األوراق النق اشية الملكية
على شكل سؤال وجواب

للمعلمة أمل ولدعلي
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 #وضح حرص الهاشميون منذ تأسيس الدولة األردنية على التواصىل مىب اءنىاش الشىرد األردنىس ءالوسىا ل
كافة.
 -1لدعم مشاركة المواطن الفاعلة فس عملية صنب القرار وتطوير الحياة الديمقراطية.
 -2تحقيق اسس الردالة والمساواة التس جاشت من اجلها النهضة الررءية الحديثة التس قادها الهاشميون.
" #ارتأى جاللة الملك عءدهللا الثانس ان يخطو خطوة إضافية من التواصل المءاشر والمفتوح مب اءنا ه عىن
طريق نشر سلسلة مىن األورا النقاشىية المهمىة" وضححالرؤيٌحاالالححة ٌاارةةرحاالرمنحخامحهاهحة ا ح ا
لألوؤلق.
 #فسؤ إصدار الملك عءدهللا الثانس مجموعة من األورا النقاشية.
 -1إلنضاج الديمقراطية وضمان نجاحها.
 -2تحفيز المواطنين للدخول فس حوار ءناش حول القضايا المهمة.
 -3المشاركة الشرءية فس عملية صنب القرار (او المواطنة الفاعلة).
 #اصدار الملك عءدهللا الثانس مجموعة من األورا النقاشية،اأ كؤ ا.
 -1مسيرتنا نحو ءناش الديمقراطية المتجددة.
 -2تطوير نظامنا الديمقراطس لخدمة جميب األردنيين.
 -3ادوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة.
 -4نحو تمكين ديمقراطس ومواطنة فاعلة.
 -5ترميق التحول الديمقراطس :األهداف والمنجزات واألعراف السياسية.
 -6سيادة القانون اساس الدولة المدنية.
 -7تطوير الترليم اساس اإلصالح الشامل.
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 #أ كؤ المسا ل التس تطرقت إليها الورقة النقاشية األول .
 -1كيف نختلف مب ءرضنا ءرضا ضمن نقاشاتنا الرامة.
 -2كيف نتخذ القرارات عل مستوى الوطن.
ا

 " #دعىىىت الورقىىىة النقاشىىىية األولىىى لجاللىىىة الملىىىك عءىىىدهللا الثىىىانس لترسىىىيخ ممارسىىىات اجتماعيىىىة لتجىىىذير
الديمقراطية " بٌهاثةثاامها

الرمماؤسات (سيل اوزلؤي).

 #ماا ً الممارسات التس يجد اتءاعها لتجذير الديمقراطية ءحسد ما ورد فس الورقة النقاشية األول .
 -1احترام اآلراش.
 -2المواطنة ترتءط ءصورة ر يسة ءممارسة واجءات المساشلة.
 -3االختالف فس الراي ال يرنس الفرقة.
 -4افراد المجتمب جميرهم شركاش فس ءذل التضحيات وتحقيق المكاسد.
 #من الممارسات االجتماعية التس يجد اتءاعها لترسيخ او تجذير الديمقراطية احترام اآلراش وضحا رخ.
 -1ان اساس الرالقة ءىين األردنيىين واألردنيىات هىو وحىدتهم والمسىاواة ءيىنهم ءرىع النظىر عىن الرىر او
األصل او الدين.
 -2تفهم آراش اآلخرين وقءول االختالف وهو اعل درجات االحترام.
 -3ان حرية الترءير تكون ناقصة إذا لم يلتزم المواطنون جميرا ءمسؤولية االستماع.
 #متى ترتءط المواطنة ءممارسة واجءات المساشلة.
 -1انخراط المواطن فس ءحث القضايا والقرارات من غير قيود.
 -2محاورة المرشحين ومتاءرة ادا هم .
 -3يتقدم هؤالش المرشحون ءءرامج عملية تستجيد الحتياجات المواطنين.
 #وضح الرءارة التالية " :االختالف فس الراي ال يرنس الفرقة ".
 -1تنوع فس اآلراش والمرتقدات والثقافات هو عنصر قوة وليس عنصر ضرف.
 -2يؤدي احترام االختالف إل الحوار وهو جوهر الديمقراطية.
 #ةو ؤالردٌمقؤلطٌا :هو عندما يرتكز االختالف عل االحترام فإنه يؤدي إل الحوار.
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 #متى يكون افراد المجتمب شركاش فس ءذل التضحيات وتحقيق المكاسد.
 -1عند التساوي فس تحمل المسؤولية تجاه الوطن فس الظروف الصرءة.
 -2وعند التساوي فس فرص تحقيق المكتسءات فس اوقات االزدهار.
 #ماا ً الخطوات الالزمة للوصول إل نهج الحكومات الءرلمانية الفاعلة حسد نظر جاللة الملىك عءىدهللا
الثانس فس الورقة النقاشية الثانية.
 -1الحاجة إل ءروز احزاد وطنية فاعلة قىادرة على الترءيىر عىن مصىالل المجتمرىات المحليىة واولوياتهىا
وهمومها ضمن ءرامج وطنية قاءلة للتطءيق.
 -2تطوير عمل الجهاز الحكومس عل اسس المهنية والحياد ءريدا عن تسييس الرمل.
 #اشىىىتملت الورقىىىة النقاشىىىية الثانيىىىة لجاللىىىة الملىىىك عءىىىدهللا الثىىىانس تأكيىىىد جاللتىىىه المءىىىاد الراسىىىخة للىىىنهج
اإلصالحس فس األردن ل كؤا

