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النقاشية الكلمات الدالة على عناوين االوراق  

  ( التعليم ) السابعة ، (  القانون ) السادسة ، ( تعميق ) الخامسة ، ( تمكين ) مواطنة فاعلة ( ) الرابعة، (ادوار ) الثالثة، (تطوير ) الثانٌة ، (بناء) االولى

  ح (اٌذ٠ّمشاط١خ اٌّزغذدثٕبء ِغ١شرٕب ٔؾٛ ) الورقة االولى

 اٌّغبئً اٌزٟ رطشلذ ٌٙب اٌٛسلخ إٌمبش١خ األٌٚٝ؟

و١ف ٔخزٍف ِغ ثؼضٕب ثؼضب ضّٓ ٔمبشبرٕب اٌؼبِخ  -   

و١ف ٔزخز اٌمشاساد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛطٓ -  

 اٌّّبسعبد اٌزٟ دػذ ٌزشع١خٙب ٘زٖ اٌٛسلخ ٌزغز٠ش اٌذ٠ّمشاط١خ :

االخزالف فٟ اٌشأٞ ال ٠ؼٕٟ اٌفشلخ - 2 اؽزشاَ ا٢ساء -  

اٌّٛاطٕخ رشرجظ ثصٛسح سئ١غخ ثّّبسعخ ٚاعجبد اٌّغبءٌخ-3  

أفشاد اٌّغزّغ ع١ّؼُٙ ششوبء فٟ ثزي اٌزضؾ١بد ٚرؾم١ك اٌّىبعت -4  
 

( ٔظبِٕب اٌذ٠ّمشاطٟ ٌخذِخ ع١ّغ األسد١١ٔٓرط٠ٛش  )اٌضب١ٔخ سلخ اٌٛ  

 ِب اٌّؾبٚس اٌزٟ شٍّزٙب 

اٌٛصٛي ئٌٝ ٔٙظ ؽىِٛبد ثشٌّب١ٔخ فبػٍخ -               ِزبثؼخ اٌّغ١شح اٌذ٠ّمشاط١خ -  

 اٌٛصٛي ئٌٝ ٔٙظ اٌؾىِٛبد اٌجشٌّب١ٔخ اٌفبػٍخ

 1- اٌؾبعخ ئٌٝ ثشٚص أؽضاة ٚط١ٕخ فبػٍخ2- رط٠ٛش ػًّ اٌغٙبص اٌؾىِٟٛ ػٍٝ أعظ ١ِٕٙخ

 ِب اٌّجبدئ اٌشاعخخ ٌٍٕٙظ االصالؽٟ

ؽمٛق األل١ٍبد صْٛ -  ؽّب٠خ ؽمٛق اٌّٛاط١ٕٓ  -  االٌزضاَ ثّجذأ اٌزؼذد٠خ اٌغ١بع١خ -  

رم٠ٛخ ِإعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -      رٛف١ش فشصخ ػبدٌخ ٌٍزٕبفظ اٌغ١بعٟ-  

 

( المتجددة دٌمقراطٌتنا لنجاح تنتظرنا أدوار ) الثالثة الورقة  

 القٌم الضرورٌة إلنجاز التحول الدٌمقراطً وإرساء نهج الحكومات البرلمانٌة :

.جمٌعا المواطنٌن حقوق حماٌة إلى إضافة ،السلطات بٌن الفصل مبادئ وتعزٌز ، القانون وسٌادة ، والتسامح ، التعددٌة أهمٌة  

 األدوار المطلوبة من أطراف العملٌة السٌاسٌة جمٌعا:

 7- النائب :                                                                   9-  مهام االحزاب الرئٌسٌة  :          ;- الملكٌة الهاشمٌة 

 األص١ٍخ االسد١ٔخ اٌم١ُ ٚؽّب٠خ  -       اٌغّبػٟ اٌؼًّ فٟ االعٙبَ -                                                اٌؼبَ اٌصبٌؼ ٌخذِخ ٠غؼٝ -

