ هل هو على اساس علمي على شهادات وخبرات أم على واسطات ومحسوبية؟78
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 يحقق كل النتاجات التعليمية والتربوية املطلوبة؟79
ً
 وجاهيا

ً
اي نحن من عوده الطاب الى مدارسهم وجامعاتهم ليتلقوا تعليما

ما هي الحكمة من رفع الرسوم على الدبلومات املهنية؟ ومن هو املستفيد من رفع الرسوم؟80

 نعيش في دولة ديمقراطية ضمنت الحريات؟81
ً
هل حقا

82
 لكفاءتهم؟، ولطروحات عبقرية لديهم تتضمن حلوال 

ً
كيف يختار الرئيس فريقة الوزاري؟ هل قام رئيس الوزراء بتجميعهم وفقا

ملشاكلنا وازماتنا وقضاينا؟

هل بإمكان الحكومة بان تقوم بالواجبات املوكولة اليها بأمانه؟83

كم مؤسسة وطنية بقيت الدولة تملكها بالكامل دون شريك او مشغل اجنبي؟84

هل سيتم الغاء الحظر ايام الجمع والعطل الرسمية ؟85

كيف سنتحول الى دولة انتاجية تعتمد على الذات بدل ان نعتمد على االقتراض؟86

ملاذا هناك استثناءات شبه مبرمجه البناء املحافظة ولواء الرصيفه من التعينات الحكومية والعسكرية؟87

ما حصة الحكومة للمساهمة في الصندوق السيادي االستثماري املزمع انشاءه، وكيف سيؤدي الى تحفيز االستثمار؟88

هل تكون مكافئة نهاية عشرون سنة كمتوسط حسابي من الخدمة هي العمل بشركات االمن والحماية؟89

من املستفيد من تعطيل قوانين حماية املستثمرين؟90

اين خطط االعتماد على العقول واالستفادة من ثروات الباد؟91

ما هو مصير تقارير ديوان املحاسبة؟92

اين املشكلة مع نقابة الصحفيين؟93

اين برامج الحكومه في ما يخص التطور التكنولوجي واالتمتة؟94

مركز صحي النصر الشامل مغلق منذ 3 سنوات للصيانه ملاذا؟95

ملاذا يستمر مسلسل التجاوزات بشكل كبير خاصة في القطاع الخاص؟96

ماذا بشأن بند فرق اسعار املحروقات على فاتورة الكهرباء؟97

الم يكن من مخططات وزير العدل القضاء على الفساد والظلم واستعباد القوي الضعيف؟98

اين وصلنا بمكافحة التهرب الضريبي؟99

اما ان لكم ان تاخذوا الشباب الذين يماون املجلس بكفاءاتهم العالية؟100

متى ستتوقف االنتقائية بالتعيينات، ومتى سيتم استبعاد النصائح االمنية باملوافقة على التوظيف من عدمها؟101

اين وصل العمل بمشروع الصرف الصحي في غرب اربد؟102

هل تمتلك الحكومة لبرامج اصاح الصاح ما تم هدمه مسبقا؟103

هل طرحت الحكومة برنامجا للتعافي؟104

هل بمكانه بشر الخصاونه أن ينتج حكومة تشكل طبقة سياسية تعزل بين الشارع والنظام بين الشارع والقصر فتحميه ؟ 105
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هل تعلم ادارة صندوق النقد الدولي ان معظم املواطنين االردنين هم من ذوي الدخل املحدود ال بل املعدوم؟106

عام يدل اغاق كثير من محات وعرض االخر للبيع؟107

108
هل تعلم الحكومة الرشيدة ان اصحاب االرا�ضي في املناطق الشرقية بدأوا بالتخلي عنها وعدم حراثتها بالحبوب الرتفاع تكاليف 

الحراثة والزراعة؟

ماذا تتنظر حكومتنا لتتحرك النقاذ هذا القطاع املنكوب) الزراعي( ؟109

هل ستلتزم الحكومة بعدم املشاركة بأي نشاط, وعلى اي مستوى يندرج تحت مايسمى بصفقة القرن؟110

ما هو مصير اموال الضمان االجتماعي التي اقترضتها الحكومة وهل من الجائز عدم احتسابها من الدين العام؟111

النفقات التي ارهقت الوزارة لتصوير الفيديوهات ما هو مصيرها اذا تغيرت املناهج؟112

هل قرانا  واريافنا تتوفر بها خدمات االنترنت؟؟؟ من يقدم االمتحانات على املنصة؟113

ومن هم موظفو الهيئات املستقلة وكم تبلغ رواتبهم، وهل لك القدرة على وضع اليد عليها ودمجها وتصويب اوضاعها؟114

هل تتعهد الحكومة بالرواتب املرصودة باملوازنة لفريق الحكومة دون اي اضافات اخرى ؟115

هل جاهزة الحكومة الستغال املوقع الجيواستراتيجي والجيوسيا�ضي لـلعب أدوار وطنية وعربية واسامية واقليمية وعاملية ...؟116

ملاذا ال يتم تقسيم الرواتب الكبرى وتوظيف عدد اكبر من املوظفين بهذه الرواتب ؟117

ارجو توضيح الية معالجة التشوهات واالختاالت الضريبية وسد الثغرات في اجراءات النظام الضريبيي؟118

من اين تدخل االسلحة واملخدرات، وما هي الحلول ملواجهتها؟119

متى كانت االمم تهدم قاعها )نقابة املعلمين(؟120

هل انتم ترغبون بالنهوض بالوطن بجدية وصدق ام املطلوب التسكين ال العاج والتنفيس وال التنفيذ؟121

اين نحن من قضية املعلم، وكيف قدرنا جهوده معنا؟122

اين الرقابة على موازنة سلطة اقليم العقبة ونفقاتها ومشاريعها؟123

124
هل تعلم حال الهيئات املستقلة؟ ومن هم موظفوها وكم تبلغ رواتبهم، وهل لك القدرة عل وضع اليد عليها ودمجها وتصويب 

اوضاعها؟

هل لدى الحكومة النية في دمج الهيئات املستقلة؟125

اين وزارة التنمية االجتماعية من معاناة االسر الفقيرة؟126

أين قضية ارا�ضي الطفيلة؟127

اين تتجه الحكومة في مكافحة الفقر والبطالة؟128

كيف ستعملون على انعاش االقتصاد، وتجذبون االستثمار واملستثمرين؟129

ما هي الفرص املتاحه للشباب؟130

هل التعليم العالي ضمن خططكم ؟131

ما هو برنامج الحكومة في ايجاد فرص عمل للشباب ؟132



8

Press Release

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة

خبر
صحفي

السؤالالرقم

هل اعطت الحكومة االحزاب جل اهتمامها؟133

اين البرامج التي تخفف الفقر والبطالة؟134

135
كيف يمكن لنا قراءة تفصيات البيان الوزاري فيما يخص القطاعات املختلفة ومواءمتها مع ما يصدر عن أعضاء الحكومة 

املوقرة من تصريحات تتناقض مع الصيغة الواردة في البيان؟

هل تكمم االفواة النها ايقضت الحكومات في هناء نومها ؟136

لم يعتقل صحفي من أجل مقال؟137

ملاذا ال تضع الحكومة خطة عملية لجعل عام 2021 عام صحة وراحة واطمئنان لاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الخاص؟138

ملاذا ال نقوم باستخراج املوارد الطبيعية وتحويلها لاستفادة منها؟139

 وما املقترحات لتعديل القوانين التي تساعد الدائن لتحصيل أموالهم؟140
ً
ما هو واقع ازمة املتعثرين ماليا

ماذا بشأن املستشفى الجامعي الذي وعدت به الكرك منذ سنوات؟141

ملاذا ال يتم اطاع مجلس النواب على االتفاقيات اللي فيها مساس لحقوق االردنيين؟142

كم من املدة تقت�ضي تعديل قوانيين الحقوق االساسية والحريات؟143

هل تعلم الحكومة ما هي نسبة الضرائب املفروضة على املزارع؟144

معالي وزير الصحة هل فكرت في خطة نوقف فيها تهجم املريض على الطبيب؟145

هل يوجد نية العادة النظر بتعرفة الطاقة؟146

كيف للحكومة االعتماد اكثر على الذات وما خططها لذلك؟147

ماذا جرى بعطاء حفر ابار خان الزبيب في منطقة الحسا بالطفيلة؟148

؟149
ً
 وانتقائيا

ً
 ام موسميا

ً
 مستمرا

ً
هل سيكون ترسيخ سيادة القانون دون مجاملة او محاباة في اطار الشفافية واملسائلة نهجا

كيفية تحقيق التأمين الصحي الشامل؟150

151
ماذا عملت الحكومة السابقة والحكومة الحالية من اجل انجاح فكرة التعليم عن بعد وتذليل الصعوبات التحديات التي 

رافقته؟

متى ينتهي العمل بقانون الدفاع وينتهي حظر الجمعة ؟152

اما كان ممكنا وحريا بالحكومة ان تقدم ما يثبت فساد هذه العقود ؟153

؟154
ً
كيف ستتعاطى الحكومة مع تقارير ديوان املحاسبة الصادمة، والتي تصدر سنويا

اين نحن من مشروع التلفريك في عجلون؟155

ملاذ لم تبني منصة تفاعلية بقيادة مختصين تحتوي اساسيات واهداف التعليم العامة؟156

اين الجهات الرقابية املتابعه لتنفيذ عطاءات وزارة االشغال؟157

هل يتعهد الرئيس باجبار الوزراء في الحكومات السابقة بتقديم االقرار الضريبي لضريبة الدخل؟158

هل توفي الحكومة بما وعدت بواقعية وامانة؟159
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الى متى سيبقى وقف التعيينات وخاصة في وزارة التربية والتعليم؟160

 عن حال املرأة االردنية؟161
ً
هل تعلم شيئا

ما هيي الخطط املستقبلية لوازرة التنمية االجتماعية في الحد من الفقر؟162

متى ستتوجه الحكومة ووزارة البيئة لتنفيذ مشاريع للتخفيف من اثار التلوث البيئي؟163

اين قضية املفاعل النووي؟164

الم يان الوقت لوقف العمل بقانون الدفاع؟165

، وارتقت بممارساتها؟166
ً
كيف ستستفيدون من تجارب الدول التي نهضت اقتصاديا

ما هي اليات االستثمار الحقيقية في قدرات الشباب؟167

هل ضمن مخططاتكم اصحاب الهشادات العالية؟168

معالجة اثار هذه الجائحة على القطاع الصحي واملر�ضى من غير وباء كورنا وتراكم العمليات املؤجلة في املستشفيات الحكومية؟169

170
 على التعددية الحزبية واملشاركة الفاعلة في صنع 

ً
ومن جواب الحكومة نستلهم قانون االنتخاب فهل كان هذا القانون مبنيا

القرار ام انه رسم على ورق؟

171
كيف لنا ان نفسر يا دولة الرئيس االصرار على استثناء واستبعاد ابناء البادية الشمالية من املناصب القيادية والعليا في 

الدولة؟

172
 
ً
النقل وما يستلزمه من بنى تحتية ومتطلبات تقنية لتحديثه وتطويره كيف لنا أن نرى ما قدمه البيان حول هذا القطاع ممكنا

بالرغم من كل ذلك؟

اي عقل هذا يقف عند حدود استفزاز الناس؟173

لم لم نصل الى مجانية التعليم؟174

كيف سننعش اقتصادنا ونزيد االستثمار مع الكم الهائل من الضرائب التي تتجاوز وتفوق سعر السلع بأكثر من %100؟175

ماذا اعددتم للقطاع الصناعي والزراعي والصحي والتعليمي؟176

هل عملت الحكومة على تحديث االحصاءات الحالية ودرست االحتياجات املستقبلية من العماله في القطاع الزراعي؟177

هل سمعت يا دولة الرئيس ان الرمثا اعلنت منطقة منكوبة لعدة سنوات؟178

اين هو مفهوم الدولة قانونيا واخاقيا اين هو والسيادة مقسمة بين الغاز املسال والنفط والسفارات؟179

هل يوجد لجان مختصة الختيار وانتخاب املرشحين للمناصب العليا ؟180

 للمعامات واإلعفاءات اليس ذلك شبهة ورائحة فساد وافساد؟181
ً
الى متى سيبقى النائب معقبا

متى توضع الطريق الدولي بين املدورة ومعان على املوازنات الحكومة؟182

هل تستطيع الحكومة استعادة االموال املهدورة، والحيلولة دون تكرار هذا الهدر؟183

اين نحن من ملف جامعة البلقاء التطبيقية - كلية عجلون الجامعية من تحويلها الى جامعة حكومية مستقلة؟184

هل يعلم وزير التربية والتعليم أن هناك كم من الطلبة ليس لديهم اجهزة كمبيوتر؟185
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هل ستتعامل الحكومة مع مجلس النواب واملواطنين بمبدأ الشفافية ؟186

هل تم تأمين الطلبة بمستلزمات التعليم االلكتروني باجهزه حاسوب وهواتف ذكية؟187

اين قضية من باع مؤسسات الدولة بأسعار بخسة؟188

هل ستعمل الحكومة بحس وطني للتحقيق امل املواطنين؟189

هل سيتم اشراك الشباب في عملية صنع القرار ووضع الكفاءات منهم في مناصب قيادية؟190

اين انتم من املدارس املستأجرة واملدارس التي تدرس على فتريتين صباحي ومسائي؟191

ملاذا ال يتم تصميم برمجية لوزارة الصحة والتعامل مع املستشفيات االردنية الحكومية كوحدة واحدة؟192

193
اما السياسة الخارجية هل من دون جال امللك تنفيذ السياسات يؤدون واجبهم بشكل سليم ام انهم كانوا كالتي نقضت غزلها 

من بعد قوة انكاثا؟

194
هل املمكن يا دولة الرئيس قبول الضيم واالجحاف الذي لحق بفئة غالية عزيزة من ابناء البادية الشمالية بحرمانهم من 

حقوقهم الوطنية التاريخية وال زال تصنيفهم تحت بند : البدون الذين ال يحملون الرقم الوطني األردني؟

أعدت للشباب استراتيجيات وطنية أكثر من مره استهلك املال في وضعها ولم تنفذ دون مساءلة ؟195

 عن واليتها؟196
ً
هل تستقيل الحكومات دفاعا

لم ينتظر االردني املاء ألن يأتيه مرة في األسبوع؟197

كيف سيتحقق االمن الغذائي لاردن؟198

هل في جعبة الحكومة حلول حقيقية ملشكلة البطالة والفقر ؟199

200
هل سعت الحكومة ملعالجة الخلل في معادلة كلفة العمالة باألرقام واثرها على كلف االنتاج والتصدير ومن ثم القدرة التنافسية 

لهذا القطاع الزراعي؟

هل تعلم بأن %80 من ابناء الرمثا كانوا يعتمدون على التجارة البينية بين االردن وسورية والعراق؟201

ملاذا يعين من هم بخارج الباد وبدون ان يخضع الي امتحان او مقابلة ؟202

اين االسواق الخارجية؟203

اآل من تمثيل عادل في الوزارات واملؤسسات ألبناء الوطن وأبناء البادية على وجه الخصوص وفي وظائف الدولة العليا؟204

اين وزارة الزراعة وخططها للحفاظ عل الثروة الحرجية؟205

ملاذا ال يعاد النظر باملصفوفة األمنية؟206

هل ستقبل بأن يكون هناك حكومة ظل تشكل من مجلس النواب؟207

208
البنية التحتية الرقمية ضعيفة فهل حققتم املساوة وتكافؤء الفرص التعليمية التي تنادون بها دوما خاصة الى الطلبة الذين 

ينتمون الى بيئات فقيره بل معدومه؟

209
اين املليار والثمانائة مليون التي انفقت خارج املوازنة ومن هو املسؤول عنه وعلى ماذا انفقت وهل سيعاقب كل من شارك بهذا 

ال�ضيء فهل ستحولهم الى مكافحة الفساد؟

اين محافظة الطفيلة من البيان الوزاري، وهل ستزورونها وفريقكم الوزاري؟210
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اين انتم من حالة االردن السياسية؟211

هل اوقفتم تمرد الفاسدين وتغولهم وسللتم سيف الحق ليبتر اياديهم وهل من سد يوقف زحفهم؟212

مصير طريق بغداد األردن ؟213

214
 نقديا محددا لتوفير السيولة الازمة ام ان العنوان سيستمر بكون مصدر ذلك جيوب املواطنيين؟ 

ً
هل لدى الحكومة برنامجا

وهل تنوي الحكومة رفع التعرفة الجمركية ؟ وزيادة ضرائب على سلع وخدمات ؟

فكيف لرئيس وزراء يخاف من وزارئة ان نأمن له ولهم؟215

لم لم نتمكن من القضاء على البطالة وتأمين فرص عمل للشباب؟216

ماذا اعددتم ملنتسبي القوات املسحلة واالجهزة االمنية والبناء الشهداء ؟217

ما الذي يحول دون زيادة غرف التبريد للمنتجات الزراعية في املطار؟218

هل ستتعامل الحكومة مع تقرير ديوان املحاسبة بتفس املهابة؟219

هل لدى الحكومة خطة او خارطة طريق ملواجهة تحدي التطبيع مع إسرائيل؟220

ملاذا تبقى عمان محج االردنيين ومزارهم النجاز ابسط معاملة؟221

اين عجلون التي تمتلك ثروة بشرية مدربة ومؤهلة من املشاركة عملية صنع القرار؟222

ملاذا استثنى رئيس الوزراء عمال املابس االردنية غير املشمولين بالحد االدني لألجور وبقيوا على 220 دينار؟223

هل تعلم بأن االردنيين يقومون بشراء املنتجات األوروبية وبأسعار مرتفعه؟224

ما هو عدد الطلبة الذين يتلقون التعليم عبر املنصة؟225

ملاذا ال تفعل املدينة الصناعية في الطفيلة، وملاذا ال يقدم حوافز للمسثمرين، ومنحهم اعفاءات ضريبية؟226

اذا تكلمنا عن قطاع الزراعة والصناعة واالستثمار كم من املصانع اغلقت في بادنا؟227

هل من العدل ان يتم حرمان البادية الشمالية من مشاريع التنمية والتشغيل ؟228

ملاذا ذهب الحكومة لبرنامج عمل مشروط بالثقة ؟ هل هي تثق بنفسها؟ اين طاقمها في امليدان؟ ما هي مرتكزات فعلها ؟229

لم ال زال املتقاعدون العسكريون واملدنيون يشكون الفقر والعوز والجوع بسبب رواتبهم املتدنية؟230

ماذا اعددتم يا رئيس الحكومة للقطاع التجاري، لعشرات االالف من االردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم؟231

ما املانع من اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية على القطاع الزراعي ؟232

ما هو موقف الحكومة من الصدامات بين املجالس التنفيذية املنتخبة؟233

بماذا نجيب حشود املتعطلين عن العمل وطوابير الخريجين الذين يلحون الينا ليا نهارا؟234

اين وصل مستشفى االيمان الحكومي؟235

بما يتعلق بالتهرب الضريبي هل سنشهد قريبا تحصيل ما عجزت عنه الحكومات السابقة عن تحصيلة؟236

هل وضعتم خطط واستراتيجيات واضحة للطوارئ كي نخرج بتعليم ين�ضى أجيال؟237
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ملاذا ال يتم تزويد املشاريع في محافظة الطفيلة بالكهرباء من رياح الطفيلة؟238

اليس من مصلحة الدولة توطين البدو وتشغيلهم في مناطقهم  ؟239

الى متى سيبقى فاقد الكهرباء يراوح نسبة %12؟240

لم لم يتساوى املستخدمون املدنيون في القوات املسلحة باقرانهم العسكريين من حيث االسكان واملكرمة امللكية السامية؟241

هل تسعى الحكومة الى زيادة مخصصات الصناديق الداعمة للقطاع الزراعي؟242

ماذا بشأن سكة الحديد العقبة املتوقفة ومصنع الزجاج في معان؟243

اين وصل العمل على تفعيل الطريق التركي القديم؟244

ملاذا ال تكون محافظة جرش مع محافظة عجلون اقليميا سياحيا ؟245

أين خطط الحكومة في توفير االجراءات الصحية املناسبة في مدارسهم؟246

247
 البناء 

ً
ملاذا ال يتم طرح عطاء تأثيث وتجهيز مستشفى الطفيلة الحكومي، وملاذا ال تبدأ اجراءات التعيين منذ االن وتكون حصرا

الطفيلة؟

هل ستقوم الحكومة بزيارة ملناطق لوائي البادية الشمالية والرويشد؟248

هل لدى الحكومة خطة مدروسة بتخفيض كلفة الطاقة؟249

هل تسعى الحكومة الى تخفيض فؤائد القروض او شطبها واملمنوحة من االقراض الزراعي؟250

هل ما وصلنا اليه هو اسلوب ممنهج ومقصود؟ وملاذا االصرار على ان يبقى االردن ضعيفا؟251

252
اين خطط الحكومة لتشجيع االستثمار في السياحة عامة وفي محافظة جرش خاصة هل يعقل ان تكون كافة مدارس جرش 

تابعة الى مديرية تربية واحدة؟

هل يوجد لدى فريقنا االقتصادي خطط واضحة املعالم؟253

هل ستقوم الحكومة باستغال املوارد الطبيعية املوجودة في محافظة الطفيلة؟254

ما هي قصة محمية الحرة؟255

256
هل لدى الحكومة نية اللزام قطاع التعدين بتوسيع استثماره من خال اقامة مشاريع الصناعات التحويلية وتحقيق القيمة 

املضافة لاقتصاد الوطني؟

هل سيكون هناك فرض ضرائب جديدة؟257

وزير الزراعة هل وضعتم خطة ملعالجة التحديات والهموم امام قطاع الزراعه؟258

ملاذا ال يتم ترفيع منطقة العين البيضاء الى لواء وشملها بشبكة الصرف الصحي؟259

هل تدرك الحكومة اهمية جامعة ال البيت؟260

هل اعادة توجية الدعم النقدي وتخفيض دعم بعض املؤسسات لزيادة الرواتب العاملين حصافة تحقق النمو؟261

ما هي الخطط التي ستنتهجها الحكومة في ظل عجز فاق مليوني دينار؟262

اين انتم من االهتمام باملشروعات الريادية الخاقة؟263
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متى سيتم انصاف البادية الشمالية بمستحقاتها من صندوق التعويضات البيئية؟264

هل توقعات نمو في االيرادات العامة قرابة املليار دينار واقعية خاصة نمو االيرادات غير الضريبية؟265

هل لدى الحكومة خطة واضحة العادة تشغيل القطاع السياحي ؟266

هل عملتم على تحسين قدرات ومهارات الشباب وتطوير معرفتهم وخبراتهم؟267

هل املعلمين هم الخطر؟268

هل ستبقى الحكومة مستمرة في طلب الديون واالقتراض من اجل االنفاق الجاري؟269

هل شجعتم الشباب على برامج التعليم املنهي؟270

هل هناك جهة خفية تفرض على الحكومات اجندتها وتلزمها بقرارات تهدف الى اغتيال هذا الوطن؟271

هل حفزتم الشباب للمشاركة في العمل التطوعي واالنخراط في البرامج واملشاريع املجتمعية؟272

اين دور السفارات في جذب االستثمار والسياحة للوطن ؟273

اين دور الدبلوماسييين في سفارتنا وملحقياتنا بخدمة قضايا الوطن ومصالح املواطنين؟ 274