الرمبادئ (سيل اوزلؤي).

 #ءالرودة إل الورقة النقاشية الثانية اكٌفانطور نظامنا الديمقراطس.
 -1االلتزام ءمءدا الترددية السياسية.
 -2صون حقو األقليات.
 -3االسىىتمرار فىىس تطىىوير مءىىدا الفصىىل والتىىوازن ءىىين السىىلطات وآليىىات الرقاءىىة مىىن اجىىل نظىىام ديمقراطىىس
سليم.
 -4تقويم مؤسسات المجتمب المدنس.
 -5توفير فرصة عادلة للتنافس السياسس
 -6االستمرار فس حماية حقو المواطنين التس كفلها الدستور.
 #أ كؤ المحاور التس نوه إليها جاللة الملك عءدهللا الثانس اءن الحسين فس الورقة النقاشية الثالثة.
المحىىور األول :القىىيم الضىىرورية إلنجىىاز التحىىول الىىديمقراطس وإرسىىاش نهىىج الحكومىىات الءرلمانيىىة كأهميىىة
الترددية والتسامل.
المحور الثانس :الجمب ءين الىوزارة والنياءىة للوصىول إلى الحكومىات الءرلمانيىة كوجىود منظومىة متطىورة
من الضواءط الرلمية لمءاد الفصل والتوازن ءين السلطات وآليات الرقاءة.
المحور الثالث :تحديد األدوار المتوقب حدوثها من اطراف الرملية السياسية جميرها.
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 #دد القيم الضرورية إلنجاز التحول الديمقراطس وإرساش نهج الحكومات الءرلمانية.
 -1الترددية والتسامل وسيادة القانون.
 -2ترزيز مءاد الفصل والتوازن ءين السلطات.
 -3حماية حقو المواطنين جميرا.
 -4تأمين كل طيف يرءر عن راي سياسس ءفرصة عادلة للتنافس عءر صناديق االقتراع.
 #بٌه المطلءات الجوهرية للجمب ءين الوزارة والنياءة للوصول إل الحكومات الءرلمانية.
 -1وجود منظومة متطورة من الضواءط الرلمية لمءاد الفصل والتوازن ءين السلطات وآليات الرقاءة.
 -2تطوير عمل الجهاز الحكومس ليصءل اكثر مهنية وحيادا ءريدا عن تسييس األداش ليكون مرجرا موثوقىا
للمررفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراش الحكومات الءرلمانية فس صنب القرار.
 #دد اطراف الرملية السياسية.
 -1األحزاد السياسية.

 -2النا د ومجلس النواد.

 -4الملكية الهاشمية.

 -5المواطن.

 -3ر يس الوزراش ومجلس الوزراش.

 #دد سمات األحزاد السياسية الواجد التحلس ءها ءحسد الورقة النقاشية الثالثة.
 -1ان تكون ذات قواعد ممتدة عل مستوى الوطن.
 -2ان تركس مختلف توجهات األطياف السياسية.
 -3ان تسهم هذه األحزاد فس تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها.
 #بٌهاالدور المنتظر من األحزاد السياسية كطرف فس الرملية السياسية.
 -1ان تسهم هذه األحزاد فس تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية وتجذيرها.
 -2التزامها ءالرمل الجماعس والتقيد ءالمءاد المشتركة.
 -3تءنس السياسات ذات األولوية وءرامج وطنية واضحة.
 -4تطوير ءرامج قوية مءنية عل سياسات واضحة تستجيد إل تطلرات المواطنين وهمومهم.
 #بٌهاالدور المنتظر من النا د ومجلس النواد كطرف فس الرملية السياسية.
 -1خدمة الصالل الرام.

 -2تحقيق توازن ءين المصالل عل المستوى المحلس والوطنس.

 -3تحقيق توازن ءين مسؤولية التراون ومسؤولية المرارضة الءناشة.
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 #بٌهاالدور المنتظر من ر يس الوزراش ومجلس الوزراش كطرف فس الرملية السياسية.
 -1نيل الثقة النياءية والمحافظة عليها.

 -2وضب مرايير للرمل الحكومس.

 -3تءنس نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة وترجمته قوال وعمال.
 #بٌهاالدور المنتظر من الملكية الهاشمية كطرف فس الرملية السياسية.
 -1اتءاع نهج يستشرف المستقءل.
 -2المحافظة عل دور الملك ءصفته قا دا موحدا يحمس مجتمرنا من االنزال .
 -3حماية القيم األردنية األصيلة.
 -4ستءقة الملكية صوت األردنيين جميرا خاصة الفقراش منهم.
 -5نشر روح الثقة ءقدرة األردنيين عل التميز واإلءداع عن طريق دعم قصص النجاح وتءنىس المءىادرات
الريادية.
 -6ستءق اول المدافرين عن قضايا الوطن وامن األردن القومس وءقىاش مؤسسىة الجىيا واألجهىزة األمنيىة
والمؤسسات الدينية مستقلة ومحايدة ومهنية وستءق حامية للتراث الدينس والنسيج االجتماعس.
 #بٌهاالدور المنتظر من المواطن كطرف فس الرملية السياسية.
 -1هو اللءنة األساسية فس ءناش نظامنا الديمقراطس األردنس.
 -2الءحث المستمر عن الحقيقة ومتاءرة القضايا الوطنية.
 -3يجىىد ان تكىىون المررفىىة مءنيىىة عل ى الحقىىا ق ولىىيس عل ى االنطءاعىىات واإلشىىاعات واقتىىراح األفكىىار
والحلول الءديلة.
 #فسؤ ركزت رؤية جاللة الملك فس الورقة النقاشية الراءرة عل ما اسماه جاللته ءـ (المواطنة الفاعلة).
لما لها من آثار إيجاءية فس المشاركة السياسية.
 #أ كؤ األسس الر يسة للمواطنة الفاعلة كما وردت فس الورقة النقاشية الراءرة.
 -1حق المشاركة.

 -2واجد المشاركة.

 -3مسؤولية المشاركة الملتزمة ءالسلمية واالحترام المتءادل.
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 #أ كؤ المءاد التس ترتكز عليها المواطنة الفاعلة كما وردت فس الورقة النقاشية الراءرة.
 #كٌف يمكن الوصول إل المواطنة الفاعلة.
 -1االنخراط فس الحياة السياسية الذي يرتءر حقا اساسيا لكل مواطن.
 -2المشاركة السياسية فىس جوهرهىا تشىكل مسىؤولية وواجءىا فرلى كىل مىواطن ان يتحمىل جىزشا مىن هىذه
المسؤولية ءاختيار صورة المستقءل التس ننشدها لألجيال القادمة.
 -3المشاركة الفاعلة فس الحياة السياسية ترتد مسؤوليات عل كل فرد منىا فىس مىا يترلىق ءكيفيىة االنخىراط
فس الرمل السياسس.
 #فسؤ للوصول إل المواطنة الفاعلة يجد االنخراط فس الحياة السياسية.
للترءير الحر عن اآلراش السياسية المختلفة.
 #فسؤ المشاركة السياسية فس جوهرها تشكل مسؤولية وواجءا.
 -1كل مواطن ان يتحمل جزشا من هذه المسؤولية ءاختيار صورة المستقءل التس ننشدها لألجيال القادمة.
 -2واجد المواطنين ال ينتهس ءمجرد القيام ءرملية التصويت فس االنتخاءات ءل يشمل المشاركة الفاعلىة فىس
الحياة المدنية والسياسية يوميا.
" واجد المواطنين ال ينتهس ءمجرد القيىام ءالتصىويت فىس اي انتخاءىات وطنيىة ءىل يمتىد ليشىمل إلتىزام كىل
مواطن ءالمشاركة الفاعلة فس الحياة المدنية والسياسية ءصورة يومية " ل كؤاأمثناار رخ.
 -1الترويجية للقضايا الهامة.