 األسد١١ٔٓ صٛد اٌٍّى١خ رجمٝ أْ -        اٌزم١ذ ثبٌّبثذئ اٌّشزشوخ  -       ٚاٌٛطٕٟ  اٌّؾٍٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ اٌّصبٌؼ ث١ٓ ِزٛاصْ أداء -

 خٚإٌضا٘ ٌٍؼذاٌخ اٌٛط١ٕخ إٌّظِٛخ ؽّب٠خ -     رجٕٟ اٌغ١بعبد راد اال٠ٌٛٚخ -                          اٌجٕبءح . اٌّؼبسضخ ِغإ١ٌٚخ ث١ٓ ٚاٌّٛاصٔخ -

  األردنٌٌن بقدرة الثقة روح نشر فً االستمرار -             ثشاِظ ٚط١ٕخ ٚاضؾخ -                                                                                   

 8-  رئٌس الوزراء ومجلس الوزراء                                      :- اٌّٛاطٓ                                - ؽب١ِخ ٌٍزشاس اٌذ٠ٕٟ ٚإٌغ١ظ االعزّبػٟ 

  الحقٌقة عن بالبحث علٌه -      الحكومً للعمل معاٌٌر وضع * علٌها والحفاظ النٌابٌة الثقة نٌل* 

الوطنٌة القضاٌا متابعة -            وفعال قوال وترجمته الرشٌدة والحاكمٌة الشفافٌة نهج تبنً*  

  البدٌلة والحلول األفكار اقتراح -                                                                                

 تمكٌن نحو ) الرابعة الورقة
(فاعلة ومواطنة دٌمقراطً  

أسس المواطنة الفاعلة :حق 

 ،المشاركة واجب ، المشاركة

المشاركة مسؤولٌة  

ػذد اٌّّبسعبد اٌذ٠ّمشاط١خ 

اٌزٟ ٠زشرت ػٍٝ اٌّٛاط١ٕٓ 

 اإل٠ّبْ ثٙب 

ئؽزشاَ اٌشأٞ ا٢خش ،  االٔخشاط 

اٌفبػً ، رجٕٟ اٌؾٛاس ٚاٌؾٍٛي 

اٌٛعظ ، سفض اٌؼٕف ، اٌششاوخ 

 فٟ اٌزضؾ١بد ٚاٌّىبعت. 
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( الدٌمقراطً التحول تعمٌق ) الخامسة الورقة  

 ما محطات االنجاز التشرٌعً والمؤسسً التً حققها األردن

  التشرٌعً :  

دستورٌة تعدٌالت إقرار  

جدٌدة دٌمقراطٌة مؤسسات استحداث  

السٌاسٌة للحٌاة الناظمة التشرٌعات من جدٌدة حزمة إنجاز  

  نظامه تطوٌر فً النواب مجلس أحرزه الذي النوعً التقدم

 المؤسسً :  
دستورٌة محكمة إنشاء   

لالنتخاب مستقلة هٌئة إستحداث  
 

 األهداف التً ٌسعى الملك عبدهللا الثانً لتحقٌقها : 
الرئٌسة السٌاسٌة القوانٌن تطوٌر  
والحكومً العام القطاع أداء تطوٌر  
السٌاسٌة لألحزاب فاعل دور تحقٌق  

القضائٌة السلطة قدرات بناء فً االستمرار  

( اساس الدولة المدنٌةالقانون سٌادة  )السادسة الورقة   

 مرتكزات دولة القانون )الدولة المدنٌة( :
  المواطنٌن بٌن تمٌٌز دون الواجبات و الحقوق فٌها تحدد *    راالخ الراي و التعددٌة تقبل *    الفاعلة المواطنة * 
   