هل عالجتم النقص في الكوادر الطبية املتخصصة وازدحام املر�ضى في العيادات؟275

ما هي خطط وزارة الخارجية؟276

اي انتم من النقص الواضح في االجهزة الطبية وتعطل العديد منها؟277

ما تفسير غياب الدبلوماسية األردنية عن كل هذه التسويات واملؤتمرات؟278

ما أسباب عدم توفر العاجات واالدوية في العديد من املستشفيات؟279

هل لدينا رؤية للعمل من اجل مصالح الوطن واالمة العربية؟280

ملف التامين الصحي هل يوجد لدى حضراتكم تفسير لهذا امللف واين وصلتم في فكره التأمين الصحي والشامل؟281

هل تراجع قطاع الصحة في االونه االخيره؟282
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التوصيات املناطقية املقدمة مــن النواب خـالل جلسات مناقشات البيان الوزاري  

التوصية املناطقيةالرقم

انشاء مدرسة عسكرية في املنطقة الشمالية الغربية من محافظة املفرق.1

انشاء مدارس ثقافة عسكرية في البادية الوسطى.2

دعم القطاع الزراعي واملزارعين في مناطق االغوار.3

تطوير القطاع السياحي في مناطق البادية.4

التدخل السريع من الحكومة لدعم القطاعات االقتصادية في الزرقاء.5

تقديم الدعم املالي لجامعة ال البيت، واستحداث كلية طب.6

على الحكومة برئيسها ووزاراتها الخدمية بزيارة لواء الكورة والوقوف على واقعه والتعرف عن كثب على ما يحتاجه من خدمات7

انصاف ابناء عجلون  بالتعيينات في املواقع القيادية واماكن صنع القرار.8

احداث تنمية شاملة في مناطق البادية الوسطى ومعاملتها معاملة املحافظات الحداث تنمية شاملة حقيقة.9

انشاء مركز للدفاع املدني في منطقة السرحان.10

ادخال تقنية التظير الجراحي ملستشفى غور الصافي.11

على الحكومة زيارة االغوار الشمالية.12

على الحكومة  زيارة الرصيفة.13

تأجير االرا�ضي للمزارعين واستثمارها في منطقة ذيبان .14

استثمار املوارد املائية املتعدده في ذيبان.15

استحداث بلدية بلواء بني عبيد، وتحسين البنية التحتية للواء، وايصال خدمات الصرف الصحي لباقي مناطق اللواء.16

استحداث تنظيمات جديدة لغايات توزيعها كوحدات سكنية على املواطنين في جرش.17

ايصال خدمات الصرف الصحي لباقي مناطق لواء بني عبيد.18

استحداث لواء ثاني في جرش.19

استحداث لواء في منطقة غرب اربد.20

استحداث مديريات مالية، وارا�ضي، وزراعة، وصحة، والغاء نظام االبنية الجديد في لواء بني عبيد.21

استحداث مكتب تسجيل ارا�ضي غرب الزرقاء.22

استغال املناطق السياحية في محافظة مادبا، ولواء ذيبان واستغالها استغال يتناسب مع مكانتها الداخلية والخارجية .23

 تحويل اكاديمية االمير الحسين الواقعة في لواء املوقر الى جامعه حكومية بالصبغة املدنية.24

اطاق مبادرة انقذوا البتراء.25

اعادة النظر في دور االعام الرسمي واستيعاب الراي االخر26

اعادة النظر بإقامة املدينة الصناعية التي وضع حجر االساس القامتها27
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اعادة النظر بتركيبة مجلس مفوضية سلطة اقليم البتراء التنموي28

اعادة النظر بتقسيم بلدية لواء املوقر لتصبح ثاث بلديات، ترفيع قضاء رجم الشامي الى متصرفية.29

اعادة النظر في تعليمات االصيل واملقيم في الوظائف بمناطق الخناصري وام القطين والخالدية والضليل.30

اعادة النظر في توزيع الوظائف ألبناء محافظة معان.31

32
اعادة النظر في قرار مجلس ادارة سلطة وادي االردن بخصوص االسعار واثمان الوحدات السكنية واعطاء فرصة البناء اللواء 

لدفع اثمان هذه الوحدات التي خصصت لهم.

استكمال طريق الهاشمية بلعما رحاب ولغاية جسر النعيمة.33

34
اعادة انشاء طريق املفرق جرش، وتحسين طريق الزرقاء املفرق الحدود السورية، واستكمال طريق الهاشمية بلعما رحاب ولغاية 

جسر النعيمة.

اعادة تأهيل طريق بغداد الدولي.35

اعادة تسمية الخشافية الجنوبية بمسماها االصلي والقديم خشافية الشوابكة.36

اعادة تشغيل مستشفى الحاووز كمركز للطوارئ، تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الى مستشفى جامعي.37

اعادة تنظيم مدخل خشافية الشوابكة لخطورة وضعة الحالي وتسببه بحوادث مميته.38

اعادة رسم سياسة هيئة العقبة االقتصادية وشركة تطوير العقبة.39

اعادة فتح القطاع السياحي في البتراء.40

اعادة منطقة السرحان الى مناطق جيوب الفقر.41

اعفاء مالكي االرا�ضي غير املفروزة في االحواض التي تم ادخالها للتنظيم مؤخرا كحوض تلعة هليل الشرقي.42

حل مشكلة الواجهات العشائرية وخاصة واجهة عشائر الجبور .43

العمل على تطوير لواء الرويشيد ومنشية الغياث وايصال الخدمات االساسية في هذه املنطقة.44

اعمال توسعه لطريق سما السرحان وصيانته.45

ضمان استفادة مدينة العقبة من مكتسبات املنطقة االقتصادية الخاصة.46

تطوير املدينة الصناعية في الطفيلة.47

اقامة مركز امني في منطقة بدر.48

اقامة مستشفلى ملنطقة غرب الزرقاء وتركيب شبكة صرف صحي في قضاء بيرين.49

اقامة مستشفى في البادية الوسطى.50

حل مشكلة اكتظاظ املدارس في محافظة الزرقاء.51

اكمال طريق الحزام الدائري في مدينة اربد.52

االستفادة من امليزات املناخية واملقومات الطبيبعية القامة املشاريع السياحية في لواء االغوار الجنوبية.53

االسراع بمعالجة املواقع الخطرة على طريق الصفاوي -الرويشد.54
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االسراع في انجاز تنفيذ عطاء مدارس بلدة بيت راس.55

 معالجة مشكلة املياه العادمة قي منطقة بيرين.56

االعتناء بمنطقة ام الجمال السياحية.57

االنتهاء من املستشفى الحكومي في الطفيلة.58

االهتمام بالثروات الطبيعية في مادبا.59

االهتمام بالخارطة السياحية للرمثا.60

االهتمام بالعقبة اقتصاديا واجتماعية.61

62
االهتمام بمستشفى البادية الشمالية والرويشد ورفدها بالكوادر املطلوبة واطباء االختصاص والعمل على انصاف اطباء 

وموظفي مستشفى البادية الشمالية بالحوافز 35 نقطة اسوة باالخرين والستقرار وضعم الوظيفي.

االهتمام وتطوير واستثمار املناطق السياحية في لواء الكورة.63

االيمان بالعقبة كمركز سياحي استثماري.64

البدء بتنفيذ مشروع مستشفى يلبي حاجة محافظة مادبا الصحية ونطالب بأن يتم ادراجة ضمن ملحق املوازنة.65

البدء بتنفيذ مشروع ميناء معان البري.66

التأكيد على انشاء مستشفيات عسكرية متخصصة لخدمة أبناء البادية.67

التجمعات واملشاريع الزراعية في البادية الشمالية بحاجة ماسة الى دعم متخصص في مجال الخدمات وتعزيز النهضة الزراعية.68

التجنيد في القوات املسلحة االردنية واالجهزة األمنية البناء البادية.69

جذب املستثمرين الى الرمثا.70

التخصصات الطبية والتي يفتقر لها مستشفى الكرك الحكومي.71

التخفيف من الفقر والبطالة في لواء الكوره من خال التوظيف.72

التركيز على مشاكل دائرة بدو الجنوب االنتخابية.73

74.
ً
التعامل مع املخيمات في االردن بصفتها مناطق اقل حظا

التعيينات البناء مناطق ايل واذرح واملريغة والجفر ووادي عربة والديسة.75

76
التقسيمات االدارية ملحافظة جرش منذ عام 1996 ولغاية االن ال يوجد فيها اال لواء واحد هو لواء القصبه ونطالب الحكومة 

باحداث لواءين في محافظة جرش اسوة بباقي املحافظات.

التماس احتياجات املواطنين في املريغة وقريقرة وعقربة ودير القن ودراستها وتلبيتها.77

تطوير البنية التحتية في مناطق غرب الزرقاء.78

التوسع في انشاء الحضانات في مدارس االناث وكذلك التوسع في رياض األطفال في الرمثا.79

التوسع في انشاء املدارس والغرف الصفية في لواء الرمثا.80

التوظيف ألبناء الرمثا.81
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حل املشكات البيئية في الرمثا.82

الحد من التلوث البيئي الناجم عن تشغيل املشاريع امللوثة للبيئة في الرمثا.83

الحفاظ على الثروة الحرجية من خال زيادة الكوادر في مديرية زراعة عجلون.84

العمل على تطوير إقليم البتراء.85

86
التأكيد على الشراكات مع االقاليم التنموية مثل البوتاس والفوسفات ومنطقة معان التنموية وسلطة العقبة وسلطة اقليم 

البتراء لتوفير فرص عمل.

الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مصانع قادرة استيعاب االيدي العاملة في البادية الشمالية.87

الطرق الزراعية في الكرك  بحاجة الى اعادة صيانة وتأهيل.88

مطالبة وزارة التخطيط بتعزيز برامج الشراكة املجتمعية في البادية.89

انشاء مناطق تنموية في البادية.90

العمل على اخاء جميع الكسارات وخاطات االسفلت وجميع مصادر التلوث الواقعة بين شارع الحزام وشارع املية التنموي.91

ترفيع قضاءي بيرين والضليل الى لواءين، وحل مشكلة ارا�ضي خزينة الدولة.92

العمل على اقامت الجامعه الحكومية في مادبا التي صدرت بها االرادة امللكية السامية منذ اكثر من عقد.93

العمل على انشاء كلية للعلوم في جامعة الطفيلة التقنية، وسداد ديون الجامعة، واستحداث سكنات جديدة للطلبة الجدد.94

العمل على انشاء محطة تنقية في الطيبة.95

العمل على ايجاد تنمية حقيقية في مناطق البادية ومجتمعاتها.96

العمل على ترفيع قضاءي رحاب وبلعما للواءين.97

العمل على تطوير ودعم القطاع السياحي في عجلون؟98

العمل على دراسة املواقع السياحية في لواء االغوار الجنوبية ووضعها على خارطة السياحة املحلية والعاملية.99

العمل على زيادة موازنة مجلس محافظة الزرقاء.100

العمل على فتح فرص عمل في قطاعات اخرى غير السياحة ملعالجة مشكلة الفقر والبطالة في مادبا.101

العمل على وضع مدينة ام الجمال االثرية على قائمة التراث العالمي.102

الغاء فلس الريف والعودة الى املقاييس السابقة في ظل أن العديد من ابناء البادية حرمتهم من ايصال التيار الكهربائي.103

104
الغاء قرار دمج منطقة غور املزرعة والحديثة عن بلدية االغوار الجنوبية في مركز املحافظة والذي يفتقر الى شروط السامة 

العامة .

حل مشكات العاملين في القطاع السياحي في مادبا.105

املطالبة ببناء جديد ملستشفى املفرق الحكومي.106

تطوير البنية التحتية في الكرك.107

ان يتم التعيين في منطقة البادية الشمالية كوحدة واحدة.108
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انارة الشوارع في مناطق البادية الشمالية.109

انارة طريق الكرك القطرانة.110

انجاز مشروع امليناء البري وتحديث وترميم خط معان الشيدية.111

انشاء املستشفى الجامعي في الكرك.112

انشاء جامعة حكومية في محافظة جرش بكافة التخصصات.113

انشاء حدائق في االرا�ضي التي تم اقتطاعها من عوائد تقسيم االرا�ضي في الصريح.114

انشاء شبكة صرف صحي في الرمثا لاستفادة من املياه املتكررة في التعدين والحد من تلوث املياه الجوفية.115

انشاء شركة نقل سياحي متخصص في الرمثا.116

انشاء صالة متعددة االغراض في منطقة بدر / نزال.117

انشاء كلية للزراعة في الشوبك.118

انشاء مبني ملديرية التربية والتعليم في  الشوبك.119

انشاء محطات تحلية في مختلف مناطق االغوار.120

انشاء مدارس للثقافة العسكرية لاغوار.121

انشاء مدرسة زراعية خاصة في االغوار.122

انشاء مدرسة زراعية ضمن منطقة سما السرحان.123

انشاء مدرسة مهنية الزرقاء.124

انشاء مراكز طبية حكومية في منطقة الهاشمية125

انشاء مركز بحوث زراعية في اللواء تابع للكليات الزراعية في الجامعات الحكومية في الزرقاء.126

انشاء مركز صحي عسكري في منطقة السرحان.127

انشاء مركز صحي على قطعة االرض التي خصصت لصالح وزارة الصحة في البادية.128

انشاء مركز صحي في منطقة خشافية الشوابكة.129

انشاء مركز للتدريب املنهي في منطقة السرحان.130

انشاء مستشفى عسكري في لواء الرمثا.131

انشاء مستشفى عسكري ألبناء البادية.132

انشاء مستشفى يخدم لواء الطيبة ولواء الوسطية.133

انشاء مستفى حكومي يلبي احتياجات ابناء محافظة جرش.134

انشاء مشاريع حكومية والتشجيع على انشاء مشاريع خاصة في خشافية الشوابكة.135

انشاء مصنع تغذية الستيعاب فائض االنتاج الزراعي في االغوار.136
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انشاء مصنع حديث للزجاج في مدينة معان لاستفادة من كميات السيليكا املوجودة هناك.137

انشاء مصنع لاسمدة الزراعية والباستيك بالتعاون مع الشركات العاملة في االغوار.138

انشاء منطقة امنية في ابو علندا.139

انشاء منطقة تنموية في البادية الشمالية الشرقية.140

انشاء منطقة حرة لتشغيل ابناء لواء الرمثا على غرار املنطقة الحره بالزرقاء.141

انصاف ابناء قبيلة بني حسن في التعيين للمناصب القيادية.142

انصاف ابناء لواء البتراء في اشغال املناصب القيادية في الدولة.143

انقاذ اهل البتراء من الفقر والبطالة.144

ايجاد حل جذري ملشاكل املخيمات في محافظة الزرقاء ومشكلة بركة البب�ضي والواجهات العشائرية وارا�ضي الدولة.145

ايجاد فرص عمل ملواجهة البطالة ومعالجة الفقر والعنوسة في عجلون.146

ايجاد مركز للشرطة البيئية في منطقة العالوك.147

ايجاد مصادر دخل متنوعة النقاذ اهل البتراء.148

دعم القطاع السياحي في البتراء.149

ايصال الصرف الصحي الى خشافية الشوابكة.150

ايصال املياه وبناء مدرسة الى بلدة كفرجايز.151

ايصال شبكة املياه لبعض القرى في البادية الوسطى.152

بناء مجمع حكومي في بلعما عوضا عن املباني املستأجرة.153

بحاجة الى كوادر وكفاءات للعمل في مستشفى الرمثا الحكومي ومستشفى اليرموك في لواء بني كنانه.154

بناء مؤسسة تدريب منهي لتدريب الشباب العاطل عن العمل لواء بني عبيد.155

بناء مدارس حكومية في جميع مناطق لواء بني عبيد.156

بناء مدارس في محافظة الزرقاء بسبب االكتظاظ.157

158
بناء مدرسة في منطقة البياضة التي يزيد عدد سكانها عن 20 الف نسمة وال يوجد بها مدارس ابتدائية وزيادة الغرف الصحية في 

مدارس منطقة ضاحية اإلذاعة.

بناء مركز صحي في منطقة البياضة.159

بناء مركز للتدريب املنهي في البادية الشمالية مثلث صبحا.160

بناء مستشفى حكومي يخدم لواء وادي السير ولواء ناعور ومرج الحمام والقرى املجاورة.161

تطوير املستشفى الحكومي في املفرق.162

تاهيل مصنع رب بندورة في االغوار.163
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تجنيد الشباب االغوار في القوات املسلحة واالجهزة األمنية.164

تحسين الوضع البيئي في االغوار.165

تحسين االوضاع املعيشية )االقتصادية والصحية والتعليمية ( الهالي عين الباشا ومافظة البلقاء166

تحسين البنية التحتية في محافظ البلقاء.167

تحسين شروط توزيع االرا�ضي على املواطنين في العقبة168

تحسين مستوى الخدمات في املراكز الصحية في البلقاء.169

تحسين وضع مزارعين غور وادي االردن من دعم لوجستي وترحيل ديونهم زتاجيلها لتخفيض الديون وشطب الفوائد.170

تحقيق العدالة في تقديم الخدمات في مناطق عمان الشرقية اسوة بعمان الغربية.171

تطوير مناطق البادية املختلفة.172

انشاء مركز وطني للسكري في الصريح.173

تحويل املركز الصحي في الصريح الى مركز صحي شامل.174

تحويل املركز الطبي العسكري الى مستشفى عسكري لخدمة املتقاعدين العسكريين والعاملين في البادية.175

تحويل مركز صحي غور املزرعة الى مركز صحي شامل.176

تحويل مستشفى املقاصد الخيرية من مستشفى تابع لوزارة االوقاف الى وزارة الصحة.177

تحويل معهد الفسيفساء في مادبا الى كلية جامعية تقنية مستقلة ماليا واداريا.178

تخصيص قطع اراض في شمال وشرق جنوب البيضاء من ارا�ضي الخزينة الدولة لصالح وزارة التربية القامة املدارس عليها.179

180
تخفيض اسعار الوحدات السكنية املخصصة من قبل سلطة وادي االردن في مشروع الشفا غوري في دير عا الخاص 

بالوحدات السكنية.

تخفيض كلفة الطاقة على املواطنين في االغوار الجنوبية خاصة في فصل الصيف.181

تخفيف البطالة في العقبة.182

تخفيف التلوث في لواء الهاشمية.183

تخفيف الضغط على املرافق الخدمية في مادبا.184

تخفيف القروض او جدولتها على املزارعين في االغوار.185

تدارك مشاكل القطاع السياحي في البتراء والعاملين فيه.186

حل معاناة سائقي واصحاب السفريات في الرمثا.187

ترفيع القضاء بلعما ورحاب الى الويه.188

العمل على دعم القطاع التعليمي في االبادية.189

ترفيع قضاء بيرين الى الواء.190
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ترفيع قضاء رحاب الى لواء.191

ترفيع قضاء بيرين الى لواء، وحل مشكلة الواجهات العشائرية.192

ترفيع قضاء سما السرحان الى لواء.193

ترفيع مركز صحي قرى بني هاشم الى مركز صحي شامل.194

ترفيع مكتب التنمية االجتماعية بلواء عي محافظة الكرك الى مديرية مستقلة.195

تزفيت طريق لواء الكورة الرئي�ضي.196

تزفيت وتوسعة شارع بلدة تبنة الرئي�ضي.197

تزويد البيضاء بباصات لخطين واحد البضاء ورغدان واالخر البيضاء حتى مجمع الشرق األوسط.198

االهتمام بقضايا ومشكات املواطنين في  املفرق.199

تشجيع املستمرين لاستثمار وفتح املصانع في مدينة الطفيلة الصناعية.200

تطوير البنية التحتية في الطفيلة.201

تزويد مستشفى الطفيلة باملواد واملعدات الازمة.202

تطوير بنية املدارس الحكومية في عمان الثانية لتخفيف اكتضاض الطاب فيها.203

تعاني منطق شرق عمان من نقص في املستشفيات واملراكز الصحية واملدارس.204

205
تعزيزات مستشفيات محافظة الزرقاء الحكومية ال بتعينات لتخصصات تعاني من عجز مزمن وال بزياده اجهزه تساعد في 

تخفيف معاناه مر�ضى الزرقا والرصيفه

تعويض النقص الحاد بالكوادر الفنية وعلى رأسها فنيي املختبر واالشعة لدى مستشفى الغور الصافي.206

تعيين ابناء الطفيلة بشواغر مستشفى الطفيلة.207

تعيين ابناء الطفيلة في املشاريع املوجودة في املحافظة.208

تعيين ابناء الطفيلة في الوظائف العليا.209

تعيين ابناء عمان الشرقية بالجيش واالجهزة األمنية.210

تفتقر محاظة مادبا الى مركز ثقافي شامل متعدد األغراض.211

تطوير البنية التحتية في مناطق عمان الشرقية.212

تفعيل الطريق التركي القديم الذي يربط عجلون بعمان ويشحع االستثمار السياحي والزراعي.213

تفعيل القوانين التي تعنى بسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.214

تفويض عشائر الخايلة والزواهرة اسوة بكل العشائر / شرق الزرقاء.215

حل املشكات البيئية في الزرقاء.216

دعم املدينة الصناعية في اربد.217
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انشاء كلية زراعة في جامعة ال البيت.218

تنفيذ مشروع استخراج املياه الجوفية من االغوار الشمالية وتحليتها وضخها للمحافظات في الشمال.219

تنفيذ مشروع الصرف الصحي في االغوار.220

221
تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قضاء بلعما علما بأن محطة تنقية الخربة السمراء تبتعد عن اقرب منزل في القضاء عدة 

امتار.

تنمية محافظة الطفيلة باستخراج الفوسفات والنحاس واالسمنت.222

توجيه االستثمار للبادية الجنوبية.223

توجيه االستثمار نحو املدينة الصناعية في مادبا.224

توزيع االرا�ضي للمواطنين باسعار منخفضة.225

توسعة الطريق التي تربط لواء الكورة بلواء األغوار الشمالية.226

توظيف ابناء محافظة الطفيلة مدريات الوزارات املختلفة في الطفيلة.227

توفير اجهزة طبية وكوادر مؤهلة في مستشفى امللكة رانيا في لواء البتراء.228

توفير اطباء اختصاص في مستشفى معان الحكومي.229

توفير االجهزة الطبية واملرفاق الخدمية ملستشفى معان الحكومي.230

توفير الدعم الازم لبرنامج التعويضات البيئية العادة تأهيل املناطق الرعوية في البادية.231

توفير املياه للموا�ضي واالغنام وفتح املحميات الرعوية في مواسمهافي البادية.232

توفير برامج تدريبية مهنية وتحفيز املستثمرين النشاء االستثمارات في مناطق البادية الوسطى233

توفير رؤية استراتيجية لادارة املتكاملة ملناطق البادية الشمالية.234

توفير فرص عمل وتشغيل للمواطنين في محافظة الزرقاء.235

جامعة ال البيت تستحق الدعم وتوفير كافة السبل لدعمها وانشاء كلية طب فيها.236

جامعة الحسين بن طال فهذه املؤسسة بحاجة الى دعم معنوي ومالي مباشر من الحكومة وتسديد ما عليها من ديون والتزامات.237

جبل مكاور يفقتر للخدمات السياحية ويحتاج لتفعيل التشاركية واالستثمار من املجتمع املحلي وخارجه.238

جدولة قروض املزارعين املستحقة من االقراض الزراعي واملنظمات التعاونية ملزارعي االغوار.239

جلب وزيادة االستثمار في مؤسسة املدن الصماعية بمحافظة الكرك.240

241
حاجة مركز صحي سمو االميرة رحمة بنت الحسن الى اجهزة طب االسنان ومختبر التحاليل الطبية حسب مطالب االهل في 

محافظة معان.

حاجة مستشفى غور الصافي لجهاز صدى القلب ايكو.242

حجم املعاناه في محافظة الزرقاء يستحق منكم دولة الرئيس اهتمام اكثر الننا سنستمر باملطالبة اكثر واكثر.243

دعم املزارعين املتضررين في االغوار.244
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حل املشكات التي يعاني منها القطاع الزراعي في البادية الشمالية.245

حل مشكلة االرا�ضي اململوكة من شركة مصانع االسمنت في ماحص والفحيص وتشكيل لجنة مشتركة لحل هذة املشكلة.246

حل مشكلة البطالة في محافظة العقبة.247

حل مشكلة البطالة وتوفير فرص تشغيل للعاطلين عن العمل في العقبة.248

واالهتمام بالبنية التحتية للكنائس واملساجد في الزرقاء.249

حل مشكلة املقالع واملحاجر في لواء املزار الشمالي.250

حل مشكلة املياه في عجلون.251

حل مشكلة الواجهات العشائرية في محافظة الزرقاء.252

حل مشكلة اماك االرا�ضي املقام عليها حي جناعة.253

حل مشكلة تعيين أئمة للمساجد في محافظة الزرقاء.254

دعم القطاع السياحي في مادبا.255

حل مشكلة طريق بغداد الدولي.256

حل مشكلة مستشفى معان العسكري الذي تم تقليص عدد األسرة فيه الى النصف.257

حل مشكلة واجهات االرا�ضي العشائرية في الزرقاء.258

خلق فرص لاستثمار والعدالة في التنمية للزرقاء.259

دعم االندية الرياضية في البادية الشمالية.260

261
دعم االندية الرياضية وبيوت الشباب في املحافظة وبجعل مجمع سمو االمير راشد الريا�ضي ليكون نواه ملدينة رياضية تخدم 

املفرق بشكل عام.

دعم البلديات املستضيفة لاجئين السوريين.262

دعم القطاع الثقافي في الزرقاء.263

دعم القطاع الزراعي في الرمثا.264

دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خال فتح مركز للبيطرة في الضليل.265

دعم القطاع الزراعي وتربية املوا�ضي بتفويض قطع االرا�ضي للعاطلين عن العمل في محافظة مادبا.266

دعم القطاع الصحي في الرمثا.267

دعم املدارس الفقيرة في مادبا.268

دعم املشاريع التنموية املوجودة في محافظة الطفيلة.269

دعم اهالي البتراء من خال صندوق املخاطر.270

، واستحداث كليات للطب والصيدلة فيها.271
ً
دعم جامعة الحسين بن طال نقديا
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دعم غور وادي االردن والذي يعتبر العصب الرئي�ضي القتصاد االردن واهميته كرقعة زراعية.272

دعم مربي االبقار في االغوار ملادة الشعير والنخالة.273

274
دعم مربي املوا�ضي واالغنام بزيادة كمية االعاف وعمل مختبر بيطري حديث للكشف عن االمراض التي تصيب املاشية في 

املفرق.

دعم مزارعين غور وادي األردن.275

276
دفع فواتير الكهرباء املتراكمة على املواطنين من قبل شركة الكهرباء محطة توليد شرق عمان املتواجدة داخل منازل املواطنين 

تفويض ارا�ضي املناخر للمواطنين

دمج املجتمع املحلي ليكن شريكا في قطاع السياحة في مادبا.277

توفير فرص عمل لشباب مادبا.278

ربط مستشفى غور الصافي الحكومي بنظام حكيم للتسهيل على املواطنين.279

توسيع املراكز الصحية في  سما السرحان ومغر السرحان.280

رفد القطاع الصحي في مناطق البادية الشمالية باطباء االختصاص وسيارات اسعاف.281

رفد املستشفى العسكري في اربد بالكوادر الطبية املتخصصة.282

283
 لعسكري الن غالبية املراجعين من منتسبي او 

ً
 او جزئيا

ً
رفد مستشفى االميرة راية بالكوادر واملعدات الطبية وتحويلة كاما

متقاعدين عسكريين.

رفد مستشفى الزرقاء الحكومي بالتخصصات واعتماده مستشفى تعليمي مع الجامعة الهاشمية.284

رفد مستشفى غور الصافي بأطباء اختصاص الجراء العمليات الجراحية وتشخيص االمراض املزمنة.285

286
رفع القيود عن املنشأت في البتراء ووادي رم وقرى الديسة وصرف التعويضات الازمة اليهم وذلك بسبب الضرر الذي سببته 

ازمة كورونا وتحديدا على قطاع السياحة

تطوير البنية التحتية في البلقاء.287

رفع نسبة حصة سلطة اقليم البتراء من رسوم الدخول الى مدينة البتراء.288

زيادة حصة جامعة الطفيلة من الطاب لتنعش الجامعة.289

زيادة حصة مقاعد اللواء في جامعة مؤتة الجناح العسكري.290

زيادة دعم الشؤون الفلسطينية لجنة تحكيم مخيم اربد.291

زيادة عدد املقاعد البناء االغوار الجنوبية في الجناح العسكري جامعة مؤته.292

زيادة عدد املنح والبعثات الدراسية املقدمة من التعليم العالي وشركة البوتاس العربية البناء االغوار.293

زيادة عدد ساعات ضح مياه الشرب البناء االغوار.294

زيادة مخصصات مناطق ابناء البادية الوسطى من املوازنه العامه وخاصة في قطاع الصحة والتعليم والبلديات.295

زيارة الحكومة ملحافظة معان.296
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زيارة الدائرة الرابعة في محافظة اربد.297

زيارة محافظة الطفيلة.298

زيارة مستشفى الزرقاء وزيادة الكوادر الطبية واالجهزة واالثاث فيه.299

شباب لواء الرصيفه حقهم ان يكونوا خداما لهذا الوطن في سلكه العسكري.300

شمول ابناء الرمثا بالتعيينات بمناصب او باالعيان.301

شمول ابناء محافظة عجلون باملناصب القيادية.302

شمول مناطق السرحان واملنصوره ورابية النعيم بمشروع الصرف الصحي.303

تقديم الدعم للمخيمات الاجئين في الزرقاء.304

ضرورة انشاء وتحويل بعض املدارس الى مدارس تابعة للثقافة العسكرية لواء الجيزة.305

ضرورة اقامة مستشفى حكومي في لواء الجيزة.306

ضرورة معاملة مناطق البادية االردنية الثاث كمحافظات بتالنسبة للتوظيف والتعيينات والفرص واملوارد املالية.307

ضرورة وجود قرار حكومي من اجل تطوير محافظة مادبا وتحويلها الى منطقة تنموية حيوية.308

طريق مغير السرحان -املطلة -مثلث املنصورة الطلب بايجاد حلول مناسبة لهذا الطريق غير مؤهل.309

طريق وادي السير عراق االمير بحاجة الى تعبيد.310

إيجاد حلول ملشكلة البطالة في محافظة الزرقاء.311

عقد جلسة في لواء دير عا بين الوزراء واملزارعين املتوسطين والصغار للوقوف على مشاكلهم.312

على الحكومة ان تقوم برقع الفجوة التنموية بين محافظة الطفيلة وبين باقي املحافظات.313

فتح الطرق الزراعية في قضاء بيرين.314

فتح طرق زراعية وسياحية في لواء الكوره.315

فتح طريق عمان عجلون القديم املسمى بالطريق العثماني.316

االهتمام بهموم مناطق البادية الشمالية.317

فتح مجمع صناعي كبير في لواء الشوبك يضم صناعات غذائية متعددة.318

فتح معابر جابر والرمثا.319

فتح مكتب ترخيص مركبات في البدية الشمالية ومحكمة شرعية في قضاء ام القطين.320

فتح منطقة تبادل تجاري في الرمثا.321

في الزرقاء ثاث مخيمات بحاجة للدعم.322

ترفيع قضاء بيرين الى لواء.323

االهتمام اكثر في مناطق البادية الجنوبية.324
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متابعة العمل في مركز شباب ماركا.325

متابعة سبب التوقف عن تنفيذ مشروع املدرسة النموذجية في محافظة الطفيلة.326

محافظة جرش بحاجة الى مشاريع الستيعاب العاطلين عن العمل.327

محافظة جرش تفتقر الى مشاريع الصرف الصحي.328

انشاء مدارس مهنية، مدارس الثقافة العسكرية في لواء الكوره.329

انشاء مدرسة ثقافة عسكرية في بيرين.330

انشاء مديرية بيئية للواء الهاشمية.331

انشاء مدينة صناعية في الكرك.332

مرافق حكومية اساسية برغم انها موارد جباية لحكومتم للرصيفه.333

مراكز صحية في قرى لواء املزار الجنوبي.334

مركز صحي بلعما ان يتم تحويله الى مستشفى وبصورة مستعجلة.335

مساعدة العاملين املتضررين في البتراء.336

مساواة ابناء الطفيلة بغيرهم من ابناء املحافظات االخرى في الفرص التي تمكنهم من العمل في املناصب املتقدمة.337

مستشفى االيمان الحكومي يعاني من نقص التخصصات الطبية وتردي الواقع الطبي.338

مستشفى املفرق الحكومي يفتقر الى طبيب اعصاب ووحدة قسطرة وطبيب قلب وطبيب مسالك ووحدة كلى.339

تطوير البنية التحتية في الرمثا.340

مشكلة التلوث البيئي التي تعاني منه الخشافية الشوابكة.341

مشكلة الطريق الواصل من الكرك الى االغوار الجنوبية.342

343
مطالبة بالغاء توجه وزارة االشغال العامة نحو تقليص سعة مستشفى معان العسكري والتوقف عن الغاء بناء طابقين 

واالستمرار بتنفيذ عطاء املستشفى كما هو دون تعديل

معالجة االكتضاض في بعض  مدارس الزرقاء من خال بناء مدارس جديدية وزيادة الغرف الصفية.344

معالجة الفقر والبطالة في البادية.345

معالجة املشكات في قطاع التعليم والصحة في الرمثا.346

مكتب احوال الرصيفة بحاجه ملكتب اكبر وموظفين اكثر.347

مناطق شرق عمان تهميش وتفاوت كبير في مستوى الخدمات املقدمة وانخفاض مستوى البنى التحتية فيها.348

منطقة الحسين التنموية واملنطقة الحره االردنية السورية تنتظر املساهمه في دعم املجتمع.349

دعم مزارعي االغوار.350

نطالب ديوان الخدمة املدنية الرجوع الى االستثناء الصادر عن ديوان التشريع حول توظيف ابناء البادية الوسطى.351
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نقص الكوادر الطبية في الزرقاء.352

353
نقص املرافق العامة الحيوية في منطقتي ام القصير واملقابلين مثل مكتب احوال مدنية وماكتب تشغيلية لتقديم خدمات 

تحصيل الفواتير وامليااه والكهرباء

توفير اطباء االختصاص في محافظة الزرقاء.354

وضع الطفيلة على الخارطة السياحية.355

وضع حلول عملية ملشكلتي الفقر والبطالة من خال ابتكار مشرايع استثمارية على ارض الواقع في عجلون.356

وضع خطة انقاذ شاملة ملحافظة عجلون.357

وضع مراصد بيئية في املناطق القريبة من البوتاس والفوسفات والبرومين في االغوار.358

وعود وزير العدل ببناء قصر عدل في الرمثا واخلفتم الوعد على الرغم من ان بلدية الرمثا قدمت لكم قطعة األرض.359

وقف االعتداء على حق ابناء معان في التعيينات التي تمت في مستشفى امليداني في محافظة معان.360

وقف االعتداءات على اراض الخزينة التي تقع ضمن حدود البيضاء.361

وقف التجاوزات في التعيينات في قطاعي التربية والصحة من خارج قصبة املفرق362

ترفيع  قضاء بيرين الى لواء.363

يجب على الحكومة تزويدا باملشاريع املقترحة واملبرمجه مسبقا ملحافظة الزرقاء كي نكون مراقبين الداء حكومتكم.364

ضمان حقوق ابناء االغوار بالقطاع الزراعي.365
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الحكومة مطالبة بالتأكيد على موقف االردن الثابت من القضية الفلسطينية.1

شؤون خارجية

يتوجب على الحكومة الستمرار بانحيازها للمواقف التاريخية والثابتة لاردن.2

العمل على اعادة الطالب عمير الغرايبة املحتجز في سوريا.3

التأكيد الدائم بموقف االردن الثابت اتجاه القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الصراع العربي اإلسرائيلي.4

ايقاف اي نشاط تطبيعي مع العدو الصهيوني.5

تنويع خيارات التحالف السيا�ضي وكسر الجمود في العالقة مع املحيط العربي.6

الثبات على املوقف االردني تجاه القضية الفلسطينية.7

تشكيل قوة عربية ملواجهة التحديات.8

استثمار العاقات مع الدول الشقيقة والصديقة لتصدير الخبرات والعمالة االردنية في شتى القطاعات.9

تعزيز العاقات الدبلوماسية في املنطقة العربية.10

تعزيز صمود االشقاء في فلسطين.11

دعم الشعب الفلسطيني، وان يتم التعامل مع االحتال معاملة الند للند.12

رفض التطبيع مع العدو الصهيوني، الغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة املسؤلين عنها.13

اتخاذ اجراءات جديه في املشهد الفلسطيني والحفاظ على ثوابتنا في القضية الفلسطينية.14

تقديم مزيد من الدعم لاشقاء في فلسطين.15

رفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.16

ضرورة ان تعمل وزارة الخارجية بتسويق الكفاءات االردنية والترويج لها.17

دعم االشقاء في فلسطين.18

19
تعزيز مكانة االردن في الخدمات واملعامات املالية و التجارية العربية البينية والخارجية وايجاد بيئة 

حيوية متطورة تقنيا وفنيا وقانونيا لتساهم بشكل عملي في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية املستدامة.

رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من االشكال وما يتبع من تطبيع اقتصادي وتجاري وصحي.20

21

العمل على تبني مواقف مبدئية متوازنة تراعي مصلحة االردن واشقائه العرب وفي مقدمتهم الشعب 
الفلسطيني، العمل على املحافظة على عاقات االردن الدولية وتوظيفها بما يحقق املصالح الوطنية، 

وندعو الحكومة الى البناء الفوري على االنفراج في العاقات الخليجية-الخليجية تعزيز التعاون االقليمي 
بما يخدم املصالح االردنية وتعزيز االستقرار في املنطقة.

22
على الحكومة ان تفعل قدراتها وامكانياتها ملا فيه صالح اململكة من خال تعميق العاقات مع الدول 

العربية الشقيقة.

مساندة جهود جالة امللك باعادة انتاج الدور االردني في ظل الشكل الجديد من العاقات في املنطقة.23

الغاء كافة االتفاقيات مع الكيان الصهيوني.24
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تعزيز التجارة البينية مع الدول العربية.25

شؤون خارجية
الحفاظ على القدس واملقدسات ودعم صمود االشقاء الفلسطنيين.26

العمل على اعادة ترتيب السياسات الخارجية وخصوصا مع الجوار العربي الشقيق.27

تقديم الدعم املادي واملعنوي لاشقاء في فلسطين.28

على الحكومة التركيز على املواطنة واملساواة والوحدة.29

حقوق اإلنسان 
ودعم القضاء

على الحكومة ان تضمن عدم احتكار الوظائف العليا في مجموعة قليلة من ابناء املجتمع.30

يتوجب على الحكومة مراجعة جميع القوانين الناظمة للحقوق والحريات وتطويرها.31

32
يجب دعم ديوان الخدمة املدنية لتحقيق العدالة واملساوة بين املواطنين وان يتم اعادة النظر بأسس 

الدور التناف�ضي باالعتماد على االقدمية بالتخرج.

منح الحريات واالبتعاد عن سياسة تكميم االفواه.33

تشريع قانون يحكم الجامعات ورؤسائها يكون فيه الجزاء اما بالثواب اوالعقاب على اداء هذه الجامعات.34

اجراء تحقيق في اسباب الوفيات جراء جائحة كورونا.35

على الحكومة الجلوس مع املعلم الى طاولة حوار للوصول تسوية عادلة.36

يتوجب مراجعة قانون املالكين واملستأجرين.37

 فترة زمنية كافية لتصويب اوضاعهم.38
ً
اعطاء املتعثرين ماليا

تعويض املتضررين من تطبيق قانون الدفاع.39

تغليظ العقوبات على من يتجاوز على سيادة القانون.40

مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين واالنظمة الخاصة.41

42
دعم حرية التعبير واحترام الراي والراي االخر والحق بالحصول على املعلومة عبر فتح حوار وطني شامل 

تنخرط فيه كل مؤسسات الوطن.

عدم معالجة بعض االخطاء في نقابة املعلمين امنيا وحلها وديا بحكمة وروية وتغليب املصحلة الوطنية.43

تحقيق العدالة في حل مشكلة املعلمين.44

45
وضع ظوابط واضحة ومحددة الستخدام القانون الخاص بالجرائم االلكترونية في املادة 11 التي حولت 

نافذة الحرية التي يطمح لها كل مواطن وصحفي للتعبير عن رأيه.

التروي في حل مشكلة نقابة املعلمين.46

التعامل مع ملف املعلمين بمسؤولية وطنية.47

التركيز على العدالة في توزيع الوظائف.48

دعم الجهاز القضائي.49

اعطاء حرية الرأي والتعبير للشباب.50

تحقيق العدالة االجتماعية.51
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52
 مع امكانيات 

ً
املساواة بين البوادي واألغوار والفقراء واملخيمات و ضواحي املدن واملناطق االقل حظا

.
ً
الطبقة امليسورة في املناطق األكثر حظا

حقوق اإلنسان 
ودعم القضاء

53
وقف جميع أشكال اإلحاالت التقاعدية غير املبررة واعادة املعلمين الذين احيلوا الى االستيداع والتقاعد 

املبكر واملوقوفين عن العمل الى وظائفهم.

على الحكومة توفير تأمين خاص للسادة القضاة حفاظا على وضعهم الحساس.54

العمل على تكريس الحرية والديموقراطية والتعددية واملساواة والعدالة االجتماعية.55

56
احترام الدستور وما تضمنه من حقوق في العمل وحق التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات واالحزاب 

والنقابات املهنية.

تحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية التنموية.57

العدالة في منح االعفاءات الطبية.ظ58

دعم الجهاز القضائي باملوظفين من كافة الفئات.59

االنفتاح على الحريات العامة.60

61
تعزيز استقال القضاء والفصل بين السلطات، واعادة النظر في بعض التشريعات والغاء قانون 

التوقيف االداري.

اعادة النظر بقرارات االستيداع والتقاعد املبكر.62

ضرورة فرض السلطة وهيبة القانون لوقف البلطجة واالعتداء.63

64
عقد مؤتمر وطني شامل يعالج ظاهرة "الجلوة العشائرية" في املجتمع االردني، وفرض سيادة القانون 

وحماية حقوق املواطنين.

ضرورة الغاء محكمة امن االدولة، والعمل على ايقاف التوقيف االداري.65

66
على الحكومة تقدم الخدمات الصحية بمستوى عال وعادل في كل مكان وزمان دون تفرقه او تمييز 

فاالردنيون سواء.

67
التسريع بانهاء ملف عدد من الشركات املساهمه العالقة نتيجه شبهات فساد واالستعانه ببيوت الخبره 

لتعجيل الحسم القانوني لهذه امللفات واعطاء كل ذي حق حقه.

العمل على اعادة منح االعفاءات الجمركية لذوي االحتياجات الخاصة بعد ان تم وقف العمل بها.68

على الحكومة املحافظة على حقوق االنسان والحريات.69

التأكيد سيادة القانون ومحاربة الواسطة واملحسوبية.70

الحكومة مطالبة بضمان تكافؤ الفرص وتحقيق التنمية االقتصادية.71

72
يتوجب على الحكومة التأكيد على سيادة القانون وتحقيق العدالة واملساوة بين ابناء الوطن وضمان 

حقوقهم االساسية في الحياه.

تجديد الطبقة السياسية وضمان حرية التعبير.73

وضع خطة واضحة لتفعيل مبدا سيادة القانون ومكافحة الفساد.74
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حل ازمة نقابة املعلمين واعادة املعلمين الذين تم اعادتهم الى االستيداع والتقاعد املبكر.75

حقوق اإلنسان 
ودعم القضاء

الغاء جميع قرارات االحالة لاستيداع والتقاعد البكر التي تمت في االونه االخيره.76

اعادة كل من تم احالتهم الى التقاعد املبكر او االستيداع.77

انصاف املتقاعدين املدنيين بما يحقق العدالة في رواتب التقاعد.78

على الحكومة االلتزام باالتفاقية التي وقعتها مع نقابة املعلمين بعد االضراب.79

العدالة االجتماعية وتحقيق املساواة بين افراد املجتمع من حيث التنافس على فرص العمل. 80

دعم استقال القضاء واحترام سلطته.81

82
 العمل على احترام املعلم ورأيه وتعبيره وان يطالب بابسط حقوقه من خال نقابه مختاره على ثرى هذا 

الوطن.

الحكومة مطالبة بانصاف املعلمين املحالين على االستيداع.83

84
االلتزام بصون الحريات العامة وحقوق املواطنين الدستورية، وكف يد االجهزة االمنية عن التدخل في 

الشأن العام واملؤسسات االهلية والنقابات، ووقف التضييق عليها، وقف جميع املاحقات العضاء نقابة 
املعلمين.

 التأكيد على مبادئ الديمقراطية والعدالة واملساواة.85

86
تطوير اسلوب التقا�ضي، والحفاظ على استقالية السلطة القضائية وان تكون بعيدة عن اي حسابات 

قد تشوبها.

87
ضرورة تحقيق العدالة االجتماعية من خال املساواة ما بين ما تبقى من املستفيدين واسرهم من 

التقاعد املدني الحكومي.

التأكيد على سيادة القانون على الجميع.88

89
تقديم الدعم للسلطة القضائية وشمول ابنائها باملكرمات الجامعية واالعفاءات الجمركية والتأمين 

الصحي الخاص.

توفير بيئة مؤسسية متطورة للجهاز القضائي.90

91
حل قضية نقابة املعلمين وانصافهم، والجلوس الى طاولة الحوار مع املعلمين، ووقف قرارات االستيداع 

والنقل التعسفية.

92
ضمان الحريات العامة وتحسين قانون الجرائم االلكترونية وقانون حق الحصول على املعلومة وقانون 

اإلرهاب.

دعم حرية الرأي والتعبير.93

94
رفع الظلم عن املعلم في قضية النقابة ومنع تصيد الحكومة للنشطاء من املعلمين واحقيتهم في ادارة 

نقابتهم والتراجع عم قرار حل النقابة واعطاء املعلمين كافة حقوقهم.

رفع مستوى تطبيق حقوق االنسان وسيادة القانون.95

اعادة النظر في موضوع حبس املدين.96

االلتزام بصيانة الحريات العامة وحقوق املواطنين الدستورية.97
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ضمان استقال العمل النقابي وحرية الصحافة.98

حقوق اإلنسان 
ودعم القضاء

الكف عن اعتقال الناشطين والحراكيين والحزبيين.99

حل قضية الغارمات من خال تسريع اجراءات التقا�ضي.100

الغاء القيود التي فرضتها الجلوة العشائرية.101

اعادة النظر باالجراءات املتخذة بحق املعلمين.102

تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص.103

تعديل قانون التنفيذ القضائي بما يمنع حبس املدين مع ضمان حق الدائن.104

تطبيق القانون على الجميع دون محاباة بعيدا عن الفئوية والجهوية وتوريث املناصب.105

رفع مستوى الحريات والتعبير عن الرأي.106

ايجاد حلول فورية للمتعثرين مع حماية حقوق الدائنين.107

اطاق الحريات العامة والكف عن حبس الصحفيين واالستخدام املفرط لقانون الجرائم االلكترونية.108

الجلوس الى طاولة الحوار لحل مشكلة نقابة املعلمين.109

110
التأكيد على ضرورة تقديم الحكومة مشروع معدل لحبس املدين يوازي بين حق الدائن في استرداد حقه 

وبين مراعاة ظروف املدين املعيشية.