 -2التطوع فس األنشطة المدنية.

 -3االنضمام إل حزد سياسس.

 #فسؤ المشاركة الفاعلة فس الحياة السياسية ترتد مسؤوليات عل كل فرد منا.
 -1االنخراط فس الرمل السياسس.

 -2اإليمان ءالممارسات الديمقراطية.

 " #ركىىزت الورقىىة النقاشىىية الراءرىىة لجاللىىة الملىىك عءىىدهللا الثىىانس اءىىن الحسىىين على ممارسىىات ديمقراطيىىة
يترت ىـد عل ى كىىل المواطني ىـن اإليم ىـان ءهىىا حت ى تزده ىـر الحي ىـاة السـياس ىـية " وض حـحا حـ الرمماؤس حـات
(سيل اوزلؤي).
 #أ كؤ ارءرة ممارسات ديمقراطية يترتد عل كل المواطنين اإليمان ءها حت تزدهر الحياة السياسية.
 -1احترام الراي اآلخر.

 -2االنخراط الفاعل.

 -3تءنس الحوار والحلول الوسط ورفع الرنف.

 -4الشراكة فس التضحيات والمكاسد.
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 #أ كؤ اءرز محطات االنجاز التشريرس فس األردن فس عهد الملك عءدهللا الثانس اءن الحسين.
 -1إقرار ترديالت دستورية رسخت مءاد الفصل والتوازن ءين السلطات.
 -2ترزيز الحريات.
 -3استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.
 -4إنجاز حزمة جديدة من التشريرات الناظمة للحياة السياسية.
 -5التقدم النوعس الذي احرزه مجلس النواد فس تطوير نظامه الداخلس ليكون اكثر فاعلية.
 #أ كؤ اءرز محطات االنجاز المؤسسس فس األردن فس عهد الملك عءدهللا الثانس اءن الحسين.
 -2استحداث هي ة مستقلة لالنتخاءات.

 -1إنشاش محكمة دستورية.
 #ددامهام المحكمة الدستورية.

 -2الرقاءة عل دستورية القوانين واألنظمة.

 -1تفسير النصوص الدستورية.
 #دداالهدف من الهي ة المستقلة لالنتخاءات.

 #فسؤانالت الهي ة المستقلة لالنتخاءات االحترام والتقدير داخل األردن وخارجه.
لدورها الرا د فس ضمان نزاهة االنتخاءات النياءية والءلدية وشفافيتها.
 #أ كححؤ األهىىداف التىىس وضىىرها جاللىىة الملىىك عءىىدهللا الثىىانس اءىىن الحسىىين فىىس الورقىىة الخامسىىة والمطلىىود
تحقيقها.
 -1تطوير القوانين السياسية الر يسة.

 -2تطوير اداش القطاع الرام والجهاز الحكومس.

 -3تحقيق دور فاعل اكثر لألحزاد السياسية.

 -4االستمرار فس ءناش قدرات السلطة القضا ية.

 -5قيام مؤسسىات المجتمىب المىدنس ومىن ضىمنها الجامرىات ومراكىز الدراسىات التىس تقىدم حلىوال للتحىديات
التس تواجه المملكة.
 #ما هو الحوار الذي اءتدا ءه جاللة الملك عءدهللا الثانس فس الورقة النقاشية السادسة.
 -1مفهوم دولة القانون.

 -2والحقو .

 -3والمواطنة.

 #بما ل عرف جاللة الملك عءدهللا الثانس الدولة المدنية.
هس دولة القانون التس تستند إل حكم الدستور واحكام القوانين فس ظل الثواءت الدينية والشرعية وترتكىز على
المواطنة الفاعلة وتقءىل ءالتردديىة والىراي اآلخىر وتحىدد فيهىا الحقىو والواجءىات دون تمييىز ءىين المىواطنين
ءسءد الدين او اللرة او اللون او الرر او المستوى االقتصادي او االنتماش السياسس او الموقف الفكري.
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 #دد مرتكزات الدولة المدنية ءحسد الورقة النقاشية السادسة.
 -1هس دولة القانون التس تستند إل حكم الدستور واحكام القوانين فس ظل الثواءت الدينية والشرعية.
 -2ترتكز عل المواطنة الفاعلة وتقءل ءالترددية والراي اآلخر.
 -3تحىىدد فيهىىا الحقىىو والواجءىىات دون تمييىىز ءىىين المىىواطنين ءسىىءد الىىدين او اللرىىة او اللىىون او الرىىر او
المستوى االقتصادي او االنتماش السياسس او الموقف الفكري.
 #ماا و األساس الذي تُءن عليه الديمقراطيات واالقتصاديات المزدهرة والمجتمرات ال ُمنتجة.
سيادة القانون.
 #ماا و دور الدولة والمواطن فس الدولة المدنية ءحسد الورقة النقاشية السادسة.
يقب عل عاتق الدولة مسؤولية تطءيق وإنفىاذ سىيادة القىانون ءمسىاواة وعدالىة ونزاهىة ويقىب على المىواطن
مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون فس حياته اليومية وءريدا عن االنتقا ية.
 #ءسط جاللة الملك عءدهللا الثانس مفهوم سيادة القانون من خالل اإلشارة لءرع الحوادث اليومية ل كؤ ا.
 #بٌه الحالة المروعة وال ُمحزنة التس يريشها الرديد من دول المنطقة.
 #أعطاأمثنا من الحياة اليومية تدل عل "غياد سيادة القانون والتطءيق الرادل له".
 -1موت طفلة فس حضن والدها ءسءد األعيرة النارية التس تطلق فس الررس او االحتفال.
 -2ام تودع اءنها دون ان ترلم انه لن يرود ءسءد سا ق لم يحترم القانون وقواعد السير.
 -3طالد متفو فقد فرصته ءسءد الواسطة والمحسوءية وعدم تطءيق سيادة القانون.
 -4مجرم ينرم ءالحرية دون مساشلة ءسءد عدم تطءيق سيادة القانون.
 #مااسبب الحالة المروعة وال ُمحزنة التس يريشها الرديد من دول المنطقة.
غياد سيادة القانون والتطءيق الرادل له الذي كان الرامل الر يسس فس وصول هذه الدول لهذه الحاله.
 #وضىىب الملىىك عءىىدهللا الثىىانس فىىس رؤيتىىه لدولىىة القىىانون والمواطنىىة ميزانىىا واضىىحا لضىىمان حقىىو جميىىب
مواطنيها وترزيز الردالة االجتماعية ل كؤ ا.
 #دد الميزان الذي وضره جاللة الملك عءدهللا الثانس لدولة القانون والمواطنة.
 -1ضمان حقو األقلية كمتطلد لضمان حقو األغلءية.
 -2وان سيادة القانون هس الضمان لحقو الجميب وترزيز الردالة االجتماعية.
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 #اشار جاللة الملك عءدهللا الثانس إل عدد من مكامن الخلل فس األداش الرسمس ل كؤ ا.
 #عدد مكامن الخلل فس األداش الرسمس التس اشار إليها وحذر منها الملك عءدهللا الثانس.
 -1لم يرتق مستوى األداش واإلنجاز فىس الجهىاز اإلداري خىالل السىنوات األخيىرة لمىا نطمىل إلى تحقيقىه
ولما يستحقه شرءنا الرزيز.
 -2تسىىاهل المسىىؤولين ءتطءيىىق القىىانون ءدقىىة ونزاهىىة وعدالىىة الىىذي يشىىجب على اسىىتمرارية انتهىىاك القىىانون
ويقود لفساد اكءر ويضرف قيم المواطنة.
 -3الواسىىطة والمحسىىوءية هىىس سىىلوكيات تفتىىك ءمسىىيرة المجتمرىىات وتقىىوع قىىيم الردالىىة والمسىىاواة وتكىىافؤ
الفرص والمواطنة الصالحة.
 -4التجاوز عل مؤسساتنا وإثقاال لها وللمواطن ءموظفين غير اكفياش.
 #مااطؤق مرالجة الخلل فس األداش الرسمس كما حددها جاللة الملك عءد هللا الثانس.
 -1تضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات اإلدارة فيها.
 -2وإرسىىاش مفهىىوم سىىيادة القىىانون ضىىمن مسىىيرة تخضىىب عمىىل المؤسسىىات واألفىىراد للمراجرىىة والتقيىىيم
والتطوير ءشكل دوري للوصول إل اعل المستويات التس نتطلب إليها.
 #مهاما ل حذر جاللة الملك عءدهللا الثانس فس الورقة النقاشية السادسة.
مىىن تسىىاهل المسىىؤولين ءتطءيىىق القىىانون ءدقىىة ونزاهىىة وعدالىىة الىىذي يشىىجب على اسىىتمرارية انتهىىاك القىىانون
ويقود لفساد اكءر ويضرف قيم المواطنة.
 #فسؤ قول جاللة الملك عءدهللا الثانس "إن الواسطة والمحسوءية هس سلوكيات تفتك ءمسيرة المجتمرات".
ألنها سلوكيات تفتك ءمسيرة المجتمرات وتقوع قيم الردالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة.
 #بٌه المريار واألساس الىذي حىدده جاللىة الملىك عءىدهللا الثىانس للتريينىات فىس المواقىب الحكوميىة وءخاصىة
المناصد الرليا.
 #ماا و المريار األساسس فس عملية التريين فس المؤسسات.
اإللتزام ءمءدا الكفاشة والجدارة.
 #كٌف تواجه التحىديات مىن حولنىا اليىوم مىن خىالل رؤيىة جاللىة الملىك عءىدهللا الثىانس فىس الورقىة النقاشىية
السادسة.
 -1ان نحدد مسارنا نحو المستقءل ءوعس وإدارك لتحديات الواقب ورؤية واثقة لتحقيق طموح اءنا نا وءناتنا.
 -2فنترك لهم السالم واألمان واالزدهار والكرامة والقدرة عل مواجهة اصرد الصراد.
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 #ماالرمطارب التس حددها الملك عءدهللا الثانس من كل مواطن يرءر عن حءه لءلدنا الرزيز.
 #ما ل يطلد جاللة الملك عءدهللا الثانس من كل مواطن.
 -1ان يرءر عن حءه لءلدنا الرزيز من خالل احترامه لقوانينه.
 -2وان يكون مءدا سيادة القانون األساس فس سلوكنا وتصرفاتنا.
 -3وحذر من التوانس (التراجب والضرف) فس تطءيق القانون ءردالة وشفافية وكفاشة.
 #ماا ً نتيجة التوانس فس تطءيق القانون ءردالة وشفافية وكفاشة.
 -1يؤدي إل ضياع الحقو .

 -2ويضرف الثقة ءأجهزة الدولة ومؤسساتها.

 #كٌححف سىىرت الورقىىة النقاشىىية السىىاءرة لرمىىل المزيىىد مىىن التطىىور والتقىىدم واإلنجىىاز الىىذي نحتاجىىه للمسىىيرة
الترليمية فس األردن.
 -1انها شملت كافة المراحل مب التركيز عل الرمل اإليجاءس وعلى جرىل التميىز فىس المؤسسىات الترليميىة
هو الهدف األسم .
 -2التميز الرلمس واألدءس والمهنس والءحثس والتميز فس اإلختراع والرلوم والرياضة والفنون ءأنواعه.
 -3تشجيب لرة الحوار وتقءل الراي اآلخر وضرورة التنوع الثقافس والءي س والءُرد عن التردد والخىوف مىن
التطوير ومواكءة التحديث والتطور فس الرلوم.
 -4ان يكون الترليم سندا فس حل مشكالت الحياة والتمكن من مواجهة التطرف ءشت انواعه.
 -5ليكون الترليم عنصر ءناش يساهم فس رفرة وتطور الوطن.
 #بٌه نظره جاللة الملك للترليم ءحسد الورقة النقاشية الساءرة.
 -1انه يشكل ارضية مشتركة لفهم اآلخر.

 -2يرمق قيم التسامل ءريدا عن الرلو والترصد.

 -3ترتءط النهضة الترليمية ءتحقيق اإلصالح الشامل فس المجتمب.
 #متى تصءل الموارد الءشرية تمثل ءحق اهم الثروات فس األردن ءحسد رؤية جاللة الملك عءدهللا الثانس.
إذا نالت األجيال ترليما متطورا وحديثا ينمس مهارات اإلءتكار واإلءداع والتفكير الناقد.
 #متى يمكن لألردن مواجهة تحديات المستقءل وتحقيق الترير المنشود.
عند وجود شىءاد واعىس يتسىم ءىالرلم والمررفىة والثقافىة لمىا يىدور حولىه ليسىتطيب اجتيىاز الرقءىات ءسىهولة
ويسر.
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 #استطاع جاللة الملك ان يؤسس لنهضة ترليمية اردنية شاملة وجديديىة ترسىل كفاشاتهىا المتميىزة والقىديرة
إل جميب دول الرالم واألردن كان وسيءق مشرل للنهضة والتطور فس كثير من الدول الررءية.
 #كٌف حسم جاللة الملك الجدل الواسب والدا ر حول تطوير الرملية الترليمية.
 -1انها تنطلق من لرة القرآن الكريم.
 -2ومن روح الحضارة الررءية اإلسالمية الت ترنت ءها األمم الساءقة عل مدى القرون الماضية.
 #وضح مستقءل الترليم الذي يريده جاللة الملك ءحسد الورقة النقاشية الساءرة.
 -1الترليم المءنس عل االستقصاش والفهم والءحث والتحقق والتدقيق والنقد والتحليل والءُرد عن التلقين.
 -2الرمل عل صقل شخصية الطالد وءناشها.
 -3تحفيز الطلءة عل التواصل ومخاطءة الرالم ءجميب لراته.
 -4ان يكون سمة المجتمب األردنس التقدم والتطور ومواكءة الرلم والمررفة والتكنولوجيا.
 " #دعا جاللة الملىك المؤسسىات الترليميىة إلى تنميىة القىدرات وتحفيزهىا إلى اقصى حىدودها عءىر احىدث
األساليد الترليمية "

دداحفاتاأواسماتا

الألسارٌب.

 -1انها تشجب عل الفهم واإلءداع والتفكير واالءتكار والءُرد عن التلقين.
 -2ان تجمب ءين الرلم والرمل والنظرية والتطءيق والتحليل والتخطيط.
 -3تفتل آفا جديدة امام الطالد ليتفوقوا فس كل علم وكل فن او مهنة او حرفة.
 #كٌف نشجب عل اإلءداع وتنمية القدرات وترلم ادد االختالف وثقافة التنوع عن الطلءة.
 -1عند استحداث منظومة ترليمية حديثة.
 -2ووجود مناهج دراسية تفتل آفا من التفكير الرميق والناقد.
 #رما ل يجد االهتمام ءالمرلم.
ألنه ركن الرملية الترليمية فهو الذي يرد األجيال النقية والمنتمية التس نءاهس ءها األمم.
 #كٌف ننتج مجتمب مررفة من دون استيراده.
 1عندما توجد الردالة وتكافؤ الفرص.
 -2وعندما تتحول جامراتنا ومدارسنا إل مصانب للرقول ومختءرات الكتشاف الميول.
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 " #اشىىار جاللىىة الملىىك ان األردن قىىادر عل ى إنتىىاج مجتمىىب مررفىىة دون اسىىتيراده ءمىىا لديىىه مىىن خءىىرات
وكفاشات " كٌفاٌمكهات قٌكا رخ.
 -1ال ءد من تضافر جهود الجميب (الحكومة ومكونات المجتمب األردنس والمىدارس والجامرىات) لتىوفير
الءي ة الترليمية الحاضنة للتميز والتفو واإلءداع.
 -2تأمين االحتياجات الالزمة والضرورية لءناش قدراتنا ومواردنا الءشرية من خالل منظومة ترليمية سليمة
وناجحة تريد للمرلم واألستاذ الجامرس مكانته فس المجتمب.
 -3ان يقوم المرلم واألستاذ الجامرس ءرمله ءكل امانىة ورغءىة وان يسىتطيب ترجمىة الرنىاوين السىامية لنىرى
مدارسنا مشاعل للرلم والمررفة وصقل المواهىد ومكىان لتنميىة وتىدريد القىدرات ومكىان للتريىر واالرتقىاش
المنشود.
 -4توفير منظومة ترليم حديثة توسب مدارك الطلءة وتفتل آفا المستقءل امامهم وترمق تفكيىرهم وتزيىد مىن
ثقتهم ءأنفسهم متسلحين ءاإليمان القىوي والثقىة القويىة واإلعتىزاز ءهويتنىا اإلسىالمية والررءيىة وتىراث اآلءىاش
واألجداد المتميز والرغءة فس الترليم والتطور واإلءداع ومواكءة المستجدات الحديثة.
 #دد سمات المدرسة التس يريدها جاللة الملك عءدهللا الثانس.
 -1مشاعل للرلم والمررفة وصقل المواهد.

 -2ومكان لتنمية وتدريد القدرات

 -3ومكان للترير واالرتقاش المنشود.
 #ماا و مستقءل الترليم الذي يريده جاللة الملك عءدهللا الثانس.
 -1توسب مدارك الطلءة وتفتل آفا المستقءل امامهم
 -2وترمق تفكيرهم وتزيد من ثقتهم ءأنفسهم
 -3متسلحين ءاإليمىان القىوي والثقىة القويىة واإلعتىزاز ءهويتنىا اإلسىالمية والررءيىة وتىراث اآلءىاش واألجىداد
المتميز
 -4والرغءة فس الترليم والتطور واإلءداع ومواكءة المستجدات الحديثة.
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قا مة ءأهم التواريخ المطلوءة
لرشؤٌفالر سٌهابهاعنً ا
لرمنخاعبدهللاالألو ا
لرمنخاطة ا

 / 10حزيران (1916 / )6م

الثورة الررءية الكءرى

1916

اتفاقية سايكس ءيكو السرية

1917

وعد ءلفور

1920

مؤتمر سان ريمو  /مرركة ميسلون  /انهيار الحكومة الررءية
الفيصلية

 / 11نيسان (1921 / )4م

تشكيل اول حكومة فس شر األردن

 / 20شءاط (1928 / )2م

المراهدة األردنية  -الءريطانية

1928

القانون األساسس  /عقد المؤتمر الوطنس األول فس عمان

1943م

مشروع سوريا الكءرى

1945م

إنشاش جامرة الدول الررءية

 / 25ايار (1946 / )5م

استقالل المملكة األردنية الهاشمية

1947م

اصدار الدستور فيه حدد نظام الحكم ومجلس األمة وقانون
االنتخاد

1948م

مؤتمر اريحا

 / 15ايار (1948 / )5م

حرد فلسطين (النكءة)

 / 25ايار (1948 / )5م

مرركة ءاد الواد

1949م

ترميم كنيسة القيامة

 / 24نيسان (1950 / )4م

اعالن قيام وحدة الضفتين

1951م

اتفاقية الضمان الجماعس الررءس

1952م

إصدار الدستور  /إنشاش ديوان المحاسءة
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لرمنخالر سٌهابهاطة ا
لرمنخاعبدهللاالرثانً ا

 / 1آذار (1956 / )3م

ترريد قيادة الجيا الررءس األردنس

1958م

االتحاد الررءس الهاشمس

 / 5حزيران (1967 / )6م

حرد حزيران (النكسة)

 / 21آذار (1968 / )3م

مرركة الكرامة

1969م

احترا الجامب القءلس فس الحرم القدسس الشريف من قءل
متطرف يهودي

1971م

تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس

1972م

مشروع المملكة الررءية المتحدة

 / 6تشرين األول (1973 / )10م

حرد تشرين (رمضان)

1982م

غزو إسرا يل جنود لءنان

1988م

قرار فك االرتءاط اإلداري والقانونس ءين األردن وفلسطين

1989م

مجلس التراون الررءس

1994م

اتفا السالم الذي عقد ءين األردن وإسرا يل

ليلة القدر  /رمضان 2004 /م

اصدار رسالة عمان

 / 25تموز (2006 / )7م

تركيد منءر صالح الدين فس المسجد األقص

2007م

تشكيل الصندو الهاشمس إلعمار األقص وقءة الصخرة
المشرفة

 / 2تموز (2009 / )7م

تريين سمو األمير الحسين ءن عءدهللا الثانس وليا للرهد

2011م

انشاش المحكمة الدستورية

2013م

توقيب اتفاقية الوصاية

 / 16كانون األول (2015 / )12م

صدور قانون الالمركزية

2016م

إطال مشروع ترميم القءر المقدس فس كنيسة القيامة
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