االوراق النقاشية :

مدارس الحداثة التربوية

فسر  :حرص الهاشميون منذ تأسيس األردن على التواصل مع أبناء الشعب بكل الوسائل

اعداد  :احمد يوسف و ثامر الغرايبة 0775391338

فسر- :اسباب صدور األوراق النقاشية لجاللة الملك عبد هللا الثاني- :

 – 1للتواصل المباشر والمفتوح مع ابناء االردنيين

 - 1سعيهم الى دعم مشاركة المواطن الفاعلة في عملية صنع القرار
وتطوير الحياة والديموقراطية.

 – 2استكماال للمسيرة االصالحية الشاملة والمستمرة منذ التاسيس

 - 2تجذير أسس العدالة والمساواة لتحقيق المبادئ التي جاءت من أجلها النهضة العربية
الحديثة.

 – 3ليكون المواطن شريكا وفعاال في صنع القرار
 - 4تجذير أسس العدالة والمساواة لتحقيق المبادئ التي جاءت من أجلها النهضة العربية
الحديثة

عرف المواطنة الفاعلة:
 هي مفهوم برز من خالل نشر جاللة الملك عبد هللا الثاني لسلسلة من األوراق النقاشية المهمة التي يشارك فيها األردنيون ان رؤيته اإلصالحية إلنضاج الديموقراطية وضمان نجاحهاوتحفيز المواطن للدخول في حوار بناء حول القضايا المهمة والمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار او كما سماها جاللته المواطنة الفاعلة.

االستاذ  :ثامر الغرايبة و احمد يوسف
0775391338

الورقة النقاشية االولى

مسيرتنا نحو بناء الديموقراطية المتجددة

-1احترام اآلراء - :هي أساس العالقة بين األردنيين وحدتهم والمساواة بينهم بغض النظر عن العرق اواألصل او الدين وتفهم األخرين وقبول
االختالف هو اعلى درجات االحترام وحرية التعبير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطنون جميعا ً بمسؤولية االستماع.
-2المواطنة ترتبط بصورة رئيسية بممارسة واجبات المساءلة  -أهمية انخراط المواطن في بحث القضايا والقرارات من غير قيود دعاهمالى
محاولة المرشحين ومتابعة أدائهم.
ج .ان يتقدم المرشحون ببرامج عملية تستجيب الحتياجات المواطن.
-3االختالف في الرأي ال يعني الفرقة :إن تنوع اآلراء والمعتقدات والثقافات في األردن هو عنصر قوة وليس ضعف وعندما يرتكز االختالف
على االحترام يؤدي الى الحوار وهو جوهر الديموقراطية.
-4إفراد المجتمع شركاء في بذل التضحيات وتحقيق المكاسب- :ان تكون الشراكة بين أفراد المجتمع على أساس التساوي في تحمل المسؤولية
تجاه الوطن في كل الظروف والتساوي في فرص تحقيق المكتسبات في وقت االزدهار

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطوير نظامنا
الديموقراطي لخدمة
جميع األردنيين"..

الورقة النقاشية الثانية

محاورها ( :متابعة المسيرة الديموقراطية األردنية  ,الوصول الى نهج الحكومات البرلمانية الفاعلة).
( اذكر المبادئ الراسخة للنهج اإلصالحي في األردن ) ؟

الخطوات والمتطلبات التي بينها جالله الملك من اجل تطوير الديمقراطية للوصول للحكومات البرلمانية الفاعلة
بروز أحزاب وطنية فاعلة قادرة على التعبير عن مصالح المجتمعات المحلية وأولوياتها وهمومها ضمن
:: -1
برامج وطنية قابلة للتطبيق

.1االلتزام بمبدأ التعددية السياسية.

-2تطوير عمل الجهاز الحكومي على أسس المهنية والحياد بعيدا عن تسيس العمل

. 3االستمرار في تطوير مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة
لنظام ديموقراطي سليم.
 .5توفير فرصة

عادلة للتنافس السياسي

 .2صون حقوق األقليات.