االلتزام الكامل بتنفيذ بنود االتفاقية التي تمت مع نقابة املعلمين حول حقوقهم.111

اعادة رسم العاقة بين املعلم والحكومة على مبدأ مكافئة وتعزيز املعلم القدير وصاحب الرسالة.112

حّل مشكلة املعلمين.113

اعادة النظر بقانون املالكين واملستأجرين.114

115
معالجة التشريعات مثل: قانون الجرائم االلكترونية، قانون منع الجرائم، حماية امللكية الفكرية، قانون 

منع غسيل األموال.

منح الحقوق املدنية البناء االردنيات وتفعيل البطاقة للحاصلين عليها.116

يجب على الحكومة  تعزيز احترام سيادة القانون وتعظيمه منهجا وسلوكا.117

على الحكومة حل قضية املعلمين الذين احيلوا التقاعد املبكر واالستيداع خال التفرة املاضية.118

سيادة القانون وضمان الحريات بحيث يتساوى الجميع بالحقوق والواجبات.119

التوقف عن احاالت التقاعد املبكر واالستيداع التعسفي.120

التأكيد على حرية التعبير.121

انصاف القضاه الشرعيين من حيث العاوه اسوه بالقضاه املدنيين.122

تعزيز ثقة املواطنين بمؤسسات الدولة من خال العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص.123

اطاق الحريات وضمان حرية التعبير.124
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حل قضية املتعثرين.125

حقوق اإلنسان 
ودعم القضاء

حل مشكلة الغارمات.126

النظر بيعن االعتبار واالهمية القصوى ملن تقطعت بهم السبل في الخارج.127

اعادة النظر بقانون استقال القضاء.128

اعادة النظر في سياسية القبول الجامعي والكوتات واالستثناءات.129

130
التأكيد على تكافؤ الفرص بين ابناء الوطن وتحقيق العدالة في التعييننات في كافة املناصب السياسية 

والخدمية والسلك الدبلوما�ضي وكافة املؤسسات والدوائر الحكومية

الحكومة مطالبة بالتراجع عن قرار احالة العديد من املعلمين على االستيداع والتقاعد املبكر .131

على الحكومة اعادة توجية بوصلة االعام والتعليم على ان اسرائيل عدو.132

تعزيز دور 
اإلعام

تشكيل لجنة لدعم الصحافة الورقية.133

134
على الحكومة ان تعيد النظر في سياستها تجاه العاقه والحوار والشراكة مع ممثلي القطاعات املجتمعية 

املختلفه وعدم املساس بالحريات العامة وفي مقدمتها حرية النقد والتعبير عن الرأي وبالتحديد تجاه 
السلطة الرابعة املتمثلة بالصحافة الوطنية.

تعزيز ودعم االعام بكافة أشكاله.135

136
يجب على الحكومة ان تقوم بخطوة جريئة ملعالجة مشاكل االعام وخاصة الصحافة الورقية ودعم 

مؤسسات االعام.

تمكين االعام االردني والصحافة واملواقع االلكترونية والصحافة الورقية من القيام بدورها.137

دعم الصحافة الورقية.138

 يعبّر عن رأي املواطن بحيادية ويدافع عن قضاياه بمهنية.139
ً
 حرا

ً
جعل االعام منبرا

تحسين الناتج اإلعامي والنهوض به.140

ايجاد الحلول التوافقية التي تحفظ لاعامين حقوقهم.141

142
االهتمام باملؤسسات االعامية املختلفة واعطائهم الحرية، واعادة النظر بقانون املطبوعات والنشر، 

وعدم حبس الصحفيين.

العمل على دعم مؤسسة االذاعة والتلفزيون.143

144
الوقوف على اهم التحديات التي تواجه املؤسسات االعامية والصحفية للنهوض بالعمل الصحفي 

واإلعامي.

مراجعة وتقويم املنظومة اإلعامية.145

دعم االعام الحر والنزيه والكلمة الصادقة.146

ضمان املحافظة على حرية الصحفيين.147

االستفادة من وسائل االعام الحكومية والخاصة.148

تقديم الدعم للقطاع اإلعامي وتطويرة.149
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الحكومةمطالبة بتقديم مزيد من الدعم دعم للجيش واالجهزة األمنية.150

املنظومة األمنية

العمل على زيادة رواتب املتقاعدين العسكريين.151

فتح باب التجنيد في قواتنا املسلحة االردنية واجهزتنا االمنية مع املراعاه البناء املناطق االشد فقرا.152

دعم القوات املسلحة واالجهزة االمنية ومنتسبيها.153

انصاف العاملين واملتقاعدين من القوات املسحلة واالجهزة األمنية.154

دعم الجيش واالجهزة األمنية.155

تصويب رواتب املتقاعدين العسكريين بتضييق الفارق ما بين الرتب العسكرية في سلم الرواتب.156

تقديم الدعم املادي واملعنوي للجيش واألجهزة األمنية.157

املساواة و تحقيق العدالة بالعاوة العائلية ما بين املتقاعدين العسكريين ومتقاعدين الضمان االجتماعي.158

فتح باب التسجيل في القوات املسلحة االردنية واالجهزة االمنية لتخفيف نسبة البطالة.159

تطبيق املصفوفة االمنية املعتمدة من قبل وزارة الداخلية ومديرية االمن العام.160

محاربة املخدرات.161

االهتمام باملتقاعدين العسكريين وتحسين مستوى معيشتهم واالستفادة من خبراتهم.162

163
اطالب وزارة الداخلية تكثيف العمليات االستخبارية وطلب املعلومات وبالتنسيق مع االجهزة االمنية ال 

ستباق دخول املخرات لاردن.

شمول املتقاعدين العسكريين باملكرمة امللكية االخيرة فيما بختص بقروض صندوق االئتمان العسكري.164

زيادة رواتب العاملين في القوات املسلحة واالجهزة االمنية.165

دعم القوات املسلحة واألجهزة األمنية.166

تحسين اوضاع ابناء القوات املسلحة واالجهزة االمنية وزيادة رواتبهم.167

االلتزام الدائم بدعم االجهزة االمنية وتمكينهم من القيام بمهامهم.168

دعم املتقاعدين العسكريين بكافة املجاالت.169

زيادة رواتب املتقاعدين العسكرين في مختلف الرتب العسكرية وعدم اقتصارها على فئة معينة.170

دعم القوات املسلحة واالجهزة االمنية ومنتسبيها.171

تسوية املستوى املعي�ضي للمتقاعدين العسكريين واملدنيين.172

تقديم كل اشكال الدعم للقوات املسلحة واالجهزة االمنية.173

دعم الجيش واالمن.174

تحسين احوال افراد القوات املسلخة واألجهزة االمنية ورفع مستوى معيشة املتقاعدين العسكريين.175

176
تقديم الدعم للقوات املسلحة واالجهزة االمنية، والعمل على رفع مستوى الرعاية الصحية ودعم القطاع 

الصحي ومنتسبية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل لكافة املواطنين.
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177
املساواة بين املتقاعدين العسكريين الحاليين والسابقين، ضرورة مساواة العاملين املدنيين بالعسكريين 

في االمتيازات، وانشاء صندوق اسكان عسكري لهم.

املنظومة األمنية

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.178

دعم واسناد القوات املسلحة واالجهزة األمنية.179

دعم القوات املسلحة.180

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.181

ايجاد الطرق املناسبة لدعم أبناء القوات املسلحة االردنية واالجهزة االمنية متقاعدين وعاملين.182

دعم املتقاعدين العسكريين.183

دعم القوات املسلحة.184

فتح باب التجنيد في القوات املسلحة واالمن العام والدفاع املدني.185

دعم املتقاعدين العسكريين واملدنيين وزيادة رواتبهم.186

تطوير مؤسسة املتقاعدين العسكريين ودعمها القامة مشاريع لخدمة جميع املتقاعدين.187

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.188

فرض عقوبات مشددة وتركيب انظمة مراقبة عن بعد.189

دعم االجهزة االمنية والقوات املسلحة.190

تقديم كل الدعم الازم لقواتنا املسلحة واالجهزة األمنية.191

رفع رواتب القوات املسلحة واالجهزة االمنيه.192

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.193

تحسين الواقع املعي�ضي للمتقاعدين العسكريين واملحاربين القدامى وعائات شهداء الواجب.194

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.195

تقديم الدعم للقوات املسلحة واالجهزة األمنية.196

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.197

تقديم الدعم للقوات املسلحة واالجهزة االمنية198

دعم االجهزة االمنية بكافة الوسائل املعنوية واملالية.199

تحسين اوضاع القوات املسلحة واالجهزة األمنية.200

دعم القوات املسلحة واالجهزة االمنيه.201

تفعيل الخدمة العسكرية ملدة ثاثة اشهر بعد الثانوية العامة.202

منح من يحمل رتبة مازم فما فوق اعفاء جمركي.203

دعم القوات املسلحة واالجهزة االمنية ومنتسبيها.204
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رفع املستوى املعي�ضي ملنتسبي القوات املسلحة واالجهزة األمنية.205

املنظومة األمنية

دعم االجهزة االمنية والقوات املسلحة.206

زيادة رواتب القوات املسلحة االردنية العاملين منهم واملتقاعدين.207

دعم القوات املسلحة من خال سلم الرواتب.208

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.209

دعم منتسبي القوات املسلحة.210

الدعم واالسناد والرعاية واالهتمام لاجهزة األمنية.211

اعادة النظر بالفرق بين املتقاعدين العسكريين القدامى والجدد من حيث الرواتب.212

213
مساواة املستخدمين املدنيين في القوات املسلحة مع العسكريين من حيث االسكان واملكرمة امللكية 

السامية.

دعم القوات املسحلة واالجهزة االمنيه للقيام بدورها الوطني في حماية حدود الوطن.214

دعم القوات املسلحة واالجهزة األمنية.215

216
انصاف املستخدمين املدنيين في القوات املسلحة واالجهزة االمنية من خال شمولهم بصندوق االسكان 

العسكري ومن حيث املكرمة امللكية للتدريس وزيادة مخصصاتهم في مكافأة نهاية الخدمة.

انصاف ضباط الترفيع التسلسلي باالسكان العسكري واالسراع بصرفه لهم.217

الحكومة مطالبة بتوفير كافة اإلمكانيات للتطوير القوات املسلحة واألجهزة األمنية.218

العمل على شمول جميع االردنيين وابناء االردنيات وابناء قطاع غزة بمظلة التأمين الصحي الشامل.219

التنمية 
والخدمات

اتخاذ االجراءات والتدابير املدروسة بانجاز الخدمات الصحية.220

 من االمتحان التناف�ضي.221
ً
ايجاد دبلوم تأهيل تربوي لطاب البكالوريوس بدال

222
يجب على الحكومة العمل بجدية من اجل التعاطي مع متطلبات القطاع السياحي، وتوسيع مشاريع البنية 

التحتية في املواقع السياحية، وتشجيع االستثمار فيه.

معالجة املشكات االقتصادية واالجتماعية والصحية ومواجهة التحديات السياسية.223

العمل على عودة الطاب الى املدارس.224

العودة التعليم الوجاهي.225

 القيام بمراجعة سريعه للخطط الزراعية االستراتيجية ، ودعم االستقرار الزراعي.226

العمل على توفير كل ما يستلزمه قطاع النقل من بنى تحتية ومتطلبات تقنية لتحديثه وتطويره.227

وضع التعليم على رأس األولويات الحكومية228

التوجه نحو املشاريع منتجه مثل املياه والنقل والتخزين اللوجستي للطاقة.229

العودة الى التعليم الوجاهي.230

اعادة هيبة املعلم.231
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232
على وزارة التربية والتعليم عقد مؤتمر وطني تربوي للخروج باستراتيجيات لضمان املحافظة على جودة 

التعليم في االردن، وتقديم الدعم للمعلم.

التنمية 
والخدمات

الحكومة مطالبة اكثر من اي وقت م�ضى ان تولي رعايتها الحقيقة للقطاع التعليمي بتفرعاته املختلفه.233

تحسين البنى التحتية للمدارس.234

خطة وطنية للوصول الى االكتفاء الذاتي وتحقيق االمن الغذائي.235

236
على الحكومة ان تعيد للقطاع الصحي مكانته ودوره الواجب برعاية صحة املواطنين وتقديم الخدمات 

العاجية والصحية.

منح احتياجات املواطنين االولوية القصوى.237

وضع مشروع وطني متكامل يلبي تطلعات املزارع األردني، لتحقيق االمن الغذائي.238

توفير التأمين الصحي الشامل لكافة الشعب االردني239

تقديم اجراءات جذرية وقوية ملعالجة قضايا املواطنين واحتياجتهم.240

تحسين الخدمات املعيشية والصحية والوقائية والعاجية.241

اعادة فتح عيادات االختصاص واجراء العمليات املؤجلة.242

وضع خطة وطنية حقيقية للنهوض بالقطاع الزراعي .243

البدء بدراسة جديدة وحديثة لجيوب الفقر.244

245
على الحكومة رفع نسب املنح والقروض وتخفيض رسوم الساعات الدراسية في الجامعات االردنية، 

وضرورة انهاء أزمة ملف املعلمين.

حكومة قول ال فعل246

247
تحقيق نهضة زراعية واالعتماد على الذات من خال برامج وطنية تعتمد على الواقع الزراعي االردني ضمن 

اسس علمية مدروسة تتائم وطبيعة املناطق املختلفه واالمكانات املتوفره

شطب جميع الفوائد والقروض الزراعية.248

249.
ً
ضرورة التوسع في تأمين أكبر كمية من اللقاح الخاص بفايروس كورونا، ومراعاة ان يكون اللقاح آمنا

انشاء مجلس قومي للتخطيط يربط مسارات التنمية االقتصادية من قطاع عام وقطاع خاص.250

تقديم الخدمات للمواطن وتوفير الحياة الكريمة وتخفيف االعباء عنه وحماية امواله وممتلكاته251

االهتمام والتركيز والدقة في اتخاذ القرار بما يتعلق باالزمة الصحية في األردن.252

فتح القطاعات املغلقة بأسرع وقت.253

اعادة النظر في تنفيذ االتفاق مع نقابة املعلمين.254

االستعداد والجاهزية للمخاطر والصعاب التي قد نواجهها.255

تحسين مستوى االنتاج الزراعي.256

شمول كافة االردنيين بمضلة التأمين الصحي.257
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اعادة تقييم الحالة الوبائية، واعادة فتح القطاعات املغلقة.258

التنمية 
والخدمات

تحويل التحديات التي تواجه عمل الحكومة الى فرص وفق برنامج زمني محدد على ارض الواقع.259

العمل على تحسين نوعي في الخدمات املقدمة الى املواطن مما ينعكس على حياته في كافه املجاالت.260

وقف التعليم عن بعد.261

على الحكومة قوية الحفاظ على جهد اآلباء واالجداد الذين بنوا الوطن.262

توفير خدمات الرعاية الصحية واللقاحات اآلمنه.263

تنمية املوارد والكف عن التوسع في املديونية.264

وضع الحلول لوقف انهيار التعليم والتعلم265

وقف قرار احالة املعلمين على االستيداع والتقاعد املبكر وانهاء خدماتهم.266

267
على الحكومة ان تضاعف قدراتها الصحية ضمن خطط مدروسة بعناية لبقاء الوضع الوبائي تحت 
السيطرة وعدم اللجوء نحو االغاقات الشاملة او الجزئية املشددة ملا له من اثار وتبعات اقتصادية 

واجتماعية صعبة على املواطنين

268
دعم موظفي القطاع السياحي واملنشآت العاملة به، وازالة املعيقات امام السياحة الدينية للمزارات 

الدينية والحج املسيحي.

اصاح التعليم من خال وضع استراتيجية وطنية للتعليم.269

270
تفعيل دور املعلم في مسار التعليم عن بعد وتعويض الطاب عن فترة الضياع واالنقطاع املاضية من 

خال خطط عاجية فورية وسريعة

 بالغاء كافة اشكال الحظر الشامل والجزئي.271
ً
أطالب فورا

272
ضروروة توثيق االجراءات التي تمت، واالستفادة من الدروس والعبر التي نستخلصها من جائحة كورونا 

وتوسيع دور ومهمات مركز ادارة االزمات.

اعادة النظر في استراتيجية التعليم.273

تحسين النظام الصحي والتوسع بالخدمات الصحية.274

الغاء التعليم عن بعد.275

توفير بنية تحتية مناسبة ملتطلبات التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد.276

رفع مستوى املعيشة للمعلمين.277

دعم الصحي بكافة مجاالته، وشمول كافة االردنيين بمظلة التامين الصحي.278

رفع املستوى املعي�ضي للمعلمين.279

العمل على دعم املزارعين والقطاع الزراعي.280

توفير املخزون االستراتيجي لجميع السلع االساسية من انتاج اردني.281

282
رفد القطاع الصحي باطباء االختصاص من كافة التخصصات لغايات تقديم خدمات عاجية مناسبة 

للمر�ضى.
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وضع خطة لعودة الطلبة الى املدارس.283

التنمية 
والخدمات

احياء وتشجيع السياحة الداخلية الدينية والعاجية.284

285
اعادة هيكلة القطاع الصحي بحيث يتم ازالة االعباء عن كاهل الوزارة في ادارة املستشفيات واناطة هذا 

الدور بمؤسسة وطنية لهذه الغاية، وتصبح وزارة الصحة معنية بالطب الوقائي بمفهومه الواسع.

العودة الى التعليم الوجاهي وبالسرعة املمكنة.286

اعادة التعينات في الوزارات واملؤسسات والدوائر الحكومية واستثناء الحاالت اإلنسانية.287

دعم االطباء وكافة الكوادر الصحية باعتبارهم خط الدفاع األول.288

انشاء إقليم تنموي شامل للبادية االردنية بمختلف مناطقها.289

العمل على ترتيب التحاق الطلبة باملدارس للفصل الدرا�ضي الثاني.290

االهتمام بابناء قطاع غزة الذين يقيمون على ارض األردن.291

انشاء بنية رقمية تكنولوجية متطورة قابلة للتشكيل في مجال التعليم.292

اعادة الطلبة للتعليم الوجاهي مع مراعاة شروط السامة العامة.293

رفد القطاع الصحي بالكوادر املدربة.294

295
اطاق توجهه واعي وغير تقليدي تعطي فيه الشباب حقهم من خال تبني مجلس وطني للشباب باشراف 
مباشر من رئيس الحكومة وبصاحيات شاملة ضمن رؤية قابلة للتنفيذ ولقياس االداء وبدون الصبغة 

العمومية

دعم القطاع الصحي والعاملين فيه.296

297
الكشف عن خطة الحكومة في معالجة مشكلة التعليم االلكتروني التي يعاني منها جميع ابناء الطلبه 

وذويهم.

االولوية في التعامل مع جائحة كورنا واجب على الحكومة الى جانب االجراءات الصحية االخرى.298

على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها بعودة الطلبة الى املدارس.299

الحاجة الى دراسة واعية ومسؤولة للوقوف على تجربة التعليم عن بعد وتقييمها.300

استحداث صناديق وطنية لامن الغذائي، والتأمين الصحي، وصندوق لألمن االقتصادي.301

عودة العملية التعليمية الى مؤسساتنا التعليمية.302

معالجة نقص الكوادر الطبية وتعيين االطباء العالقين على جداول ديوان الخدمة املدنية.303

304
وضع قواعد تنموية مرتبطة بروافع اقتصادية واجتماعية تراعي العدالة في مكتسبات التنمية وتحقق 

التنمية الشاملة.

عودة الطاب الى مدارسهم وجامعاتهم ليتلقو تعليما وجاهيا.305

تطوير البنية التحتية في وزارة التربية والتعليم.306

على الحكومة ايجاد حلول فعالة الزمة الطاقة النها تشكل العبء االكبر على املوازنة.307
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العمل على توفير تأمين صحي شامل لجميع املواطنين.308

التنمية 
والخدمات

309
تشديد الرقابة الكاملة على البروتوكوالت الصحية ومعايير السامة العامة ومعاقبة املخالفين بأشد 

 عن املحسوبية واالزدواجية واملزاجية.
ً
العقوبات بعيدا

تأهيل واعداد وتحفيز ودعم املعلم.310

استخراج املوارد املتوفرة في االردن وتصنيعها وتصديرها.311

توفي كافة اشكال الدعم للشباب.312

العمل على انعاش القطاع السياحي.313

314
اعادة صياغة شاملة للمنظومة التعليمية برمتها واالنتقال من التعليم التقليدي الى منظومات مختلفة 

ومتطورة.

االهتمام  اكثر باملعلم.315

انهاء التعليم عن بعد والرجوع الى املدارس.316

ايجاد حلول من اجل عودة الطلبة الى مدارسهم.317

318
دعم وحل مشكات القطاع الزراعي والعاملين بالثروة الحيوانية بانشاء صندوق للمخاطر على وجه 

السرعه ليشمل كل مزارعي اململكة، وان تتكفل الحكومة بتسويق االنتاج وتتبنى انشاء مصانع غذائية 
تعتمد على تلك املنتجات.

العودة لفتح القطاعات وعلى رأسها التعليم مع االخذ بعين االعتبار سامه الطاب.319

320
وضع سياسة واضحة وصريحة وشفافة في اجراءات منح اللقاح للمواطنيين وفق اولويات السن 

واالمراض املزمنة.

وضع خطة لتطوير البحث العلمي.321

فتح صيدليات تابعة للخدمات الطبية امللكية وزارة الصحة في كافة املحافظات.322

العمل وفق استراتيجية وطنية زراعية العادة األلق لهذا القطاع واالستثمار فيه.323

العودة للتعليم الوجاهي.324

ايقاف التعليم عن بعد والعودة الى التعليم الوجاهي.325

وضع البرامج التي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل للشباب.326

االستماع للمزارعين الذين يمثلون قطاع كبير من املواطنيين.327

 التعامل مع املعلمين بشكل افضل لنضمن مستقبا اكثر هدوء واستقرار.328

تفعيل صندوق املخاطر الزراعية.329

على الحكومة واملعلمين الى الجلوس الى طاولة الحوار والوصول لحلول مرضية لجميع االطراف.330

331
تزويد القطاع الصحي بالكوادر وخاصة كوادر الطوارىء وكذلك معالجةنقص في األدوية وشح االجهزة 

الطبية.

تحسين االوضاع االقتصادية واملعيشية.332
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دعم وتنمية قطاع عمال املياومة.333

التنمية 
والخدمات

رفع الحظر عن يوم الجمعة واعادة فتح القطاعات.334

معالجة مشكات القطاع الصناعي.335

اعادة دوام الطلبة بالتناوب.336

اعادة النظر بمنظومة التعليم واعادة النظر بالعاقة مع املعلمين ونقابتهم.337

338
اعادة تفعيل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بشراكة حقيقية مع ذوي العاقة 
واصحاب الخبرات والقدرات االستثمارية لجذب املوارد بشكل يؤدي الى توفير الدعم الازم للرياضة 

بجميع انواعها وخاصة الرياضات الجماهرية.

التوسع في استخراج الصخر الزيتي.339

وقف التعليم عن بعد ووضع الية واضحة لعودة الطلبة الى املدارس والجامعات.340

بذل مزيد من الجهود للنهوض بمكانة املرأة وتعزيز مشاركتها في املجتمع.341

تطوير القطاع الصحي.342

دعم الفنانين واملثقفين.343

344
تقيم تجربة التعلم عن بعد للمدراس والجامعات وتطوير املحتوى التعليمي االلكتروني وتطوير جودة 

التعليم العالي وتطوير املناهج.

345
ضرورة االستثمار في بناء ورفع كفاءات العاملين في قطاع التعليم، واعادة النظر في مسار التعليم املنهي 

والتقني وموازاته مع التعليم االكاديمي.

تاهيل الشباب والتوسع في برامج التعليم املنهي والصناعي للحد من البطالة.346

وقف العمل بقانون الدفاع.347

تطوير قدرات املدارس االلكترونية لتواكب التطور وتخفيف العبء على املعلمين.348

349
ايجاد برنامج تنفيذي مفصل ومحدد بجدول زمني خاصة بعد انشاء املركز الوطني لاوبئة واالمراض 

السارية.

350
مراجعة القوانين النظامة لحياة املواطن مثل ضريبة الدخل والضمان االجتماعي واملالكين واملستأجرين 

والجرائم االلكترونية.

انشاء لجنة لدراسة ملف نقابة املعلمين والخروج بحلول.351

352
الشكل الجديد للعاقات في املنطقة وخاصة صادرات املنتجات الزراعية واملنتج السياحي وحركة النقل 

وخطة التعافي تستلزم بصمة ايجابية

العمل على توجيه وتدريب الشباب.353

التوسع في التعليم املنهي بدال من الدفع باتجاه التعليم االكاديمي.354

355
زيادة عدد املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية وتخفيف القيود التي يتم فرضها من قبل املعنيين في 

الحكومة لاستفاده من الصندوق وذلك لتخيف مستويات الفقر.
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356
منح أبناء قطاع غزة املقيمين في االردن الرعاية الصحية والتعليم املائم والحياة الكريمة بالتساوي مع 

املواطن األردني.

التنمية 
والخدمات

املحافظة على الشباب ملنعهم من الهجرة.357

توفير مزيد من االمكانيات لدعم الشباب.358

خلق الفرص االقتصادية لصالح الفئات املهمشة.359

تشكيل لجنة خاصة ألعادة النظر في التشريعات والقوانيين الخاصة بالتنمية.360

ايصال املياة الى املناطق الواقعه خارج التنظيم في مختلف مناطق اململكة.361

زيادة عدد اللقاحات املتعاقد عليها من قبل الحكومة.362

النهوض بالبيئة العلمية.363

ايجاد خطط وطنية لكيفية االستثمار وتوجيه الشباب لانخراط في عملية بناء الدولة ومؤسساتها.364

تطوير القطاع الصحي والتوسع في بناء املستشفيات.365

366
الحوار الهادف والبناء مع نقابة املعلمين والجلوس معهم على طاولة الحوار واملفاوضات لحل مشاكلهم 

ووقف التغول الجائر على حقوقهم املشروعة.

اتخاذ االجراءات الكفيلة لتمكين املرأة بكافة القطاعات.367

على الحكومة ان تولي القطاع الزراعي املزيد من االهتمام.368

استخدام التعليم املدمج.369

370
ايجاد منظومة متكاملة من التخطيط والسياسيات الهادفة تكون االساس في إعادة بناء الطبقة الوسطى 

لتكون قاعدة توازن االجتماعي وصمام امان للمجتمع واستقراره ودعم املتعطلين عن العمل.

دعم القطاع الصحي.371

372
 على الحكومة ايجاد سياسات ملواجهة مشكات تعاطي املخدرات والغارمات والطاق والعنوسة وما يترتب 

عليها.

فتح باب الحوار مع املعلمين االستماع ملطالبهم.373

العمل عل تطوير قطاع الطاقة.374

تصحيح مسار العملية التربوية، والعودة الى التعليم الوجاهي باملدارس والجامعات.375

على الحكومة دعم الحركة الرياضية الن ذلك يعود بالنفع على منظومة القيم واالعتزاز بالوطن.376

العمل على تنمية املوارد البشرية.377

وضع خطة لتعويض الطلبة عما فاتهم خال الفتره املا�ضي والتي كانت مرحلة التعليم عن بعد.378

379
يجب على الحكومة صيانة البنى التحتية ومحاربة االعتداءات املتكررة على مصادر املياه، والتوسع في بناء 
 في مناطق البادية ضمن خطط تنموية واضحة، وتوظيف 

ً
السدود الخرسانية والترابية والحفائر خصوصا

التكنولوجيا في تحلية املياه وضخها باستخدام الطاقة املتجددة.

تطوير خدمات الرعاية الصحية380
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وضع خطط قابلة للتنفيذ لدعم القطاع الزراعي.381

التنمية 
والخدمات

382
 ووضع الية واضحة بغض النظر عن املتغيرات الوبائية لعودة الطاب الى 

ً
وقف التعليم عن بعد فورا

املدارس والجامعات.

وضع خطة واضحة ومفهومة للخروج من جائحة كورونا.383

دعم قطاع التعليم العالي.384

ايجاد حلول للوضع الوبائي واالبتعاد عن االغاقات والتضييق على املواطن.385

يجب توظيف الفائض من الطاقة الكهربائية كحافز للشركات واالستثمارات.386

منح ملف التعليم االولوية القصوى.387

دعم املسيرة التعليمية والصحية.388

اعادة النظر في اسس النجاح والرسوب وتعليمات االنضباط املدر�ضي.389

دعم االقطاع السياحي والعاملين فيه.390

توسيع قاعدة املستفيدين من خطة الحماية االجتماعية، زيادة مخصصات صندوق املعونة الوطنية391

اعادة فتح القطاعات.392

تفعيل دور مؤسسة املتقاعدين العسكريين واالرتقاء بالخدمات املقدمة.393

تطوير املناهج التربوية.394

395
على الحكومة العمل ايجاد ادوات تمويل متخصصة، تكون ضمانتها برعاية الحكومة لتمكين قطاعات 

الشباب واملرأة وادماجهم بالتنمية، واعادة احياء الطبقة الوسطى.

العمل على دعم القطاع الزراعي والعاملين فيه.396

حل مشكلة ابناء األردنيات.397

اعادة النظر في قانون االدارة املحلية وتطويره.398

اتشديد في الرقابة البيئية.399

وضع برنامج زمني محدد وواضح لغايات تنفيذ اجراءات منح اللقاح.400

العمل على اعادة نقابة املعلمين الحضان املعلمين.401

402
العمل على وضع برنامج شبابي وطني متكامل متعدد الغايات يكون له دور في تنمية روح املبادرة والريادة 

والقيادة.

وضع خطط وبرامج  للنهوض بالزراعة والسياحة والغذاء والصحة والدواء.403

شمول كافة املواطنين بالتأمين صحي شامل.404

405
العمل على حل مشاكل الطلبة وخصوصا الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة والذين حجزت 

شهاداتهم في هذه الجامعة بسبب القروض واملبالغ املتبقية عليهم لصالح هذه الجامعات.

دعم ذوي االحتياجات الخاصة وتمكينهم.406
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التركيز اكثر على االمن الصحي.407

التنمية 
والخدمات

الحاجة الى تفعيل دور املراكز الصحية الشاملة لتخفيف العبء على املستشفيات.408

اقامت مؤتمر وطني عام يتداعى اليه الجميع للتوافق على ميثاق وطني.409

العمل على اعاداة الطلبة للمدارس.410

اعادة النظر بتجربة التعليم عن بعد.411

تسريع تحسين البنية التحتية للمستشفيات واملراكز الصحية.412

انشاء مطار صغير لنقل املحاصيل  وخدمة القطاع الزراعي.413

تحويل االردن من دولة ريعية الى دولة إنتاجية.414

تفعيل املراكز الشبابية.415

اعادة النظر بالقبوالت الجامعية، والتقييم املستمر للجامعات ورؤسائها.416

417

"نظرة متكاملة ملختلف الجوانب تراعي االبعاد التنموية وكافة اثاراها املتوقعة على القطاعات 
 االقتصادية«.

انصاف املعلم والحفاظ على سير العملية التعليمية التي تعود بالفائدة على الطالب واملجتمع.418

419
دعم القطاع الصحي وكوادره، وتعديل معايير املتقدمين للوظائف في القطاع ليشمل خريجو السنوات 

السابقة.

تحسين بنية التحتية للمرافق الصحية.420

شمول كافة املواطنين بالتامين الصحي، ودعم صندوق التامن الصحي.421

وضع خطط لدعم القطاعات االنتاجية املختلفة.422

دعم اصحاب الشهادات العليا.423

ادخال تطبيقات االلكترونية في قطاع الخدمات.424

425
تعزيز وتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز عمل صندوق املخاطر الزراعية ودعمه واعادة النظر في الضرائب 

املباشرة وغير املباشرة على مدخات ومخرجات القطاع، وتقديم الحوافز لتشجيع االستثمار في هذا 
القطاع.

وجود هيئة للتعليم التقني تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص.426

اصاح البنية التحتية للمدارس خاصة في القرى النائية.427

ايجاد اقليم تنموي على مستوى وادي االردن واسواق تصديرية للمنتجات الزراعية.428

العودة للتعليم الوجاهي، ووضع خطة مستقبلية متكاملة ملراقبة التطور في وسائل التعليم.429

تشكيل هيئة النقاذ التعليم من الخطر الذي إصابة.430

شمول جميع املواطنين بالتأمين صحي شامل.431
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نوع التوصيةالتوصية الوطنيةالرقم

االهتمام  بقطاع السياحة.432

التنمية 
والخدمات

اعادة بناء منظومة صحية متكاملة تلبي حاجات املواطن.433

العودة الى التعليم الوجاهي بصورة تدريجية وان تكون مبنية على اسس واقعية وتحليل علمي واجتماعي.434

استكمال تعيين موظفي التربية الذين تم فحصهم وتعينهم ولم يتم اعطاؤهم امر مباشرة.435

تطوير الخدمات االلكترونية الحكومية لتفادي األخطاء.436

العمل على زيادة االنتاج املحلي.437

وقف العمل بقانون الدفاع.438

439.
ً
استثمار املنجزات الطبية بشكل كفوء واستغال امثل لدعم مواردنا وهيكلنا الصحي مستقبا

شمول جميع املواطنين بالتأمين صحي شامل.440

441
وضع خطة واضحة املعالم لتشغيل الشباب االردني عبر دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة اليجاد فرص 

عمل حقيقية.

العودة الى املدارس على الفصل الثاني.442

على الحكومة بناء خطط مستقبلية للطوارىء واألزمات.443

ضرورة رفد املراكز الصحيه الشاملة بالكوادر الطبية املدربة واملؤهلة.444

حل مشكلة نقابة املعلمين.445

العمل على دعم قطاع التعليم العالي والجامعات.446

توفير الدعم الشامل للقطاع الزراعي واملزارعين.447

دعم الكوادر الطبية في املستشفيات.448

دعم املستشفيات بالكوادر واملعدات الطبية.449

دعم صندوق البحث العلمي.450

451
االستفادة من التجربة االملانية في انشاء مدارس خاصة للمتميزين رياضيا يتم فيها استقطاب املواهب من 

سنيها االولى لتنمية مهاراتهم الى جانب متابعة تحصيلهم الدرا�ضي.

معالجة الفاقد في شبكات املياه.452

ضبط ترخيص الجامعات الخاصة في ضوء ارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين.453

تشجيع السياحة الداخلية وفتح املناطق السياحية لاردنين باسعار مناسبة.454

تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل.455

خفض الرسوم الجامعية.456

العودة الى التعليم الوجاهي.457

458
العمل على شمول جميع املواطنين بالتأمين الصحي الشامل وتركيز على الوقاية وتوظيف التكنولوجيا في 

تلقي الخدمات الصحية.
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توحيد الرسوم الجامعية.459

التنمية 
والخدمات

اعادة النظر في املناهج وما تحويه لتكون صاقلة لشخصية الطالب صقا دينيا ووطنيا وقوميا.460

النهوض بالجامعات االردنية بشكل عام وجامعة مؤته توسعتها.461

حل مشكلة املعلمين.462

توفر البنية التحتية في املناطق النائية والقرى واالرياف الستخدام التقنيات الحديثة في التعليم.463

ربط االعفاءات بتشغيل االردنيين وتنمية املحافظات وتشغيل املرأة ونقل التكنلوجيا.464

465
تغيير النمط الزراعي من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة تعتمد على املعرفة والتكنولوجيا وتغيير 

الزراعة من الزراعة النمطية الى زراعة نوعية.

اعادة النظر بنظام املعلولية.466

التأمين الصحي الشامل لجميع افراد املجتمع.467

468
على الحكومة وضع برامج مساعدة وتحفيز واضحة ومحددة للقطاع السياحي ووضع وبرامج عمل 

الدارة صندوق املخاطر السياحية وضرورة ارتباط هذه البرامج بمؤشرات اداء واضحة حتى يتم التقييم 
واملتابعة.

تشكيل لجنة تدقيق للتحقق من املعلومات والبيانات السس دعم صرف الخبز واملعونة الوطنية.469

شمول جميع املواطنين وابناء قطاع غزة بالتأمين الصحي.470

التوسع في االرشاد والتطوير والتحديث والتصنيع الغذائي.471

حاجة القطاع الصناعي الى مراجعة كاملة وبخاصة كلف االنتاج.472

تحسين املستوى املعي�ضي للمعلم.473

اعادة النظر في النظومة الصحية.474

وضع تصور واضح لتطوير التعليم.475

ضرورة التركيز على التعليم املنهي.476

االنفتاح على اكثر من مصدر للقاح.477

عودة الطاب للتعليم الوجاهي، واعتبار التعليم االلكتروني كداعم للتعليم الوجاهي.478

مراجعة اوامر الدفاع والغاء الحظر املترتب عليها.479

اعادة الحوار مع مجلس نقابة املعلمين.480

على الحكومة االهتمام باملعلم.481

التوسع في انشاء السدود في مختلف املناطق اململكة.482

االسراع في تنفيذ مشاريع مائية وشبكة صرف صحي.483

العودة للتعليم الوجاهي.484

مراجعة املناهج وجعلها مواكبه للتطور والتقدم في التعليم وتعزيز الجانب التفاعلي على حساب التلقيني.485
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العودة الى التعليم الوجاهي.486

التنمية 
والخدمات

العودة الى التعليم الوجاهي وحل قضية نقابة املعلمين.487

دعم قطاع التعليم .488

حل مشكلة اغاق املصانع التي اثرت على عدة قطاعات.489

املواءمة بين التعليم العالي وسوق العمل.490

491
تقديم الدعم الازم لتعويض املتضررين ولرفع سقف املعونات الوطنية وزيادة عدد املستفيدين من 

برامج الحماية الوطنية.

انهاء قانون الدفاع ومعالجة اثاره السلبية رفع املظالم وانصاف أصحابها.492

انهاء ما يسمى بالتعلم عن بعد والرجوع الى التعليم الوجاهي.493

العودة الى التعليم الوجاهي تدريجيا.494

495
العمل على توسيع مظلة االمان االجتماعي والتامين الصحي لتشمل عمال املياومة والعاملين بالحقل 

الزراعي ومن في حكمهم.

زيادة مدة جوازات السفر املؤقت ملخيم اربد بحيث تكون املدة خمس سنوات.496

تطوير وتعزيز التعليم عن بعد وتوفير سبل التعايش معه.497

العودة للتعليم الوجاهي.498

الغاء العمل بقانون الدفاع.499

التحول  اكثر الى استغال الطاقة الشمسية.500

501
الحكومة مطالبة بوضع برامج عمل واضحة ومحدده وقابله للتطبيق واملتابعة واملراقبة النعاش القطاع 

السياحي في اململكة.

ازالة كل املعيقات امام املزارعين للتوسع بمحاصيلهم وخاصة اقبالهم على زراعة القمح والشعير.502

ضرورة فتح مطار خاص بتصدير الخضار والفواكة.503

فتح االجواء لزيادة تنافسية املنتج الزراعي األردني.504

ايجاد منظومة حوافز مجدية لقطاع التعليم تعتمد االنجاز للنهوض باملعلم والعملية التعليمية برمتها505

زيادة دعم وتطوير البحث العلمي.506

507
تعديل تعليمات صندوق املخاطر الزراعية الذي ينص على تعويض املزارعين في حالة الصقيع فقط ، 

ويجب ان يشمل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

االصاح التربوي ضرورة ملحة.508

تطوير إمكانيات التعليم عن بعد.509

على وزارة الصحة ان تتسم بالوضوح في  املعلومات التي تقدمها للمواطن االردني بشفافية ومصداقبة.510

دعم قطاع السياحة العاجية وتسهيل كافة االجراءات من اجل تطويره .511
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انهاء واقع املدارس املستأجرة، وبناء مدارس جديدة.512

التنمية 
والخدمات

الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية وطنية للتصنيع الغذائي.513

تغيير قانون املالكين واملستأجرين.514

يتوجب على الحكومة دعم املعلمين.515

اعادة النظر بقانون البلديات والامركزية.516

حفر ابار للمياه في مختلف مناطق اململكة.517

العمل على ايجاد خطة لرفع كفاءة التزويد املائي وتطوير الشبكات لتقليل من الفاقد.518

العمل على اصاح العملية التعليمية.519

ظبط العمالة الوافدة وفتح فرص للعمالة املحلية.520

521
ايجاد بيئة صفية صحية توازن بين جميع متطلبات التعليم املعرفية والوجدانية معتمدة على القدر 

املتاح من التكنولوجيا واالجهزة الرقمية

وقف العمل بقانون الدفاع واوامره واالكتفاء بقانون الصحة العامة.522

دعم املزارعين األردنيين.523

زيادة انتاجية املوارد البشرية واالستخدام االمثل للمعرفة والتكنولوجيا والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون.524

ايقاف القبول في التخصصات الراكدة525

تقديم الدعم للكوادر الصحية.526

527
توفير الحلول املستدامة لقطاع املياه من خال توسيع مشاريع البنية التحتية عبر مشاريع استثمارية 

ضمن برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص في االدارة والتشغيل، والعمل على الحد من الهدر للمياه.

تفعيل دور مؤسسات وهيئات املجتمع التمدني لتقوم بدورها التنموي في خدمة ابناء املجتمع.528

دعم القطاع الزراعي بالتقنيات الحديثة.529

530
واجب على الحكومة تذليل الصعوبات أمام املزارعين وفتح الطرق الزراعية والسماح ضمن شروط معينة 

بحفر االبار دون بيرقراطية في اإلجراءات.

تحقيق تأمين صحي شامل لكافة املواطنين.531

تشكيل لجنة تقييم مللف الطاقة على غرار اللجنة امللكية لتقييم التخاصية.532

السيطرة على الوضع الحالي في كورونا.533

االسراع في فتح املصانع املغلقة لوقف نزيف املزارعين.534

العمل على بناء قدرات العاملين في قطاع السياحة.535

دعم لجان املخيمات وتحسين البنى التحتية فيها.536

537
العمل على االسراع في اجراءات التعيينات املنسبة من ديوان الخدمة املدنية للعام السابق لوقف الضرر 

الذي وقع عليهم.
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العودة الى التعليم الوجاهي.538

التنمية 
والخدمات

توفير ظروف أفضل للمدارس الحكومية.539

تقدبم املزيد من الدعم للمعلمين.540

تحقيق تأمين صحي شامل.541

اعادة فتح القطاعات املغلقة.542

دراسة سحب خط اخر من مياه الدي�ضي بالتنسيق مع حكومة اململكة العربية السعودية.543

وقف الحظر الجزئي والحد من اثار جائحة كورونا.544

إيجاد حلول املعلمين لتأمينهم بحياة كريمة.545

546
العمل على رفع سوية التعليم ورفع جودة ومنافسته بوضع معايير وخطط لتطوير املناهج ووسائل تقييم 

الطلبة وبيئة التعليم في املدارس.

االلتفات الى الطبقات الفقيرة املتضررة من إجراءات مواجهة كورونا.547

548
دعم عائات ذوي االحتياجات الخاصة والعمل الجاد على استثمار ابداعاتهم وكفاءتهم وتوظيفها 

التوظيف االمثل في مختلف املواقع.

التركيز على القطاع الصحي ودعمه بكافة السبل.549

550
ضرورة االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة، ومنحهم االعفاءات الازمة، واستكمال منظومة التشريعات 
الازمة الدماجهم باملجتمع، وتفعيل كودة البناء الخاصة بهم في املباني الحكومية والعام، واالرصفة، وفي 

منظومة النقل العام.

وجود مشاريع استراتيجية مستدامة مثل مشروع ناقل البحرين لسد العجز املائي.551

رفع مستوى البنى التحتية.552

553
اقامة املشاريع الزراعية الريادية وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تزيد من كفاءة وفعالية 

االنتاج وباقل املصادر والتكاليف وتحافظ على جودة املنتج وتنافسيته على املستوى املحلي واإلقليمي.

554
تقديم خطة استراتيجية ملزمة للحكومات املتعاقبة، ووضع خطة عملية للتعامل مع الفقر والبطالة، 

اعادة االهتمام بالقطاع التعاوني.

تنويع وتجديد مصادر املياه وترشيق اجراءات حفر االبار.555

556
اتخاذ التدابير واالجراءاات الكفيلة لعودة الطاب الى مدارسهم مع رفع سوية منظومة التعلم عن بعد 

وتوفير البنية التحتية التي تجعله في متناول الجميع.

التركيز على ان التعليم الوجاهي هو الطريقة املثلى لتلقي التعليم.557

558

اعادة النظر في اسس اختيار وزير الزراعة، وتطبيق نمط زراعي متطور، اعادة النظر بالضرائب املفروضة 
على القطاع الزراعي ودعم الصادرات، وتخفيض رسوم تصاريح العاملين الزراعيين، دعم مؤسسة 

االقراض الزراعي وتفعيل قانون اتحاد املزارعين، انشاء شركات لتصنيع الغذائي، وتقديم مشروع قانون 
املخاطر الزراعية، وحماية املنتج الزراعي الوطني، وضع خطة واضحة لدعم الزراعات، واالستفادة من 

املوارد الطبيعية.
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وقف التعليم عن بعد واعادة الطلبة الى مكانهم الطبيعي.559

التنمية 
والخدمات

دعم القطاع الزراعي.560

تمكين املرأة واالهتمام بها وبادوارها.561

دعم املتقاعدين املدنيين.562

تحفيز وتكاتف الجهود واملوارد االستثنائية في تحفيز الشباب واستثمار الخبرات بالصورة املناسبه.563

حل قضية املعلمين وانصافهم، وحل مشكلة التعليم عن بعد وارجاع الطلبة الى مدارسهم.564

تنمية القطاع الشبابي وتحفيزه.565

566
ضرورة تطوير التدريب والتعليم املنهي والتقني وتمكين الشباب وتطوير قدراتهم بما يؤهلهم لدخول سوق 

العمل محليا وخارجيا.

االهتمام باملزارعين والقطاع الزراعي.567

568
العمل على التطبيق الفعلي ملفهوم التنمية االجتماعية يأخذنا من مفهوم تقديم املساعدات الى مفهوم 
التمكين املستدام من خال توجيه املوارد التشغيل وخلق فرص العمل، والعمل على تطوير املنشآت 

الشبابية وتأهيلها بتفعيل استراتيجيات تشاركية.

تعزيز التوجه نحو محاصيل زراعية تخدم املزارع واملواطن.569

570
ضبط املواءمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريبية واحتياجات سوق العمل، وتحسين البنية 

التحتية، وايجاد فرص عمل.

حل مشكلة الطاقة.571

 توفير العاجات واالجهزة الطبية في بعض املستشفيات واملركاز الصحية.572

تخفيض فاقد املياه على مستوى املحافظات.573

ايجاد مساحات زراعية ذكية تعمل على تقنيات حديثة.574

اشراك القطاع الصناعي بالقضايا العمالية.575

زيادة الكوادر الطبية، وتزويد االدوية واالجهزة الطبيةـ وتكثيف الرقابة الصحية على املستشفيات.576

العمل على اقامة شركات او جمعيات تختص بتسويق املنتجات الزراعية األردنية.577

وضع خطط لدعم القطاع الزراعي املزارعين.578

تصويب وضع القطاعات املتأثرة من قطاع كوروتا.579

اعادة النظر في قانون املالكين واملستأجرين بما يكفل حماية حقوق الطرفين.580

توزيع ارا�ضي قابلة للزراعة على املتقاعدين العسكريين الستغالها القامة مشاريع صغيرة.581

تحقيق التامين الصحي الشامل.582

الحاجة الى تقرير علمي ومقنع لتقييم عملية التعليم عن بعد.583

العمل على ايصال التيار الكهربائي لجميع املزارعين على حساب صندوق فلس الريف.584
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نوع التوصيةالتوصية الوطنيةالرقم

تمكين الشباب املتعطلين عن العمل الستثمار ارا�ضي زراعية.585

التنمية 
والخدمات

دعم ذوي االحتياجات الخاصة واعطائهم حقهم في الحياة واملجتمع.586

تطوير ادارة مرافق املياه والخدمات وفق االساليب الحديثه.587

انشاء مشاريع تنموية.588

اتاحة الفرصه للمراة في سوق العمل ورفع مشاركتها االقتصادية وتنظيم شؤنها.589

دعم صغار املزارعين.590

اعادة النظر في طرق تسويق املنتجات الزراعية والحيوانية.591

دعم املساجد واستدامة صيانتها ورفدها باالئمة.592

العمل على توفير الكوادر الطبية من االطباء واملمرضين.593

توفير الكفاءات الكافية واملدربة لتحسين وضع القطاع املائي.594

تفعيل مؤسسات التدريب املنهي وربط الجامعات االردنية بالشركات واملصانع خال فترة الدراسة.595

تحقيق تأمين صحي شامل، وإعادة منح االعفاءات الطبية.596

التخفيف من االثار البيئية للمصانع.597

على الحكومة ان  تتبنى سياسات وقرارت داعمة للتوجه للتعليم النوعي.598

بناء سدود واستغال مياة االمطار.599

االرتقاء بالقطاع الصحي.600

نشر الثقافة البيئية.601

تقديم مزيد من الدعم للشباب.602

على الحكومة وضع خطط تتكيف مع كورونا.603

دعم القطاع الزراعي وحماية االنتاج وتعزيز املخزون االستراتيجي من املواد الغذائية األساسية.604

االهتمام باملعالم السياحية واعطاء تسهيات للمستثمرين في مجال الخدمات السياحية.605

على الحكومة إيجاد حلول نوعية للمشاكل الزراعية.606

607
تمكين املرأة في كافة امليادين، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، توفير الرعاية الصحية واالجتماعية 

والتعليمية لاطفال.

تأهيل املستشفيات واملراكز الصحية من حيث البنية التحتية.608

استغال الظرف الصحي ليتحول من محنة الى منحة وذلك بتشغيل كافة االطباء واملمرضين.609

دعم السياحة الترفيهية.610

على الحكومة ان تقوم بانشاء مشاريع تنموية اقتصادية تشغيلية.611

الحماية االجتماعية للقطاعات واملنشأت واألفراد وتوسيع مظلتها.612
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خفض تكلفة الطاقة.613

التنمية 
والخدمات

وضع الخطط لدعم قطاع السياحة.614

شمول املواطنين بالتأمين الصحي لكل االعمار وشمول ابناء قطاع غزة.615

دعم القطاع الزراعي.616

617
انشاء صندق املخاطر السياحية وتطوير املواقع السياحية وتاهيلها بما في ذلك السياحة العاجية 

والدينية واالثرية االساميه واملسيحية.

ان يكون التأمين الصحي الشامل متاح لجميع املواطنين.618

فتح باب التصدير وتسهيل مهمات املزارعين.619

املحافظة على ميزات املناطق التنموية.620

621
دعم الصناعة والثروات الطبيعية مثل الزجاج والفوسفات والنحاس وحجر البناء من خال التصنيع 

وليس تصدير املواد األولية.

دعم القطاع الزراعي واملزارعين.622

623
تخفيض تعرفة االستهاك في حال زاد االستهاك عن املعدل املعتاد وتشجيع تحول منظومة النقل العام 

والخاص الستخدام املركبات الكهربائية.

دعم املؤسسات املدنية التي تعنى بشؤون ذوي اإلعاقة.624

الحكومة مطالبة بالترويج للسياحة العاجية.625

استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا املتقدمة.626

االهتمام بمطالب الشباب.627

دعم القطاع الزراعي املزارعين.628

تطوير املناهج واالساليب واألدوات التربوية.629

دعم القطاعات التي تضررت من جراء ازمة كورونا.630

دعم قطاع السياحة من خال برامج سياحية متخصصة تقوم على االختصاص والكفاءات.631

ايجاد وسائل نقل عام مستدامة في اململكة.632

توفير مرافق لتخدم املواقع السياحية.633

معالجة اثار ازمة كورونا التي أثرت على األردنيين.634

تنمية وتطوير املوار البشرية.635

636
تشجيع استخدام الكهرباء في مشاريع تحلية املياة بدال من البقاء في انتظار الربط مع الدول املجاورة 

والذي يحتاج الى بنية تحتية كبيرة ووقت طويل حتى يتم إنجازه.

استغال الغاز في الريشة والصخر الزيتي.637

انتاج مشاريع ابداعية تستثمر املنتج الثقافي واملكان الديني واملرفق السياحي.638
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النظر في وضع طالبي الوظيفة من وزارة التربية والتعليم.639

التنمية 
والخدمات

يجب العمل على انشاء املدارس الزراعية امليدانية وتخصيص ارا�ضي الخزينة في املناطق الزراعية.640

641
العمل على االستفادة من القدرات والطاقات واملوارد البشرية مهما كان نوعها وحجم قدراتها ضمن خطة 

مرسومه واضحة املعالم.

اخراج الخريطة الزراعية االردنية الى حيز الوجود والتنفيذ.642

643
تطبيق استراتيجية وطنية ملكافحة الفقر وصون كرامة االردنيين تقوم على تشغيل الشباب وتنمية 

املشاريع اإلنتاجية.

دعم املعلم وتحفيزة.644

645
تطوير التشريعات املتعلقة باالمركزية والبلديات تحت مسمى قانون االدارة املحلية لتعزيز املشاركة 

الشعبية وصوال الى تحقيق نوعية الخدمات.

مراجعة شاملة ودقيقة لقطاع النقل في األردن.646

وضع استراتيجيات حقيقة لتطوير التعلم والتعليم.647

تفعيل برامج التدريب املنهي والتقني لتكون ملبية ملتطلبات سوق العمل.648

تشكيل لجنة وطنية من مختصين لدراسة ملف الطاقة.649

حل مشكات الجامعات الرسمية وتحمل الحمولة الزائدة من الكوادر اإلدارية.650

ايجاد الحلول والبدائل لتأسيس ارضية مريحة لبداية الفصل الدرا�ضي جديد ومستقر البناءنا الطلبة.651

النظر في مطالب املتقاعدين الذين هم تحت مظلة الضمان االجتماعي.652

دعم املتقاعدين املدنيين ومتقاعدي الضمان واملحاربين القدامى.653

تأسيس مجلس امن غذائي لتطبيق الرؤى امللكية الخاصة بالزراعة واألمن الغذائي.654

ربط شباب الجامعات في الحياه االقتصادية.655

دعم قطاع السياحة والعاملين فيه.656

ترميم وتجديد املدارس.657

فتح مجاالت التعيين لدى ديوان الخدمة املدنية النعاش تلك الفئة من الشعب.658

تشجيع الفرد بالتحول من الدراسة االكاديمية الى الدراسة املهنية.659

تشجيع وتحفيز الريادة عند الشباب.660

العودة الى التعليم الوجاهي.661

التوقف الفوري عن ايقاف الخطباء واالئمة.662

تخفيض اسعار االسمدة ومياه الري ودعم اتحاد املزارعين.663

تفعيل عمل بنك البذور بشكل جدي ليكون ركيزة اساسية من ركائز االكتفاء الذاتي.664

تفعيل املجلس األعلى للزراعة وتعديل مهامه بما يتواءم مع االتجاه الجديد ملنح القطاع الزراعي أهمية قصوى.665



54

Press Release

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة

خبر
صحفي

نوع التوصيةالتوصية الوطنيةالرقم

تسهيل عمل املزارعين من حيث االرشاد الزراعي وتسويق منتجاتهم في الداخل والخارج.666

التنمية 
والخدمات

اعادة النظر بالتشريعات الناظمة لقانون العمل.667

668
تعديل قرار باغ املوازنة الذي يتضمن عدم وجود مخصصات مالية والذي بموجبة تم ايقاف التعيينات 

لجميع الوزارات وامانة عمان الكبرى باستثناء وزارة الصحة والتربية وضريبة الدخل واملبيعات.

تفعيل االعام بتوجيه املجتمع املحلي للتوجه الى العمل املنهي.669

تحفيز  استخدام الطاقة املتجددة.670

القيام بحمات اعامية توعية للحد من استشراء ثقافة العيب بما يتعلق بالعمل.671

دعم ذوي االحتياجات الخاصة.672

السعي لتوفير اسواق لتصدير املنتج الزراعي.673

674
العمل على ايجاد منظومة حقيقية لتشجيع العاطلين عن العمل لتوزيع قطع ارا�ضي عليهم الستثمارها 

بالزراعة ضمن شروط توزيع عادلة.

يتوجب على الحكومة تقديم كافة اإلمكانيات من اجل تطوير القطاع الزراعي.675

انشاء غرفة زراعة في األردن.676

 للقانون واملصلحة الوطنية.677
ً
تسوية اوضاع االبار االرتوازية وفقا

وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالتعليم األردني.678

البحث في اليات جديدة لتعليم ابنائنا والعودة الى التعليم الوجاهي وفتح املدارس والجامعات.679

تامين االرشاد الزراعي املناسب واختيار الزراعات املائمة.680

تفعيل مادة الثقافة املهنية والتدريب املنهي باملدارس.681

العناية بالصحة العامة وليس كورونا فقط.682

احياء فكره املطار الزراعي وعرضه كفرصه استثمارية للمغتربين.683

وضع خطة تحمي من خالها املزارعين واملنتجات الزراعية.684

تهيئة البيئة الجاذبة لعمل الشباب في القطاعات االقتصادية الطاردة.685

توسيع السدود ودعم املشاريع املائية.686

يجب على الحكومة تقديم مزيد من الدعم لقطاع التعليم.687

انشاء صندوق طوارى لتغطية الخسائر التي يتعرض لها املزارع الردني.688

فتح باب التصدير للمنتجات الزراعية.689

فتح املراكز الثقافية وربطها بشروط الصحة والسامة العامة.690

691
التوسع في برامج االمن االجتماعي ورفع سوية التكافل االجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل 

جميع ابناء الوطن.

اعادة النظر في االغاقات للقطاعات املختلفة، وحظر ايام الجمع .692
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ضرورة احترام الحكومة ملكانة املعلم وصون كرامتهم ومنحهم العاوات التي يستحقونها.693

التنمية 
والخدمات

دعم القطاع املائي.694

695
تغيير اسس قبول الجامعات وذلك بفرض سنة تحضيرية للطالب واذا لم يجتاز هذة السنة اكاديميا 

يحول الى كليات التدريب املنهي.

تطوير ومراجعة قانون الحراج.696

اتاحة الفرصة لطلبة الثانوية العامة فترة اسبوع قبل االمتحانات ملراجعة املواد مع مدرسيهم.697

دعم امانة عمان لتنفيذ مشاريعها الرائدة.698

الغاء قانون الدفاع وحظر الجمعة ويجب علينا العودة للحياه الطبيعيه مع رفع مستوى الوعي الوقائي.699

االرتقاء بالخدمات الصحية.700

دعم قطاع الشباب وتنميته.701

تطوير الحصاد املائي وانشاء السدود.702

ادخال التكنولوجيا في قطاع الزراعة.703

توسيع مظلة التأمين الصحي.704

دعم املتقاعدين املدنيين.705

التحول اكثر الستغال الطاقة الشمسية.706

دعم املركز الوطني للبحوث الزراعية.707

708
ترجمة التوجيهات امللكية املتعلقة بالقطاع الزراعي واملياه واالسراع بتنفيذها بالعودة الى االرض لسد 

احتياجاتنا ورفد اقتصادنا.

دعم املعلمين ونقابة املعلمين.709

االهتمام باالرياف والبوادي من حيث البنية التحتية.710

شراء معدات واليات وسيارات لوزارة االشغال.711

اياء املعلم كل االهتمام والدعم والتأهيل ليرتقي بأدائه وينهض بالعملية التربوية بجميع جوانبها.712

توزيع االرا�ضي على شكل وحدات زراعية مع توفير مصادر الري. 713

الغاء القرارت الخاصة باالحالة الى التقاعد واالستيداع.714

النظر الى دوائر البادية اداريا كمحافظات، واستغال اراضيها وتحسين مدارسها.715

دعم الشباب على اقامة مشاريعهم الخاصة بهم.716

717
تطوير املناهج التربوية ملواكبة العلوم والتطور التكنولوجي ملا يخدم جميع املجاالت وربطها بثقافة 

املجتمع وعقيدته.

اشراك املزارعين باتخاذ القرارات التي تخدمهم.718

عودة التعليم الوجاهي.719
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توفير البيئة الصحية السليمة للطالب وتأمين جميع الخدمات الضرورية النجاح العملية التربوية.720

التنمية 
والخدمات

721
االهتمام بالثروة الحيوانية بتخفيض اسعار االعاف واملوازنة بين االستيراد والتصدير ودعم املشاريع 

الصناعية التابعة له.

تنفيذ التعيينات التي اقرها ديوان الخدمة املدنية في وزارة التربية والتعليم.722

العمل على ترتيب اولويات قطاع الزراعة وتنظيمة.723

مراجعة سياسية التعليم عن بعد في ضوء انحسار االصابات بكرونا.724

وضع الحلول املناسبة لشح املياه وانقطاعها املتكرر.725

اشراك املرأة في كافة القطاعات.726

تقديم الدعم الكافي للعاملين فيه من خال وزارة الزراعة.727

التوسع في التعليم املنهي والتقني وجعله خيارا وطنيا تنمويا.728

تطوير الامركزية واالدراة املحلية.729

تقدبيم مزيد من الدعم للقاع الزراعي والعاملين فيه.730

731
الخروج عن االطار التقليدي لدور البلديات الخدمي والتوسع الى االطارات الشبابية والريادية واالجتماعية 

والتعليمية.

انشاء مدن صناعية حديثة في جميع املحافظات.732

التحول الى الزراعات املناسبة لبيئة االردن .733

مراجعة املناهج االردنية وتعزيز املحتوى القيمي املعزز لثقافة األمة ومصادر عزتها وهويتها.734

تمكين اعضاء مجالس الامركزية للقيام بادوارهم على النحو املطلوب.735

دعم املرأة للوصول الى املناصب القيادية وتهيئة كل الظروف لها.736

فتح باب التجنيد واالستخدام البناء الوطن وتسهيل االعادة الى الخدمة ملن يرغب.737

وضع خطط وبرامج عمل على أسس علمية وعملية بمشاركة فاعلة وحثيثة مع مجلس النواب.738

االصاح 
السيا�ضي

العمل على املناورة بتغيير التحالفات  والبحث عن البدائل.739

النهوض بالخطاب السيا�ضي.740

الشراكة في العمل السيا�ضي ما بين الحكومة ومجلس النواب.741

ان تكون من أولويات الحكومة تعديل قانون االنتخاب بما يتواءم مع رؤى جاله امللك والصاح السيا�ضي742

رفد الهيئة املستقلة لانتخاب بالكوادر، وزيادة االمكانيات الفنية لها.743

تعديل قانون االنتخاب.744

اعادة النظر في قانون االنتخابات.745

السعي للحفاظ على هيبة وقيمة ورمزية مؤسستنا التشريعية.746
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747
تعديل قانوني االنتخاب واالحزاب السياسية، والتأكيد على الوحدة الوطنية، وعدم اقصاء اي فصيل 

سيا�ضي.

االصاح 
السيا�ضي

وتقديم مشروع قانون انتخاب جديد، وتفعيل الوالية العامة.748

إقرار قانون انتخاب جديد.749

العمل على اصاح سيا�ضي حقيقي.750

توفير ارادة حقيقية لاصاح السيا�ضي بخطوات فاعله وجادة.751

تقديم مشروع قانون انتخاب جديد.752

تحقيق التنمية السياسية املتكاملة.753

تفعيل دور الدولة والحكومة في تنمية الفكر الحزبي وتنمية الثقافة الحزبية باملدارس وفي الجامعات.754

معالجة العزوف عن االنتساب لاحزاب السياسية.755

قانون احزاب جاد ومستنير.756

تغيير فكرة الخوف من االنتماء لاحزاب السياسية.757

تغيير قانون االنتخاب.758

إقرار قانون انتخاب عصري يلبي الطموحات.759

تقديم الدعم والتمويل لألحزاب.760

زرع الثقافة الحزبية في املناهج الدراسية املدرسية وفي الجامعات.761

762
يجب أن يأخذ مجلس النواب فرصته الحقيقية وحريته الكاملة في العمل النيابي ليعيد بناء جسور الثقة 

مع املواطن األردني.

العمل على تغيير قانون االنتخاب الحالي، والعمل على تنمية االحزاب السياسية وتثقيف الشباب .763

خلق النخب والتيارات السياسية مع الحفاظ على الخصوصية األردنية.764

تقديم قانون انتخاب عصري.765

766
اعادة النظر في الهوية االردنية لنقلها من الهوية العشائرية الى الهوية الفكرية البرامجية الى الدولة 

الحديثة.

استمرار املسيره الديموقراطية وتطوير الحياه السياسية متطلب رئي�ضي لتحقيق التنمية الشاملة.767

نطالب الحكومة بتقديم خطط النقاذ ما يمكن في املجال السيا�ضي واالقتصادي محدد أزمنة قصيرة.768

خلق طبقة وطنية حقيقة.769

العمل على تعديل قانون االنتخاب بما يضمن التمثيل االنسب واالشمل لجميع مكونات الشعب.770

771.
ً
تنمية الشباب سياسيا

خلق بيئة مائمة للحوار السيا�ضي.772

مناقشة التعديات القانونية وتطوير التشريعات.773
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تعزيز الديمقراطية.774

االصاح 
السيا�ضي

إقرار قانون احزاب يعالج التشوهات في الحياة الحزبية.775

ايجاد لجنة من مجلس النواب في مركز االزمات.776

تعديل قانون االننتخاب الحالي والوصول الى حكومة برملانية منتخبة.777

تقديم قانون انتخاب عصري.778

779.
ً
تقبل اصحاب الرأي وترجمة شعار الديمقراطية نهجا

العمل على تشكيل حكومة برملانية.780

 يجب العمل على حوار وطني تشارك فيه مختلف الفعاليات العامة والخاصة واملجتمع املدني.781

الحاجة الضى اصاحات سياسية.782

تكوين ميثاق وطني يعيد صياغة جهودنا وتوحيد رؤانا خلف مشروع الدولة األردنية.783

تعديل قانون االنتخاب.784

وضع برنامج وطنى شامل لاصاح السيا�ضي واالقتصادي.785

وضع قوانين جديدة ناظمة للحياة السياسية.786

787
تعديل قانون االنتخابات النيابية ملواكبة التطورات والتحديات بحيث يحدث تغييرا حقيقيا قي بنية 

املجالس النيايبة.

اشراك املواطنين في عملية صنع القرار.788

اعادة النظر في الية عمل واستقالية الهيئة املستقلة لانتخاب.789

اعطاء النقابات املجال الخذ دورها الحقيقي.790

نحتاج الى اراده سياسية لإلصاح السيا�ضي.791

 دعم االحزاب السياسية.792

عودة الحياة السياسية الحزبية.793

العمل عل تغيير قانون االنتخاب الحالي بقانون عصري حضاري.794

تحقيق االستقال السيا�ضي.795

796
بناء وتأسيس عملية تشاورية وطنية تف�ضي الى الوصول لقوانين انتخاب ملجلس النواب ومجالس 

البلديات والامركزية.

تغيير قانون االنتخاب الحالي.797

وضع قانون انتخابات عصري على اساس العمل الحزبي.798

التحلي بالحكمة والرشاد واملحافظة على مكوناتنا الوطنية وتوازناتنا السياسية.799

إيجاد اصاح السيا�ضي.800
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تعديل قانون االنتخاب.801

االصاح 
السيا�ضي

تعزيز الحرية والديمقراطية والعدالة.802

اعادة توجيه الدعم املالي لاحزاب على اساس قدرتها على املشاركة الوطنية الفاعلة.803

تحقيق التنمية السياسية.804

العمل على تحقيق االصاح السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي.805

اعادة النظر بقانون االنتخابات.806

وجود قانون انتخاب حديث وعصري.807

تحفيز الشباب على اللتحاق باالحزاب السياسية.808

ترسيخ املفاهيم السامية واالنتماء في نفوس املواطنين ونشر ثقافة التسامح والتعاون.809

ايقاف كافة اشكال التدخل في عمل النقابات املهنية.810

على الحكومة العمل بجد لتقليص العجز في املوازنة وتخفيض املديونية.811

االصاح 
االقتصادي

ايجاد برامج ومشاريع تعمل على الحد من الفقر والبطالة.812

ضرورة وضع خطة شاملة للمنظومة الضريبية.813

يجب ان يعمل النظام االقتصادي على زيادة الكتلة النقدية.814

العمل على التصدي بإيجاد حلول ملشكلة البطالة.815

يجب على الحكومة دعم شركة البترول الوطنية.816

ضرورة ان تقوم الحكومة بتقييم وتقويم العاقة مع القطاع الخاص.817

على الحكومة ان تعمل على خلق بيئة استثمارية سهلة ومرنة.818

يجب على الحكومة توسيع قاعدة االستثمار.819

يتوجب على الحكومة صياغه خطة تعافي اقتصادي بالشراكة مع مجلس االمه.820

على الحكومة ان تعمل على التحول الى دولة إنتاجية.821

 ضرورة ان تغير الحكومة نهجها في التعاطي مع مشكلة البطالة.822

يجب ان تعمل الحكومة على تشجيع االستثمار والحد من املعوقات التي يواجهها.823

824
العمل على دمج املغتربين االردنيين بمجتمعهم من خال استقطابهم للمساهمة في إعادة بناء االقتصاد 

الوطني ومنحهم مزايا استثمارية عن غيرهم.

ضرورة االلتزام الحكومي بعدم زيادة املديونية تحت اي ظرف.825

يجب ان تعمل الحكومة على معالجة الفقر من خال التشغيل وفتح مجاالت جديدة للعمل واإلنتاج.826

ضرورة ان تعمل الحكومة على توسيع قاعدة اإلعفاءات الضريبية.827
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828
يتوجب على الحكومة تنفيذ القرارات االقتصادية باالبتعاد عن جيب املواطن، وتعزيز املوارد املالية 

لخزينة الدولة بعيدا عن الضغوطات التي تمارسها قوى الشد العك�ضي.

االصاح 
االقتصادي

على الحكومة ان تقوم بدفع تعويضات لكل من تضرر من قرارات واوامر الدفاع.829

يتوجب على الحكومة إعادة النظر باالعباء الضريبية.830

ضرورة اعفاء جميع مدخات االنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم والجمارك.831

يجب على الحكومة ان تقوم بوضع حلول لتخفيف من البطالة.832

على الحكومة ان تعزز من تقديم الدعم املالي للفقراء.833

الحكومة مطالبة بمراعاة الظروف االقتصادية الصعبة وتقليل اثر تبعاتها.834

ضرورة ان تعمل الحكومة على خلق فرص االستثمار لتمكين الشباب.835

ان تعمل الحكومة على ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب.836

على الحكومة بناء مشروع للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.837

يجب تعزيز ادوات االستقرار النقدي واملالي.838

على الحكومة الشروع في االنفتاح على استخدام ادوات عملية وغير تقليدية في مجال تشجيع االستثمار.839

ضرورة ان تقوم الحكومة باعادة النظر في التشريعات املالية.840

الحكومة مطالبة بتسهيل كافة االجراءات امام املستثمرين فيها.841

على الحكومة اعفاء املزارعين من ضرائب ورسوم مدخات اإلنتاج.842

843
التوجة الى االعتماد على القطاع الخاص عند ضرورة تمويل املشاريع االستثمارية بانتهاج اسلوب التأجير 

التمويلي.

844
يتوجب على الحكومة وقف االقتراض وااللتزام بعدم زيادة املديونية، وتفعيل دور مؤسسات النزاهه 

والرقابة ومكافحة الفساد، وااللتزام بعدم زيادة الضرائب واالسعار.

ضرورة ان تعمل الحكومة على وضع خطط حقيقة للنهوض باالقتصاد وتحريك عجلته.845

الحكومة مطالبة بوضع خطة واضحة للتحفيز االقتصادي.846

 على الحكومة ان تكون جادة في مجابهة آفة املديونية املرتفعة.847

 يتوجب ان تعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الزراعي واملزارعين وحل مشكاتهم.848

849
ضرورة ان تقدم الحكومة املزيد من الدعم واالهتمام الى القطاع الزراعي، واعادة النظر في الضرائب 

والرسوم املفروضة على املزارعين.

علضى الحكومة ضبط القوانين الناظمة لاستثمار.850

العمل على تعزيز استقرار التشريعات املتعلقة باالستثمار والقوانين والحوافز الضريبية.851

852
اعادة النظر في سلم رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين واخص املتقاعدين 

العسكريين
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ان تعمل الحكومة على وضع خطط اقتصادية واضحة املعالم وبتفاصيل واضحة.853

االصاح 
االقتصادي

يتوجب على الحكومة ان تقوم بتخفيض الضرائب.854

855
على الحكومة ان تقوم بمنح قروض ميسرة وتخفيض نسبة الفائدة، وزيادة فترات السماح وهيكلة 

القروض للمزارعين.

ايجاد حلول ملشكلة املتعثرين باعطاءهم مهلة زمنية اكبر.856

على الحكومة رفع اجور االسكان املعلمين من 20 الف الى 30 الف.857

858
يجب على الحكومة تحديد سقوف سعرية السعار بيع االليات الزراعية والبذور واالسمدة ومراقبة 

االسعار في السوق املركز للخضار.

ضرورة خلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة.859

تحديث التشريعات والقواعد الناظمة لاستثمار وحمايته.860

اعفاء غير املقتدرين من القروض الزراعية.861

وضع نظام يوضح الحد االعلى للرواتب واملكافات.862

 ضرورة اعان كافة ما يدفعة املواطنين من ضريبة الدخل على موقع وزارة املالية، وانهاء التعامل بالنقد.863

اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل واملبيعات.864

العمل على حل مشكلة الفقر والبطالة.865

على الحكومة التخطيط والعمل الجاد النتاج فرصة عمل.866

يتوجب على الحكومة محاربة الفقر والبطالة.867

868
الحكومة مطالبة بتنظيم االستثمار بالقطاع الزراعي واستخدام االرا�ضي الزراعية بموجب قانون 

وتعليمات مشروطة وعادلة.

869
ضرورة احداث اصاحات هيكلية واقتصادية ومالية، تهدف الى تحسين بيئة االعمال وتحفيز النمو 

االقتصادي.

على الحكومة استبدال العمالة الوافدة بالعمالة املحلية املؤهلة.870

يجب على الحكومة رفع الكفاءة االنتاجية للمشروعات االقتصادية، وتحفيز االدخار املحلي.871

اعفاء صغار املزارعين من الفوائد املترتبة على القروض الزراعية.872

ضرورة تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.873

على الحكومة املؤامة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل.874

يجب على الحكومة رفع رواتب املعلمين.875

على الحكومة العمل على تقييد العامل الوافد بنوع العمل داخل اململكة.876

من الضروري ان تقوم الحكومة بضخ االموال لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.877

وقف التغول الحكومة على البنوك من خال االقتراض منها عبر اصدار سندات الخزينة.878
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يتوجب على الحكومة تخفيض الضرائب.879

االصاح 
االقتصادي

العمل على خفض الضرائب من اجل تنشيط االقتصاد.880

العمل على تحسين ظروف املواطنين املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية ورفع رواتبهم.881

882
العمل على ايجاد حلول ملشكلة الفقر والبطالة، وشمول املواطنين كافة تحت مظلة التامين الصحي 

الشامل.

883
ايجاد الفرص للصناعات الغذائية والدوائية من خال تعزيز امكانياتها وزيادة تنافسيتها باالسواق املحلية 

والخارجية ووضع خطط للتسويق. 

يتوجب على الحكومة رفد اللجان االقتصادية الحكومية بشخصيات اقتصادية وطنية.884

اعادة تقييم االعفاءات الضريبية باشكالها املختلفة، ومدى مساهمتها في زيادة النمو وتحقيق التنمية.885

الحكومة مطالبة بمكافحة الفقر والبطالة.886

على الحكومة التدخل بالسوق املركزي للخضار لوقف جشع تجار الخضار والوسطاء.887

يتوجب على الحكومة تعويض القطاعات املتضرره عن الخسائر اثر جائحة كورونا.888

اعادة تفعيل قوانين حماية املستثمرين.889

890
على الحكومة ايجاد اسواق جديدة وتنفيذ البرامج املوجه لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة وتطويرها 

لتوفير فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات.

تخفيض رسوم عقود العامل االجنبي الذي يعمل بالزراعة بحيث ال يتجاوز 120 دينار سنويا.891

ضرورة التخفيف من معدالت البطالة.892

893
اعادة دراسة النسب وعدد النقاط التي بموجبها يحصل الطالب بها على منحة او قرض وخصوصا نقاط 

دعم الخبز.

اعادة النظر بشروط الحصول على املعونة الوطنية، وعدم ربطها بشروط الدخل العام لألسرة.894

895
وضع حلول ناجعة وبرامج منطقية قابلة للتطبيق للمشكات االقتصادية التي اثقلت كاهل املواطن مثل 

الفقر والبطالة والعمالة الوافدة والدين العام وعجز املوازنة وذوبان الطبقة الوسطى.

وضع استراتيجية وطنية لخلق فرص عمل ونهوض باالقتصاد الوطني.896

897
وضع اليات مناسبة اليجاد اهم الفرص االستثمارية للقطاع الزراعي بالتشارك مع جميع االطراف ذات 

العاقة.

زيادة رواتب املتقاعدين ومتقاعدين الضمان االجتماعي.898

ضرورة اجراء متابعة شاملة االستثمار ومراجعة كافة االتفاقيات.899

900
العمل على معالجة االختاالت الضريبة وسد الثغرات في اجراءات النظام الضريبي عبر تطوير 

التشريعات.

901
اجراء البحوث والدراسات للوقوف على اسباب عزوف نسبة كبيرة من املستثمرين العرب واالجانب عن 

االستثمار في األردن.
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902
اجراء تحسينات على رواتب املوظفين العاملين والخاضعين لنظام الخدمة املدنية ملواجهة غاء وارتفاع 

األسعار.

االصاح 
االقتصادي

903
اعفاء كامل مشتريات االسر التي يقل دخلها عن خمسمائة دينار شهريا "سلع وخدمات" من ضريبة 

، ضمن الية 
ً
املبيعات، وتخفيض خمسين باملئة لاسر التي دخلها مابين خمسمائة والف دينار شهريا

تنظم عمل ذلك.

904
زيادة عدد املنح الجامعية وتخفيف االسس املعتمدة حيث تعاني معظم العائات من ظروف مادية صعبة 

.
ً
جدا

حل مشكلتي الفقر والبطالة.905

اتخاذ نهج اقتصادي جديد يتوائم مع اوضاعنا القتصادية.906

دعم املستثمرين وتخفيف االعباء الضريبية.907

908.
ً
دعوة الحكومة لرفع شعار االقتصاد اوال

909
فتح باب التصدير للخضار والفواكة ووقف رخص استيراد أي نوع من الخضار والفواكة املتوفرة في 

السوق املحلي املنتجة محليا.

الحكومة مطالبة بضبط االنفاق الحكومي.910

اعفاء السلع االساسية من ضريبة املبيعات ودعم املنتج الوطني.911

يجب على الحكومة وضع استراتيجيات خاقه على املستوى االداء االقتصادي.912

913
اعفاء املزارعين من فوائد قروض مؤسسة االقراض الزراعي ودعم املزارع بطرق سداد مريحة طويلة 

االجل.

اعفاء مدخات االنتاج الزراعي من الضريبة والرسوم الجمركية.914

915
تعزيز االستثمار الرأسمالي واالستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوفير بيئة نقل مستدامة وآمنه 

للمواطن.

دراسة واقع البطالة ما بعد قوانين الدفاع.916

 في الخارج.917
ً
ضرورة ان تقوم الحكومة بتجديد جوازات السفر لاردنيين املتعثرين ماليا

وتوسيع االستثمار، واالسراع في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية االردنية وربطها بدول الجوار.918

اعادة النظر في قانون الشركات وتعدياته بما يضمن ازالة كافة التشوهات التشريعية.919

اشراك املغتربين في مشاريع تنموية جاذبة لهم.920

921
تهسيل عمليات التصدير امام املنتجات املحلية، وفتح مختبرات زراعية على املعابر الحدودية لتسريع 

وتسهيل عملية فحص العينات.

منح املزارعين قروض حسنه، ومساعدتهم على تغيير النمط الزراعي وتطويره.922

العمل على استقرار الدين العام ووضعه على مسار االنخفاض.923

وقف تدخل الحكومة في النشاط االقتصادي، وتطوير اداء تشجيع االستثمار.924
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يتوجب على الحكومة حل مشكلة احتساب اسعار املشتقات النفطية.925

االصاح 
االقتصادي

العمل على تفعيل االستثمار في القطاع الزراعي.926

دعم املشاريع الصغيره واملتوسطة وايجاد اسواق تعمل على استيعاب هذه املنتجات.927

928
زيادة مخصصات قطاع تحفيز االستثمار، وفتح نافذة استثمارية ملتابعة املستثمرين والسير باجراءاتهم، 

عمل مقاصة الكترونية لكل منشأة صناعية.

 يجب وضع برامج اصاح اقتصادي واجتماعي شامل ومشاريع انتاجية وترشيد في االنفاق.929

على الحكومة العمل بكل قواها لجذب االستثمارات التي تصب في شرايين االقتصاد الوطني.930

استقطاب االستثمار وتحسين البيئة االستثمارية.931

زيادة رواتب املوظفين واملتقاعدين.932

وضع قانون حضاري لجذب وتشجيع االستثمار.933

التوسع في االستثمار الزراعي.934

وضع خطة محددة للتعافي االقتصادي بالشراكة والتعاون بين القاعين العام والخاص.935

936
تعديل املادة 90 من قانون الضمان االجتماعي لشمول متقاعدي الضمان املبكر بعاوة التضخم السنوية 

وشمولهم بالتأمين الصحي.

اعادة انعاش سوق العمل وخلق فرص عمل.937

ضرورة محاربة البطالة.938

تعويض كافة القطاعات املتضررة من االوضاع الحاليةز939

تمكين االستثمار االجنبي اآلمن واملحلي بايجاد فرص العمل والتشغيل للحد من نسب الفقر والبطالة.940

اعادة النظر في النظام الضريبي بالكامل لتخفيف العبء على املواطن واملستثمر.941

942
زيادة االيرادات لتخفيف عجز املوازنة، والزام البنوك بتخفيض الفائدة على القروض، والعمل على 

تخفيض واعفاء بعض القطاعات من الضرائب والرسوم ومنح الحوافز والتسهيات للمستثمر االردني.

تسهيل عملية التسويق داخليا وخارجيا لتشجيع الصناعات الغذائية املحلية.943

على الحكومة وقف االقتراض من صندوق النقد الدولي.944

يتوجب على الحكومة مراجعة قانون االعسار والوقوف على العقبات التي تعتري التطبيق.945

يجب تعزيز حوافز التصدير والتخفيف من االجراءات التعقيدية.946

توفير العيش الكريم بمواجهة الفقر والبطالة.947

على الحكومة تقديم تسهيات ضريبية وجمركية.948

949
اعادة جدولة ديون املزارعين والبالغة نحو 165 مليون دينار وشطب الفوائد واعادة تقسيط على مدار 

10 سنوات.

توجية القروض واملنح الخارجية لصالح املشاريع التنموية واالستثمارية على حد سواء.950
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منح النمو االقتصادي األولوية على حساب خطط تخفيض عجز املوازنة وليس العكس.951

االصاح 
االقتصادي

على الحكومة التخفيف من الضرائب الجائرة.952

توحيد الشرائح الجمركية.953

تخفيض اسعار الطاقة الستقطاب املستثمرين وتشجيع االستثمار.954

955
تعزيز البيئة القانونية الازمة لخلق مناطق اقتصادية ومالية خاصة جاذبة لرؤوس االموال الخارجية بما 

يسهم في دعم مكونات الناتج املحل اإلجمالي.

956.
ً
ضرورة حل قضية املتعثرين ماليا

التخلص من قيود البنك الدولي.957

اعادة النظر في سلم الرواتب والرواتب التقاعدية.958

استقرار القوانين والتشريعات االقتصادية959

ايجاد اليات لتخفيف العبء الضريبي و الحد من البطالة والفقر لتحقيق االنتعاش االقتصادي960

961
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وحكمة وحاكمية وعدالة وبما يضمن ان ال 

تطغى مصلحة احد القطاعين

962
الحكومة مطالبة بدعم املشاريع واملبادرات الصناعية بعد دراسة الجدوى االقتصادية لكل مشروع 

والتركيز على تشغيل االيدي العاملة الوطنية فيها.

التدخل السريع والفوري لتقليص فرق االسعار بين البيع للمستهلك والشراء من املزارع املنتج.963

تقديم خطة وطنية للتعامل مع الفقر والبطالة مرتبطة بمؤشرات رقمية وبجدولة زمنية.964

965
انشاء انشطة اقتصادية نوعية خالقة لفرص عمل متنوعة في املجاالت املعلوماتية والخدمية والتجارية 

واللوجستية.

وضع خطة عاجلة لتقليل االضرار االقتصادية لجائحة كورونا.966

ايجاد تشريعات تجذب االستثمار وتقنع املستثمر.967

968.
ً
اتباع منهج االعتماد على الذات اقتصاديا

على الحكومة فتح مشاريع استثمارية وخلق فرص العمل.969

املحافظة على استقالية هيئة تشجيع االستثمار.970

يتوجب دعم التجار املتضررين من جراء ازمة كورونا والحجر الذي دفع الكثير منهم الى اإلفاس.971

تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء على القطاع الصناعي.972

973
يجب ان يكون هناك عصف ذهني بين الحكومة ومجلس النواب واملجلس القضائي ونقابة املحامين 

وجمعية البنوك لوضع حلول للمتعثرين دون املساس بحقوق الدائنين.

وقف التقدير الجزافي من قبل دائرة ضريبة الدخل واملبيعات على تجار.974

احال العمالة االردنية محل العمالة الوافدة في التخصصات املهنية اوالتقنية.975
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ايجاد حاضنات االعمال واالهتمام باملشروعات الصغيرة واملتوسطة.976

االصاح 
االقتصادي

977
يتوجب على الحكومة القيام بخطوات متسارعة مع كافة القطاعات االقتصادية من غرف تجارية 

وصناعية للبحث عن حلول ملشاكل هذة القطاعات.

استبدال برامج الحماية االجتماعية ببرامج تقوم على االنتاج بدال من الريع.978

رفع الناتج القومي من السياحة من خال خفض الضرائب على هذا القطاع وخفظ تكلفة الطاقة.979

تعزيز ثقة املستثمر بالبيئة األردنية.980

معالجة الوضع االقتصادي.981

متابعة وتتبع العاملين في قطاع االستثمار.982

983
ايجاد خطة للتسويق والترويج السياحي وتسهيل دخول املر�ضى الى اململكة وتقديم افضل الخدمات 

واسعار عادلة وجاذبة.

على الحكومة إيجاد حلول ملشكلة البطالة والفقر.984

العدالة في فرض الضرائب على الجميع سواء وخاصة كبار التجار.985

على الحكومة القضاء على البطالة.986

تحفيز االستثمار من خال تخفيض الضريبة على املستثمرين.987

يجب على الحكومة إعادة النظر ومعالجة الغرامات الواردة في قانون ضريبة الدخل وضريبة املبيعات.988

الرقابة على كافة صناديق القروض وشركات التمويل.989

ضرورة الغاء الضرائب والجمارك على البذور ومدخات االنتاج الزراعي.990

زيادة برامج التمويل للمشاريع الصغيرة واملشاريع املنزلية991

تقديم الدعم للمزارعين وتقديم قروض لهم بدون فائدة لهم بما يضمن تحقيق االمن الغذائي992

العمل على توفير فرص العمل وخفض معدالت الفقر والبطالة.993

العمل على رفع الحد االدنى لألجور.994

995
فتح اطر التعاون االقتصادي وتشجيع االستثمار العربي من خال التاكيد على مزايا االستقرار واالمن في 

اململكة، وتذليل الصعوبات البيروقراطية في االجراءات املتعلقة باالستثمار.

معالجة املخالفات الدستورية الواردة في قوانين الضريبة.996

997
ضرورة االسراع باصدار نظام ) النظام املعدل لنظام تأجير االموال غير املنقولة لغير االردنيين والشخاص 

املعنويين(.

االستثمار في مشاريع الطاقة املتجددة البديلة والصناعات الغذائية والدوائية.998

على الحكومة تعزيز التوعية الضريبية لدى املكلفين بالضريبة.999

1000
تبني برامج اقتصادية تنموية تنعكس بشكل فعلي على معيشة املواطن بعيدا عن سياسة رفع االسعار 

ومراجعة العبء الضريبي على مختلف شرائح املواطنين.
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اعادة النظر في قانون االستثمار وقانون الضريبة من اجل تعزيز الفرص االستثمارية.1001

االصاح 
االقتصادي

ضرورة تعديل سلم الرواتب التقاعدية.1002

1003
يجب معالجة قانون االستثمار ليكون جاذبا للمستثمرين ومحفزا لعقد شراكات استراتيجية مختلفة 

ومولدة لعائدات مالية تسهم في تحسين الوضع االقتصادي.

على الحكومة احداث توازن بين االستيراد والتصدير في املنتجات الزراعية.1004

الحكومة مطالبة بدمج دوائر الضريبة والجمارك بمسمى دائرة االيرادات املحلية.1005

إيجاد حلول مشكلة الفقر والبطالة.1006

الزام الشركات العاملة باألردن بتوظيف العمالة األردنية.1007

انشاء هيئة متخصصة في التحقيقات املالية بقضايا التهرب واملتغولين على املال العام.1008

1009
يجب ان تقدم الحكومة الدعم لصندوق االقراض الزراعي والغاء الفوائد على املزارعين وتأجيل الدفعات 

حتى املوسم الزراعي.

العمل على خفظ كلف الطاقة.1010

1011
وضع خطة واضحة وبرنامج زمني واضح ملا تضمنه برنامج االصاح االقتصادي واالجتماعي املدعوم من 

صندوق النقد الدولي.

وضع استراتيجيات فاعلة وسياسات قابلة للتنفيذ في خدمة االقتصاد واملواطن األردني.1012

جلب االستثمارات الخارجية وتشجيع االستثمارات املحلية لحل مشكلة الفقر والبطالة.1013

اجراء جملة من القرارات االقتصادية املشجعة على االستثمار املحلي والخارجي.1014

اعادة النظر بالسياسات الضريبية ومنها ضريبة املبيعات.1015

تعزيز ثقة املستثمر بالقوانين واالنظمة املتبعة في األردن، وخفظ كلف الطاقة والضرائب.1016

دعم املستثمرين في كافة القطاعات االقتصادية.1017

استثمار ارا�ضي الخزينة الصالحة للزراعة.1018

رفض اتفاقية الغاز.1019

1020
 عليهم بدال من االلية 

ً
دعم املستفيدين من صندوق املعونة الوطنية من خال إيجاد مشاريع تدر دخا

املعمول بها حاليا.

1021
 عبر مؤسسة االقراض الزراعي بقروض ميسرة وتاجيل سداد االقساط املستحقة 

ً
دعم املزارعين ماليا

واعفاؤهم من فوائد القروض.

 تطوير ادارة االقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص.1022

على الحكومة وضع برنامج عمل محدد يتضمن االلتزامات الواردة في البيان الوزاري.1023
االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

العمل على اجراء زيارات ممنهجة لجميع محافظات اململكة للجلوس مع املواطنيين وتلمس احتياجاتهم.1024

يجب على الحكومة ايجاد خطة عمل ممنهجة1025
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الحكومة مطالبة باعادة بناء االدارة املالية للدولة، واالرتقاء بادارة تكنولوجيا املعلومات.1026

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

1027
على الحكومة العمل باداء مختلف يتسم بالهدوء واملوضوعية والواقعية وتوظيف الجوامع املشتركة مع 

مجلس النواب وتوظيفها لبناء الوطن وخدمة املواطن من خال تكامل ادوار السلطات الدستورية.

الحكومة مطالبة بالتدرج في زيادة االعتماد على الذات عبر ضبط النفقات.1028

يجب ان تعمل الحكومة بالشراكة التكاملية مع السلطة التشريعية كمطلب وطني ودستوري وشعبي.1029

1030
تتطلب الظروف الحالية تظافر الجهود املختلفة، للتشبيك بين ما يتم انجازه في الجانب التشريعي، مع 
ما يتطلب ان يوازية من اصاحات في السياسات الحكومي، لتعزيز التكامل بين عمل الحكومة ومجلس 

النواب.

1031
على الحكومة تحمل مسؤولياتها وأن ال تكون جائحة كورونا شماعة تعلق عليها االخطاء واالخفاقات التي 

حصلت خال الفترة املاضية.

الحكومة مطالبة بتقديم برنامج عمل واضح بجدول زمني محدد ملعالجة املشكات الراهنة.1032

على الحكومة بيان املهمات املسندة الى وزراء الدولة بشكل واضح وشفاف.1033

على الحكومة تقديم البرنامج التنفيذي الذي وعدت به.1034

العمل على محاربة الفساد والفاسدين.1035

العمل على مكافحة الفساد واستراد اموال األردنيين1036

العمل على ارساء العمل املؤس�ضي.1037

العمل على مكافحة الفساد.1038

تطوير األداء الحكومي.1039

ضرورة محاربة الفساد والفاسدين وكشف الحقائق وتسمية االمور بمسمياتها.1040

1041
العمل على وضع جدول زمني لكل االجراءات التي وعدت بها الحكومة، وان تتعامل مع الشعب بشفافية 

وصراحة.