 دور كل من الدولة و المواطن فً تطبٌق سٌادة القانون :
الٌومٌة حٌاته فً القانون سٌادة ترسٌخ و ممارسة مسؤولٌة ٌتحمل: ( المواطن )نزاهة وبعدالة القانون سٌادة تطبٌق: ( الدولة )   
  

 ِب عجت اٌؾبٌخ اٌّشٚػخ ٚ اٌّؾضٔخ اٌزٟ رؼ١شٙب اٌذٚي فٟ إٌّطمخ ؽغت سؤ٠خ عالٌخ اٌٍّه ػجذ هللا اٌضبٟٔ ؟

  غ١بة ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚ اٌزطج١ك اٌؼبدي ٌٗ .

  

  مكامن الخلل فً االداء الرسمً :   * عدم االرتقاء فً مستوى االنجاز و االداء لما ٌطمح جاللة الملك  
  االفراد و المؤسسات على التجاوز *     نزاهة و بعدالة القانون سٌادة المسئولٌن تساهل*  

 إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٍٝ وً ِٓ

اعزّشاس أزٙبن اٌمبْٔٛ ، فغبد اوجش ،  ٠ضؼف ل١ُ اٌّٛاطٕخ :   اٌّغئ١ٌٛٓ ثؼذَ رطج١ك اٌمبْٔٛ ثذلخ ٚ ٔضا٘خ اعزّشاس -    

  ٚ اٌّغبٚاح ٚ رىبفإ اٌفشصرم٠ٛض فشص اٌؼذاٌخ  رفزه ِغ١شح اٌّغزّغ:   عٍٛو١بد اٌٛاعطخ ٚ اٌّؾغٛث١خ  -
 

 اٌّطبٌت اٌزٟ ؽذد٘ب عالٌخ اٌٍّه ٌّٛاعٙخ رؾذ٠بد ا١ٌَٛ

 اؽزشاَ اٌمٛا١ٔٓ ، اْ ٠ىْٛ ِجذاح ع١بدح اٌمبْٔٛ ٘ٛ االعبط فٟ اٌغٍٛن ، ػذَ اٌزٛأٟ فٟ رطج١ك اٌمبْٔٛ ثؼذاٌخ

( ح الشاملالصأساس االالتعلٌم تطوٌر  )  السابعةالورقة   

  أبرز ما سعت إلٌه الورقة النقاشٌة السابعة  :                 
التعلٌمٌة للمسٌرة نحتاجه الذي التطور من المزٌد على العمل  

  التعلٌمٌة المؤسسات فً التمٌز جعل وعلى االٌجابً العمل على التركٌز
والبحثً والمهنً واالدبً العلمً التمٌز  

  اآلخر الرأى تقبل و الحوار لغة تشجٌع
 

  فغش : عؼذ اٌٛسلخ اٌغبثؼخ ئٌٝ رشغ١غ ٌغخ اٌؾٛاس ٚ رمجً اٌشأٜ ا٢خش

 ١ٌىْٛ اٌزؼ١ٍُ عًٕذا ٌٗ فٟ ؽً ِشىالد ؽ١برٗ

١ٌزّىٓ ِٓ ِٛاعٙخ اٌزطشف ثشزٝ أٛاػٗ   

 ١ٌىْٛ ػٕصش ثٕبء ٠غبُ٘ فٟ سفؼخ ٚرطٛس اٌٛطٓ

 

 رؼذ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ فٟ االسدْ ِٓ أُ٘ اٌضشٚاد

 الْ  عالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌضبٟٔ ٠ؼٍُ أٔٙب رّضً ثؾك أُ٘ اٌضشٚاد

 الْ ٘زٖ ٠ّٕٟ االع١بي ٔبٌذ رؼ١ًٍّب ِزطٛسا

 ٚ الٔٗ ال ٠ّىٓ ٌألسدْ ِٛاعٙخ رؾذ٠بد اٌّغزمجً 

 
 

 و١ف ؽغُ عالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌغذي اٌٛاعغ ٚاٌذائش ؽٛي رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

االعال١ِخش٠ُ ٚسٚػ اٌؾضبسح رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رٕطٍك ِٓ ٌغخ اٌمشآْ اٌى  

 ث١ٓ ِغزمجً اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠ش٠ذٖ عالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌضبٟٔ

رؼ١ٍُ ِجٕٟ ػٍٝ :    

االعزمصبء ٚاٌفُٙ ٚاٌجؾش ٚاٌزؾمك ٚاٌزذل١ك ٚإٌمذ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌجؼذ ػٓ اٌزٍم١ٓ -1  

٘ب ٚرؾف١ض اٌطٍجخاٌؼًّ ػٍٝ صمً اٌشخص١خ ٚثٕبء -2  

اٌٛعبئً اٌزٟ دػب ا١ٌٙب عالٌخ اٌٍّه ػجذهللا اٌضبٟٔ ٌزط٠ٛش ) ر١ّٕخ ( اٌّإعغبد 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ:

 ر١ّٕخ لذساد اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؾف١ض٘ب ئٌٝ الصٝ ؽذٚدٚ٘ب

 أْ رغّغ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌؼًّ ٚإٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزخط١ظ

 أْ رفزؼ آفبًلب ِٓ اٌزفى١ش اٌؼ١ّك ٚإٌبلذ

 ٌزشغ١غ ػٍٝ االثذاع ٚر١ّٕخ اٌمذساد ٚرؼٍُ أدة االخزالف ٚصمبلخ اٌزٕٛع

 اعزؾذاس ِٕظِٛخ رؼ١ّ١ٍخ ؽذ٠ضخ

 

و١ف ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِذاسعٕب ِشبػً ٌٍّؼشفخ ٚصمً اٌّٛا٘ت ِٚىبْ ٌز١ّٕخ 

 ٚرذس٠ت اٌمذساد

 ِٓ خالي ئ٠غبد ِٕظِٛخ رؼ١ٍُ ؽذ٠ضخ 

 

و١ف ا٘زُ عالٌخ  اٌٍّه ثبٌّؼٍُ وشوٓ ِٓ اسوبْ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ:

ِٓ خالي ؽصٌٛٗ ػٍٝ اٌّٙبساد اٌزٟ رّىٕٗ 

  بٟ٘ ثٙب االُِِٓ ئػذاد أع١بي ٔم١خ ِٕٚز١ّخ ٔج

اٌٛعبئً أٚ اٌطشق اٌزٟ أشبس ئ١ٌٙب عالٌخ اٌٍّه 

 ػجذهللا اٌضبٟٔ الٔزبط ِغزّغ ِؼشفخ:

اٌؼذاٌخ ٚرىبفإ اٌفشص -  

ضشٚسح رؾ٠ًٛ عبِؼبرٕب ِٚذاسعٕب ئٌٝ  -

 ِصبٔغ ٌٍؼمٛي ِٚخزجشاد اٌىزشبف ا١ٌّٛي

و١ف ٠ّىٓ رؾم١ك ٔٙضخ رؼ١ّ١ٍخ رط٠ٛش 

 اٌزؼ١ٍُ 
رأ١ِٓ االؽز١بعبد اٌالصِخ ٚاٌضشٚس٠خ ٌجٕبء  -

ٕظِٛخ ِ لذسارٕب ِٚٛاسدٔب اٌجشش٠خ ِٓ خالي

 رؼ١ّ١ٍخ ع١ٍّخ
رضبفش عٙٛد اٌغ١ّغ اٌؾىِٛخ ، ِٚىٛٔبد  -

ٚاٌغبِؼبد ٌزٛف١ش ٚاٌّذاسط  اٌّغزّغ اال سدٟٔ ،

اٌؾبضٕخ ٌٍز١ّض ٚاٌزفٛق  اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٚااٌجذاع

 