 .4تقوية مؤسسات المجتمع المدني

الورقة النقاشية الثالثة
أدوار تنتظرنا لنجاح
ديموقراطيتنا
المتجددة

المحاور التي نوه إليها الملك عبد هللا الثاني

 المحـــور األول - :قيم التحول الديمقراطي
 اهم القيم الضرورية إلنجاز التحول الديموقراطي وإرساء نهج الحكومات البرلمانية- :
(التعددية ,التسامح  ,سيادة القانون  ,تعزيز مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات ,حماية حقوق المواطنين  ,تأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي وفرصة عادلة للتنافس
عبر صناديق االقتراع )
 المحـــور الثاني - :المتطلبات الجوهرية للجمع بين الوزارة او النيابة للوصول الى الحكومات البرلمانية
 .1وجود منظومة متطورة من الضوابط العلمية لمبادئ (الفصل والتوازن بين السلطات وآلية الرقابة).
 .2تطوير عمل الجهاز الحكومي (علل)- :ليصبح أكثر مهنية وحيادا ً بعيدا ً عن تسيس األداء .ليكون مرجعا ً موثوقا ً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات
البرلمانية في صنع القرار
المحــــور الثالث - :المهام المطلوبة من اطراف العملية السياسية
عدد الدور المطلوب من كل طرف من أطراف العملية السياسية في األردن

األحزاب السياسية .مجلس النواب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء .الملكية الهاشمية  ,المواطـــن.


تطوير عدد منطقي من األحزاب الرئيسية قواعدها تمتد لكل مواطن لتطوير الرؤية الوطنية  ,تبني السياسات ذات األولوية وبرامج وطنية واضحة ,
االحزاب السياسية
تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنين وهمومهم
دور مجلس النواب
ومسؤولية المعارضة البنّاءة
دور مجلس الوزراء

 :يسعى النائب لخدمة الصالح العام  ,ان يعكس أداؤه توازنا ً بين المصالح على المستوى المحلي والوطني  ,ان يوازن بين مسؤولية التعاون
نيل الثقة النيابية والمحافظة عليها  ,وضع معايير للعمل الحكومي المتميز المخلص  .تبني نهج الشفافية الحاكمية الرشيدة قوال ً وفعال ً

الحرص على اتباع نهج يستشرق المستقبل  .المحافظة على دور الملك بصفته قائدا ً  .حماية القيم األردنية األصيلة  .ان تبقى الملكية كما
الملكية الهاشمية
أرادها الهاشميون الدفاع عن قضايا الوطن وامن األردن وبقاء مؤسسة الجيش وكافة األجهزة األمنية والقضائية والدينية مستقلة ومحايدة وغير مسيسة وحامية للتراث
الديني والنسيج االجتماعي
دور المواطن

اللبنة األساسية في بناء النظام الديموقراطي األردني  .عليه البحث المستمر عن الحقيقة متابعة القضايا الوطنية واالطالع على تفاصيلها :

1.

الورقة النقاشية الرابعة
تمكين ديموقراطي
ومواطنة فاعلة
اهم األسس التي تقوم عليها المواطنة  ( :حق المشاركه ) ( واجب المشاركة ) ( مسؤولية المشاركة الملتزمة بالسلمية واالحترام المتبادل)

الممارسات الديموقراطية
التي يجب على المواطنين
األيمان بها لتزدهر الحياة
السياسية

المبادئ المواطنة
الفاعلة

االنخراط في الحياة السياسية حق أساسي لكل مواطن مع وجوب حماية الحيز المتاح للتعبير عن الرأي

أ-
ب-
ج-
د-

المشاركة السياسية تشكل في جوهرها مسؤولية وواجب
المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية

احترام الرأي األخر
االنخراط الفاعل.
تبني الحوار والحلول الوسط ورفض الفتنة.
الشراكة في التضحيات والمكاسب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورقة النقاشية الخامسة
تعميق التحول الديموقراطي



اهم محطات اإلنجاز التشريعي

أهم محطات اإلنجاز المؤسسي

عدد محطات اإلنجاز في المسيرة اإلصالحية ( :تشريعي  ,مؤسسي) -

سخت- :
إقرار تعديالت دستورية ر ّ
مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات  ,استحداث مؤسسات ديمقراطية  ,انججاز حزمه جديدة من التشريعات الناظمه للحياة
السياسية  ,التقدم النوعي الذي احرزة مجلس النواب
إنشاء محكمة دستورية (علل ) تختص بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين واألنظمة بما يضمن احترام حقوق
المواطنين وحرياتهم وفق الدستور.
استحداث هيئة مستقلة لالنتخابات نالت االحترام والتقدير داخل وخارج األردن (علل ) لدورها الرائد في ضمان نزاهة االنتخابات النيابية
والبلدية وشفافيتها