على الحكومة العمل بروح الفريق الواحد1042

العمل بجدية على مكافحة الفساد.1043

العمل على الكشف عن نتائج التحقيقات بكافة قضايا الفساد وبيان ما تم استرداده من اموال.1044

1045
العمل املخلص والبرامج املستنيرة والخطط الجادة والواقعية التي تستثمر مقدرتنا على الوجه االمثل 

ومحاربة الفساد بشكل جاد واعتماد نهج املكاشفة والوضوح والشفافية.

ان يكون نهج الحكومة وادائها على قدر املسؤولية والظروف التي يمر بها الوطن.1046

1047
على الحكومة ان تكف يدها عن اموال الضمان االجتماعي، وان تكون هناك ممارسة للمزيد من الرقابة 

وتشديد القبضة على الفاسدين.

1048
العمل على تأطير الدور التشاركي بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة االزمات وايجاد الحلول 

املناسبة لها
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 في مكافحة الفساد.1049
ً
ضرورة العمل على تطوير منظومة التشريعات في كافة املجاالت وخاصة

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

العمل بالشراكة بين الحكومة ومجلس النواب.1050

على العمل الحكومي ان يتسم باملصداقية والشفافية مع مجلس النواب.1051

يجب ان تقدم الحكومة تقارير دورية كل ستة اشهر الى اللجان املختصة في مجلس النواب.1052

1053
العمل على ارساء اق�ضى درجات التعاون بين السلطات الثاث، واشراك كافة القطاعات ومؤسسات 

املجتمع الوطني.

العمل بجدية بمحاسبة الفاسدين واملفسدين الذين نهبوا وسرقوا وتغولوا على مقدرات الوطن.1054

ضرورة محاسبة الفاسدين.1055

1056
على الحكومة ان تأخذ باالعتبار التوصيات الواردة في تقرير ديوان املحاسبة وتوليها األهمية والجدية بالرد 

عليها.

ضرورة مكافحة الفساد بجميع اشكاله.1057

على الحكومة االلتزام بما ورد في بيانها واملتعلق بالبرنامج التنفيذي لألعوام 1058.2024-2021

يجب على الحكومة العمل بنهج مختلف عن الحكومات السابقة.1059

ضرورة ايجاد خطة حكومية واضحة املعالم تتضمن الحلول املمكنة للمشكات الراهنة.1060

ضرورة ان ال تقوم الحكومة بترحيل االزمات التي تواجهها.1061

يجب على الحكومة ضمان عدم العبث بأموال الضمان االجتماعي وصندوق استثماره.1062

العمل على استعادة هوية االردن الزراعية ومكانته وريادته في القطاع الزراعي.1063

يجب على الحكومة تفعيل قوانين الكسب غير املشروع.1064

الحفاظ على املؤسسات الوطنية االردنية، وتجنب املساس بالبيروقراطية االردنية.1065

1066
ضرورة انشاء دائرة في وزارة العدل او ديوان املحاسبة او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يرأسها قا�ضي 

ضمن قانون يمكنها من املحاسبة واملساءلة بقضايا الكسب غير املشروع.

يجب ان تكون الحكومة قادرة على مواجهة االزمات التحديات.1067

ضرورة ان تعمل الحكومة بشراكة حقيقية مع مجلس النواب.1068

على الحكومة تزويد مجلس النواب بكافة اتفاقيات الطاقة للوقوف عليها ومراجعتها.1069

 كان او نصف سنوي للجان مجلس النواب املختلفة.1070
ً
 ربعيا

ً
 دوريا

ً
على الحكومة ان تقدم تقريرا

ضرورة ان تقوم الحكومة بالتشديد والتوجية على االلتزام بوسائل الوقاية الازمة ملواجهة جائحة كورونا.1071

يجب على الحكومة وضع منهجية عمل لحل اثار جائحة كورونا.1072

اتخاذ املصداقية والشفافية كنهج للحكومة1073

العمل بشكل جدي بمحاربة حقيقية للفساد والفاسدين.1074
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1075
على الحكومة اصاح االدارة العامة للدولة ضمن خطة زمنية وسياسية واقتصادي، وايجاد فرص عمل 

تتكفل بالقضاء على البطالة.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

مطلوب من الحكومة منح صاحيات اكبر لوزير الداخلية.1076

اعادة دراسة عقود توليد الكهرباء.1077

1078
يجب على الحكومة ان تتخلص من الحمولة الزائدة من الوزراء ودمج بعض الحقائب الوزارية والهيئات 

املستقلة.

على الحكومة ان تبعتد عن الشعارات والتنظير والوعود التي اطلقها في محاربة الفساد.1079

ضرورة ان تضع الحكومة حلول ناجعه لحل قضية املعلمين.1080

يجب على الحكومة تفعيل الوالية العامة لرئيس الحكومة ووزرائه.1081

فصل وظائف الدرجة الثالثة عن ديوان الخدمة املدنية.1082

توجه الحكومة الى الزيارات امليدانية.1083

وضوح الرؤية السياسية في التكيف مع كل ما هو قادم.1084

دمج املؤسسات والهيئات املستقلة.1085

محاربة الفساد واملحسوبية والواسطة.1086

1087
 بسيادة القانون ومحاربة الفساد 

ً
 من السياسات االجرائية مرورا

ً
يتوجب ان يتسم االداء الحكومي بدا

بالجدية املوضوعية .

على الحكومة اعادة النظر في جميع االتفاقيات وعلى رأسها قضية العطارات.1088

ضرورة ان تقوم الحكومة بالتخطيط الجيد من اجل تطوير االداء العام.1089

على الحكومة تعزيز فكرة ان الحفاظ على القطاع العام يساوي الوالء السيا�ضي.1090

1091
العمل على دعم ديوان املحاسبة، وتخصيص مكافئة مالية لكل من يبلغ عن اي قضية فساد او رشوة او 

تهرب ضريبي.

يجب العمل على مكافحة الفساد.1092

على الحكومة ان تتحمل مسؤولية ما يجري في الوطن.1093

يجب على الحكومة تقديم خطة اجرائية لدمج الوزارات، والهيئات املستقلة، وخفض ميزانياتها.1094

ضرورة ان ال تساوم الحكومة الفاسدين او اجراء اي تسوية معهم ومعاقبتهم.1095

على الحكومة القيام بالزيارات امليدانية للمحافظات.1096

ضرورة الغاء اتفاقية الغاز.1097

يتوجب على الحكومة وضع حد اعلى لرواتب الوزراء، والغاء التوظيف بنظام العقود.1098

العمل بجدية على مكافحة الفساد.1099
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1100
على الحكومة ان تضع محاربة الفساد في مقدمة اولوياتها من خال تطوير منظومة التشريعات واالنظمة 

املكافحه له.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

يجب على الحكومة اعادة املال العام املهدور الى خزينة الدولة.1101

يتوجب على الحكومة القيام بأجراءات جدية في محاربة للفساد والفاسدين.1102

على الحكومة العمل على تنفيذ برامج اصاحية للعمل الحكومي.1103

ضرورة االستمرار في دمج املؤسسات والهيئات املستقلة.1104

يجب ان تعمل الحكومة بشفافية بمكافحة الفساد.1105

على الحكومة الحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية.1106

يجب توضيح اسس التعيين في املناصب العليا في الدولة.1107

ضرورة ان تعمل الحكومة على تطوير العمل املؤس�ضي.1108

من الضروري ان تعمل الحكومة على التخفيف من عدد الهيئات املستقلة بدمجها او الغائها.1109

انتهاج نهج اقتصادي يعتمد على االستقرار املالي.1110

العمل بجدية على محاربة الفساد.1111

1112
على الحكومة تتشارك مع مجلس النواب لتطوير منظومات عمل ادارية في جسم الدولة االردنية من شأنها 

ان تكونتحد من كافة اشكال الفساد.

يتوجب على الحكومة القضاء على جميع اشكال الفساد والترهل االداري.1113

ضرورة ان تعمل الحكومة على مراجعة االتفاقيات الدولية.1114

من االجدر ان ُيلخص البيان الحكومي في مامح محددة مختصرة.1115

مطالبة الحكومة بمحاربة الفساد.1116

العمل على مكافحة الفساد واستعادة االموال املهدورة، والحيلولة دون تكرار هذا الهدر.1117

على الحكومة دعم وتعزيز هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.1118

ضرورة ان تعمل الحكومة على تعديل وتغيير النهج االداري وتطويره.1119

على الحكومة تفعيل عمل املؤسسات العامة واالدارات العامة.1120

على الحكومة ان تتبع توجيهات القيادة امللكية.1121

يتوجب على الحكومة حماية املال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.1122

على الحكومة ربط ديوان املحاسبة بهيئة النزاهة مكافحة الفساد.1123

ان تعمل الحكومة باستمرار للحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تداخلها.1124

يجب على الحكومة القيام جوالت ميدانية للمحافظات.1125

على الحكومة العمل على تصحيح كل ما ورد من تجاوزات في تقرير ديوان املحاسبة.1126



72

Press Release

راصد ينشر التوصيات واألسئلة التي قدمها النواب خالل مناقشات الثقة

خبر
صحفي

نوع التوصيةالتوصية الوطنيةالرقم

ضرورة ان تقوم الحكومة بتطبيق وتفعيل مبدأ الامركزية في العمل الحكومي.1127

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

يجب ان يتسم العمل الحكومي بالجدية، ووضوح في السياسات.1128

على الحكومة ان تقوم بمصالحة مجتمعية بين الدولة واملواطن.1129

الغاء هيئة مكافحة الفساد وتحويل القضايا الى النائب العام.1130

العمل على تطوير قانون االدارة املحلية.1131

الجدية في العمل على تطوير املؤسسات واالجهزة الحكومية ملواكبة التغييرات املتاحقة.1132

يجب على الحكومة تفعيل دور اجهزة الرقابة.1133

1134
على الحكومة انتهاج سياسة صناعة االبطال ليكونو سفراء لاردن في جميع املحافل الدولية وتسويق اسم 

.
ً
االردن عامليا

يجب على الحكومة اعادة دراسة اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.1135

1136.
ً
على الحكومة بناء استراتيجية وطنية واضحة تضع مصلحة الوطن اوال

ضرورة وضع قانون ونظام وتعليمات تضبط التعليم الخاص، وتضمن حقوق العاملين فيه.1137

على الحكومة النهوض باالردن القادر على تجاوز االزمات واملحن.1138

يجب محاسبة املقصرين ممن اهدروا املال العام وتجاوزوا القوانين واالنظمة1139

ضرورة اصدار تشريعات ناظمة للعمل الحكومي وممارستها تتسم باملرونه.1140

على الحكومة اصاح وتطوير التعليم العالي.1141

1142
ضرورة منح ديوان املحاسبة صفة الضابطة العدلية، ترسيخ السلم االهلي للمجتمع، التشديد على 

مكافحة الفساد.

العمل بجرآة في الدفاع عن املال العام وتحقيق العدالة.1143

ضرورة معالجة الهدر في االنفاق العام.1144

1145
على الحكومة ان تستجيب بشكل شامل وجوهري لعدد من القضايا ذات االولوية، والتي تحتاج الى اطار 

قانوني يوازيه توجه حكومي جاد.

يجب توسيع باب املمارسة الفعلية لامركزية واعطاء صاحيات فعلية، واقرار اليات عمل واقعية1146

1147
العمل بحزم في مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتغول على مال 

االردنيين.

يتوجب التدقيق في عملية توزيع ارا�ضي سلطة اقليم العقبة.1148

ضرورة اعادة النظر بصفقه الغاز.1149

1150
على الحكومة اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات للوظائف القيادية والغاء االستثناءات واملحسوبية في 

هذه التعيينات، وتشكيل لجنة وطنية لوضع األسس التي تكفل ارساء قواعد العدل واملساواة.

على الحكومة فتح كافة ملفات الفساد.1151
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يجب اعادة النظر في هيكلة الهيئات والوزارات املختلفة.1152

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

ضرورة اعادة النظر في نظام التعيين عن طريق ديوان الخدمة املدنية.1153

على الحكومة اعادة النظر بنظام شراء العقود في وزارة الصحه.1154

يتوجب على الحكومة وضع برنامج وطني بأوقات زمنية ثابته يتشارك به مجلس النواب مع الحكومة.1155

ضرورة انهاء االسلوب العرفي في التعامل مع القضايا.1156

على الحكومة اعادة النظر في دستورية نقابة املعلمين.1157

يجب استعادة حقوق الشعب املهدورة.1158

املطلوب من الحكومة وقف الهدر املالي في مؤسساتها ودوائرها وضبط االنفاق.1159

يجب تقديم حلول ملموسة وواقعية ترتكز على الشفافية املطلقة من قبل الحكومة.1160

يتوجب على الحكومة معالجة مشكلة املدارس املستأجرة.1161

ان تنتهج الحكومة العمل امليداني في مواجهة وحل املعضات على ارض الواقع.1162

1163
ضرورة ان توفر الحكومة ملجالس املحافظات سلطة فعلية ملمارسة ما وجدت من اجله بعيدا عن 

سلطوية القرار وتبعية االداء.

يتوجب على الحكومة محاربة الفساد والقيام باصاحات هيكلية في القطاعات املختلفة.1164

العمل ضمن مبدأ الفصل بين السلطات.1165

1166
ضرورة معالجة الترهل االداري عبر اصاحات ترفع من كفاءته، كي يصبح مؤها قادرا على استيعاب 

التغيرات في القطاعات كافة.

العمل بجدية في مكافحة الفساد.1167

العمل على دمج العديد من املؤسسات والدوائر الحكومية والهيئات والوزارات.1168

يجب معالجة الترهل االداري.1169

تعديل قانون الكسب الغير املشروع.1170

يجب اعادة النظر في آلية الدور التناف�ضي.1171

على الحكومة تطوير مؤسساتها ودوائرها.1172

ضرورة اعادة النظر في اسس التعيين في املناصب العليا والقيادية.1173

1174
على الحكومة ان تتكيف مع االشكاليات الناتجة عن تطبيق قانون الامركزية وتعديلها دون املساس 

بجوهر النظام.

يتوجب على الحكومة محاربة الفساد والترهل االداري.1175

ضرورة دمج الهيئات املستقلة.1176

على الحكومة الغاء قانون سلطة وادي االردن واصدار قانون حديث وعصري.1177

على الحكومة حل مشكلة نقابة املعلمين بشفافية وموضوعيه.1178
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1179
ضرورة محاسبة كل من سولت له نفسه ان يمد يده للمال العام، وتغليظ العقوبات واسترداد االموال 

املنهوبة.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

يتوجب االرتقاء باملستوى الحكومي وضبط االنفاق العام.1180

ضرورة تشكيل لجنة لدراسة الهيئات املستقلة، تاتي بتوضيح يبين اهم الهيئات التي سيتم دمجها.1181

على الحكومة املحافظة على استقال الجسم النيابي عن السلطة التنفيذية.1182

ضرورة ان تظهر الحكومة مزيد من الجدية في مكافحة الفساد.1183

1184
يتوجب على الحكومة الجلوس مع ممثلي كافة القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والتربوية، 

اليجاد صيغة تنهض بالبلد وتوقف سوء االدارة الذي رافق الفترة املاضية.

يجب تفعيل الرقابة على مؤسسات االقراض املختلفة.1185

العمل اكثر على محاربة الفساد.1186

العمل على تغيير النهج في االداء الحكومي.1187

ضرورة العمل على الغاء صفقة الغاز.1188

1189
الزام الحكومة بأن تخرج املعالجات من االطر النظرية لتكون معالجات واقعية وقابلة للتطبيق وباق�ضى 

سرعه ممكنه تفاديا لحالة تفاقم الخسائر.

يجب محاربة الواسطة واملحسوبية.1190

على الحكومة بيان ما هو دور اللجنة الوطنية لاوبئة، وهل توصياتها ملزمة للحكومة.1191

يجب على الحكومة التوسع في برامج حماية مصادر املياه، والحد من االعتداءات على الشبكات.1192

التأكيد على دور الحكومة في محاربة التطرف والعنف والفساد ودعم ديوان املحاسبة.1193

1194
على الحكومة العمل بشكل جدي على تفعيل وتقوية دور البلديات ومجالس الامركزية بشكل اوسع 

.
ً
 واداريا

ً
واعمق ماليا

ضرورة احالة كل من اساء استخدام املال العام الى القضاء، وايجاد الية في الرقابة املسبقة.1195

يتوجب على الحكومة العمل بشفافية.1196

يجب على الحكومة التركيز على العمل امليداني.1197

ضرورة توضيح ما اسباب التعثر غير املبرر للمشاريع الوطنية.1198

يجب اعفاء املزارعين من فوائد القروض التي ترتبت عليهم.1199

يجب على الحكومة محاربة الفساد بكل اشكالة.1200

على الحكومة ان تضع تصور شمولي للمشكات بتفاصيلها الدقيقة.1201

العمل على الغاء مشروع قناة البحرين.1202

يتوجب على الحكومة وقف الترهل االداري، وسلب حقوق اصحاب الخبرة والكفاءات.1203
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1204
ضرورة وجود ارادة حقيقية وصادقة في محاربة الفساد والحفاظ على املال العام واستعادة االموال 

املنهوبة.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

على الحكومة تفعيل معهد االدارة العامة االردني.1205

يجب على الحكومة املحافظة على املال العام.1206

ضرورة انت تقوم الحكومة مكافحة الفساد.1207

على الحكومة توجيه هيئة مكافحة الفساد بتولي تحصيل االموال املنفقه بغير وجه حق.1208

ضرورة محاربة الفساد.1209

مطلوب من الحكومة تهذيب واعادة هيكلة الهيئات واملؤسسات الحكومية والغاء الزائد منها.1210

يجب تفعيل مبدأ التنافس على شغل الوظائف العليا في الدولة وفق أسس عادلة وشفافة1211

ضرورة تفعيل دور وزارة تطوير االداء املؤس�ضي.1212

1213
على الحكومة الخروج من بوتقة التنظير الى الواقع الفعلي، بوضع برامج تعتمد الشفافية في املعلومة 

وربط هذه املشاريع باوقات زمنية، ومؤشرات اداء تسمح بالرقابة على هذه املشاريع.

على الحكومة اناطة تعيين رئيس ديوان املحاسبة بمجلس النواب.1214

استكمال جهود الحكومات السابقة في دمج الهيئات املستقلة.1215

العمل على تطوير نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.1216

1217
يتوجب على الحكومة وضع خطة استراتيجية بمفهوم التفكير االستراتيجي، املستند الى مرونه في 

التخطيط ومع متابعة لاداء واالنجاز والتقييم.

على الحكومة ضبط التعيينات واالستثناءات في التوظيف.1218

ضرورة تمكين ديوان املحاسبة من اداء مهماته الرقابية عبر منحه سلطة الضابطة العدلية1219

يجب على الحكومة كف يد مؤسسات االقراض املشبوهة.1220

1221
ضرورة االيعاز للسفارات االردنية لرعاية املغتربين، وهيكلة القطاع العام ودمج بعض املؤسسات 

والهيئات املستقلة، اعادة النظر في سياسات االحاالت على االستيداع والتقاعد املبكر.

العمل على تمكين االدراة املحلية والامركزية1222

يتوجب على الحكومة ترجمة الخطط واالستراتيجيات الى واقع ملموس.1223

ضرورة التأكيد على وضع الرجل املناسب في املكان املناسب.1224

على الحكومة اعطاء موظفي ديوان املحاسبة الضابطة العدلية.1225

1226
الحكومة مطالبة بتمكين املزارع االردني من خال تعديل وتفعيل قانون منع االحتكار وخصوصا في اسواق 

الخضار الامركزية.

على الحكومة الرقابة اكثر على سلطة اقليم العقبة وموازنتها ونفقاتها ومشاريعها.1227

1228
الحكومة مطالبة بتفعيل دوائر الرقابة الداخلية في الوزارات، وتحصينها باالضافه لربط املؤسسات 

الرقابية مجلس النواب بشكل مباشر.
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1229
ضرورة القيام بمأسسة املتابعة والتقييم دار رئاسة الوزراء لتعزيز نهج املساءلة والثواب والعقاب لرفع 
سوية اداء القطاع العام، واالستمرار بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقة بعدالة على الجميع، 

وتعديل قانون العقوبات لرفع كلفة الخطأ على مكرري الجرائم والجنايات.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

يجب على الحكومة التفرغ الداء مهامها االساسية في رسم السياسات والتنظيم.1230

على الحكومة مكافحة الفساد.1231

يتوجب على الحكومة مراجعة القرارت املتعلقة باالحاالت االستيداع والتقاعد املبكر.1232

على الحكومة الرقابة اكثر على هيئة الطاقة الذرية وموازنتها.1233

ضرورة ترسيخ التعاون والتعاضد والتشاركية مع مكونات الوطن واالبتعاد عن االقصاء.1234

وضع برامج عمل يلمسها املواطن على ارض الواقع، بعيدا عن امللفات امللقاه في ادراج املكاتب.1235

يجب العمل على وقف الفساد املستشري واملحسوبية والهدر.1236

تعديل قانون االدارة املحلية للبلديات، وتفعيل قانون اللجان الامركزية.1237

1238
على الحكومة العمل على اعادة النظر في سلم الرواتب، والحد من الترهل االداري، ودمج الهيئات 

املستقلة.

1239
ضرورة بناء مؤسسات تتسم بالشفافية وخاضعة للمساءلة، ومحاسبة املخالفين ومنعهم من االفات من 

العقاب.

يجب مراجعة اتفاقيات الطاقة التي تمت في حكومات سابقة1240

يتوجب على الحكومة اصاح املنظومة االدارية.1241

على الحكومة انهاء تغول السلطة التنفيذية على حساب التشريعية.1242

العمل على تشكيل محكمة خاصة بمحاربة الفساد تتبع للمجلس القضائي املدني.1243

1244
على الحكومة تعزيز العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص من اجل النهوض باالقتصاد الوطني 

والحد من الفقر والبطالة.

1245
ضرورة وجود شراكة فاعلة بين دائرة املناهج في وزارة التربية والتعليم وبين ممثلين عن مجلس النواب 

ووزارات التربية والتعليم واألوقاف والشباب والتنمية السياسية.

ضرورة العمل بجدية في مكافحة الفساد.1246

يجب العمل على دمج الهيئات املستقلة مع الوزارات؟.1247

ضرورة ان تعمل الحكومة على تقليص اعضاء مجلس الوزراء.1248

على الحكومة مراجعة التشريعات الناظمة لعملية محاربة الفساد.1249

يتوجب على الحكومة تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والعام لحل مشكلة الفقرو البطالة.1250

على الحكومة اعادة النظر في تشكيله اعضاء مجالس االدارة لشركات الكهرباء.1251

ضرورة ان تقوم الحكومة بالرد على االسئلة حول اموال الضمان االجتماعي.1252

ان تقوم الحكومة بربط خطة االصاح بجدول زمني.1253
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1254
يجب ان تقوم الحكومة ببيان االفتراضات التي ارتكزت عليها في عملية توقع معدل نمو الحقيقي بنسبة 

2.5 باملئة في ظل استمرار جائحة كورونا، والوضع االقتصادي الصعب.

االصاح اإلداري 
ومكافحة الفساد

1255
 باالرقام، ومحدد بمدد زمنية ومؤشرات اداء 

ً
على الحكومة وضع برنامج عمل تنفيذي مفصل شفويا

واضحة، حتى يسهل رسم خطط عاجية في حال تعثره.

على الحكومة تعديل التعليمات والقوانين للحد من تحكم شركات الكهرباء بسوق الطاقة البديلة1256

يجب ان تقوم الحكومة بمحاربة الفساد بجدية.1257

على الحكومة ان تجعل التحقيق واملساءلة بيد القضاء فقط في قضايا الفساد املالي واالداري.1258

يتوجب على الحكومة بيان خطتها في مكافحة التهرب الضريبي.1259