 – 1تطوير القوانين السياسيه الرئيسية

أهم األهداف الورقة النقاشية الخامسة

 – 2تطوير اداء القطاع العام والحكومي  – 3تحقيق دور فاعل لالحزاب

 – 4االستمرار في بناء قدرات السلطة القضائية وقيام المؤسسات المجتمع المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الورقة النقاشية السادسة
سيادة القانون
اساس الدولة
المدنية

الدولة المدنية  :دولة القانون التي تستند الى حكم الدستور وأحكام القوانين في ظل الثوابت الدينيه والشرعيه

مرتكزات دولة القانون ( الدولة المدنية )

تقبل بالتعدديه والراي اآلخر  ,المواطنه الفاعلة ,تحدد فيها الحقوق والواجبات دون تمييز
بين المواطنين بسبب اللغة او العرق او الدين

سيادة القانون  :هي المعبر الحقيقي واالساس الذي تبنى عليه الديمقراطيات واالقتصاديات المزدهره والمجتمعات

دور ( الدولة والمواطن ) في تطبيق سيادة القانون :

المواطن  :يتحمل مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية بعيدا عن االنتقائية .
الدولة  :تطبيق سيادة القانون بنزاهه وعدالة الن سيادة القانون هي المعبر الذي تبنى علية
الديمقراطيات واالقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة .

فسر  :تعيش العديد من دول المنطقة حالة مروعه ومحزنه ؟ بسبب غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له .

وضع جاللته في رؤيته لدولة القانون والمواطنة ميزانا ً واضحا ً
لضمان الحقوق وتعزيز العدالة االجتماعية .اذكره

هو ضمان حقوق االقلية كمتطلب لضمان حقوق األغلبية وان سياده القانون هي الضمان لحقوق الجميع و تعزيز العدالة
االجتماعية.

مكامن الخلل في االداء الرسمي

لم يرتق مستوى االداء واالنجاز في الجهاز االداري خالل السنوات االخيرة لما نطمح الى تحقيقه  ،ولما يستحقه شعبنا
العزيز  – 2تساهل المسؤلين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعداله

-1تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات االدارة فيها.
العالجات التي حددها جاللة الملك لهذا الخلل

 -2وتضافرها في إلرساء مفهوم سيادة القانون ضمن المسيره تخضع عمل مؤسسات واألفراد للمراجعة
والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول الى اعلى المستويات التي نتطلع اليها.

النتائج المترتبة على تساهل المسؤولين بتطبيق القانون

-1تساهل المسؤولين في تطبيق القانون بدقه ونزاهه عادله يشجع على
أ -استمرار انتهاك القانون .ب -ويقود لفساد اكبر .ج -ويضعف قيم المواطنة.
 -2ونبه الى ان الواسطة والمحسوبية سلوكيات تفتك بمسيرة المجتمعات وتقوض قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة
الصالحة.

لخلص جاللته الى تحديد معايير صحيحه او سليمة للتعيينات.أذكرها ؟ اإللتزام بمبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار أساس ووحيد للتعيينات

أكد جاللته في تشخيصه للوضع الراهن الى عدد من الخطوات التي يجب اتباعها  .عددها
تحديات تقودنا الى مفترق طرق والبد ان تحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وإدراك لتحديات الواقع ورؤية واثقة لتحقيق طموح ابناءنا وبناتنا فنترك لهم السالم واالمان
واالزدهار والكرامة والقدرة على مواجهة أصعب الصعاب.

كيف طلب جاللته من كل مواطن ان يعبر عن حبه لبلدنا.

من خالل  -1احترام لقوانينه -2 .ان يكون عهدنا بان يكون مبدأ سيادة القانون االساس في سلوكنا وتصرقاتنا.

حذر جاللته من أن التواني في تطبيق القانون بعداله وكفاءة يؤدي الى العديد من السلبيات .عددها  -1ضياع الحقوق.
فسر  :حقق األردن مكانة دولية بارزة ؟ بسبب دور الملك عبد هللا الثاني في دعم القضايا العربية والدولية

 -2ضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها

