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 األوراق النقاشية لجاللة الملك عبدهللا الثاني
، أرسى 1999منذ أن تسلم جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 

جاللته رؤية واضحة لإلصالح الشامل ومستقبل الديمقراطية في األردن. ومن خالل سلسلة من 

رة اإلصالح وعملية األوراق النقاشية يسعى جاللة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسي

التحول الديموقراطي التي يمر بها األردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في 

، وهذا َعْرض موجز لألوراق النقاشيّة صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية اإلصالح

تاريخ إصدارها، وموضوعها، وكيفية تحقيقها(: )  

 الورقة النقاشية األولى
 مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة

 

 الورقة النقاشية الثانية
 تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين

 

 الورقة النقاشية الثالثة
 أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة

 

 الورقة النقاشية الرابعة
 نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة

 

 الورقة النقاشية الخامسة
سياسيةتعميق التحول الديمقراطي: األهداف، والمنجزات، واألعراف ال  

 

 الورقة النقاشية السادسة
الدولة المدنية سيادة القانون أساس  

 

 الورقة النقاشية السابعة
 بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة

 
 
 
 
 
 

 

 المتجددة" "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية *** الورقة النقاشية األولى:
 2012كانون األول/ديسمبر 29
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أربعة مبادئ وممارسات أساسية ال بد أن تتجذر في سلوكنا  حدّد جاللته الحمالت االنتخابية: والنطالق

السياسي واالجتماعي حتى نبني النظام الديموقراطي الذي ننشد. وتمثل االنتخابات النيابية القادمة فرصة 

حقيقية لتعزيز هذه المبادئ والممارسات، والتي من المهم أال تتوقف بانتهاء العملية االنتخابية، بل أن تستمر 

 ى تترسخ قناعات ثابتة في حياتنا اليومية خالل السنوات القادمة. وتتجلى هذه المبادئ والممارسات بما يلي:حت

 أوالً: احترام الرأي اآلخر أساس الشراكة بين الجميع                         

  ثانياً: المواطنة ال تكتمل إال بممارسة واجب المساءلة                         

 .ثالثاً: قد نختلف لكننا ال نفترق فالحوار والتوافق واجب وطني مستمر                       

 .رابعا: جميعنا شركاء في التضحيات والمكاسب                       

 "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين" *** الورقة النقاشية الثانية:

 2013كانون الثاني/يناير  16

 

متطلبات التحول الديمقراطي /االنتقال إلى الحكومات البرلمانية/األنظمة الديمقراطية والنموذج األردني

إن الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية الشامل يعتمد على ثالثة متطلبات أساسية ترتكز على .الناجح

 الخبرة المتراكمة واألداء الفاعل، وهي:

  حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات  أوالً:   

 المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق. 

سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيدا عن تسييس العمل،  ثانياً:   

  .حكومات البرلمانيةلمساندة وإرشاد وزراء ال

تغيير األعراف البرلمانية من خالل تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يعزز نهج الحكومات  ثالثاً:   

  .البرلمانية

 "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" *** الورقة النقاشية الثالثة:
 2013آذار/مارس 2

 

البرلمانية المتعارف عليها عالميا تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، إن الممارسة السياسية في الحكومات 

 ودستورنا يسمح بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية التالية:

 وجود منظومة متطورة من الضوابط العملية لمبادئ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة. :أولها

 .أن يكون إشراك النواب في الحكومة متدرجاً، وبالتوازي مع نضج العمل السياسي النيابي الحزبي :ثانيها

  .أن نطور عمل الجهاز الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحيادا وبعيدا عن تسييس األداء :ثالثها

 يةممارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الديمقراط  على كل مكّون في نظامنا السياسي   

 .دور األحزاب السياسية :أوالً 

 ً  .دور مجلس النواب : ثانيا

 ً  .دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء : ثالثا

     ً  .ارتقاء دور الملكية الدستورية الهاشمية دور الملكية:: رابعا

 ً  .دور المواطن: خامسا
 

 

 "نحو تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة" *** الورقة النقاشية الرابعة:
 2013حزيران/يونيو  2



 

من أهم متطلبات التحول الديمقراطي تعزيز المجتمع المدني ودوره في مراقبة األداء السياسي وتطويره نحو  

 .األفضل، عبر ترسيخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع

لة"، التي أما المشاركة السياسية فال تكون ذات أثر إيجابي، إال حين يؤمن كل فرد منا بـ "المواطنة الفاع

ترتكز على ثالثة أسس رئيسة وهي: حق المشاركة، وواجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة الملتزمة 

 بالسلمية واالحترام المتبادل، معززة بالمبادئ التالية:

 .إن االنخراط في الحياة السياسية يشكل حقاً أساسيا لكل مواطن :أوالً         

         ً  اسية في جوهرها تشكل مسؤولية وواجباً..إن المشاركة السي :ثانيا

         ً إن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية ترتب مسؤوليات على كل فرد منّا فيما يتعلق بكيفية  :ثالثا

 في العمل السياسي.  االنخراط 

"تعميق التحول الديمقراطي: األهداف، والمنجزات،   *** الورقة النقاشية الخامسة:

 السياسية"واألعراف 
 2014أيلول/سبتمبر  13

 

 وفيما يلي أهم محطات اإلنجاز التي تم تحقيقها حتى اآلن:

إن هذا المسار يتضمن اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال إصالح : از التشريعيأوالً: محطات اإلنج

 .التشريعات، والتي تمثل البنية األساسية ألي نظام ديمقراطي في العالم

تعزيز بعض مؤسسات الدولة القائمة وبناء مؤسسات ديمقراطية جديدة، على   محطات اإلنجاز المؤسسي: ثانياً:     

مجلس النواب مركزاً للدراسات  تأسيس، هيئة مستقلة استحداث . محكمة دستورية إنشاء  النحو التالي:

وطنية قوية للنزاهة  وتعزيز منظومة ،السلطة القضائية ، استمرار العمل في تدعيم والبحوث التشريعية

متابعة العمل في ، المركز الوطني لحقوق اإلنسان دعماالستمرار في ، و والشفافية والمساءلة

 برنامج تطوير القطاع العام،  مسارات

يشتمل هذا المسار على تحديد القيم والممارسات  ثالثاً: محطات التطور الخاصة بأطراف المعادلة السياسية:

وتشمل: االعتدال، والتسامح،  مارسات المواطنينتقع في صميم الثقافة الديمقراطية ومالجوهرية، والتي 

واالنفتاح، والتعددية، وإشراك جميع مكونات المجتمع، واحترام اآلخرين والشعور بهم، واحترام سيادة 

القانون، وصون حقوق المواطن، وتأمين كل طيف يعبر عن رأي سياسي بفرصة عادلة للتنافس عبر 

 ناديق االقتراع.ص

 "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"  :السادسة*** الورقة النقاشية 
 2016 أكتوبرتشرين األول/ 16

 

إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه،  

 لقانون في حياته اليوميةيتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة ا

 . سيادة القانون أساس اإلدارة الحصيفة -

  .والنهضوية للمجتمعات سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية: وهي الواسطة والمحسوبية -

 تطوير الجهاز القضائي أساس لتعزيز سيادة القانون -

 . سيادة القانون عماد الدولة المدنية -

بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر "  :السابعة*** الورقة النقاشية 
 " نهضة األمة

2017نيسان/ابريل  15  
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 *ألهميّة هذه الورقة النقاشية نُورد هنا أبرز أقوال جاللته يحفظه هللا في هذه الورقة:
لقد تنامى في اآلونة األخيرة نقاش محموم حول ملف التعليم، لم يقتصر على أمة دون أمة، وال على قطر  -

 دون قطر.

ما من أمة تنهض بغير التعليم، وقد بات من البديهيات أن ال شيء يعدل التعليم في مسيرة بناء الدول،  -

وجه العالم، إلى األجمل واألكمل واألفضل، وال سيما في مرحلة باتت تتسابق فيها األمم في وتغيير 

 . اقتصاد المعرفة، واستثمار الطاقات البشرية

لم يعد خافيا على أحد أننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا  -

 .أن نلبي احتياجاته إال بوسائله التقنية الحديثةالعصر إال بأدواته المعرفية الجديدة، وال 

ال يمكننا في ظل هذا الواقع، أن نغفل عن التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع التعليم، بدًء من  -

االعتراف بها، ومن ثم بذل الجهود لتجاوزها، وابتكار الحلول الناجعة لها، وصوال إلى نظام تعليمي 

في بناء المستقبل المزدهر الذي نسعى إليه. ولذلك فإننا نرى أهمية  حديث، يشكل مرتكزا أساسيا

 .التوصيات التي قدمتها لجنة تنمية الموارد البشرية العام الماضي وضرورة العمل بها

ويرى جاللة الملك يحفظه هللا أنه يمكن بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية )باعتبارها جوهر 

 خالل التوّجهات التالية :  نهضة األمة( من

 :االستثمار في مستقبل أبنائنا عماد نهضتنا -أولا 

 .ال استثمار يدر من العوائد كما يدر االستثمار في التعليم -

كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنّه من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب،  -

 .بإيمان وإقدام واتزان

جهود الجميع، شعبا وحكومة ومؤسسات خاصة وعامة، لتوفير البيئة الحاضنة، أن تتكاتف يجب  -

وتأمين االحتياجات الضرورية من أجل بناء قدراتنا البشرية من خالل منظومة تعليمية سليمة 

 .وناجعة

ا   :سبيلنا لمستقبل زاهر  - ثانيا
 .وبناته من طاقات هائلةعلى المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب  -

والتفكير، والفهم ال التلقين، وتجمع بين العلم  أحدث األساليب التعليمية التي تشجع على الفهم إتباع   -

 .والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط

، الذي يشهد تطورا هائال في حاليا  كل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله، فالتعليم ل -

التكنولوجيا، ال يقتصر على القراءة والكتابة، بل يتجاوز ذلك في عصر الكمبيوتر واإلنترنت إلى 

 .العمل المهنية ومبادئإتقان لغات عالمية أساسية، وامتالك مهارات التواصل مع اآلخرين 

ة الثرية والتراث البديع. ولن يستطيع أبناؤنا لقد أنعم هللا علينا بثروة عز نظيرها من القيم العالية واللغ -

أن ينهلوا من هذا التراث، إال إذا أحبوا لغتهم العربية، وأجادوها وتفوقوا فيها، وكيف ال وهي لغة 

ن بناءهم المعرفي األصيل  .القرآن الكريم ولسان األمة، فهي التي تشكل ثقافتهم وتكّوِّ

 

ا   : والمعرفةرؤيتنا ألردٍن منارة للعلم  -ثالثا



 إننا نتطلع إلى أردن قوي، يقدم ألبنائه خير تعليم، يؤهلهم ألن يواجهوا تحديات الحياة. -

طلع إلى أردن يتبوأ مكانه في مصاف الدول التي سبقت في هذا الميدان، واستطاعت بالجهد  -

 .والمثابرة انتزاع المراكز المتقدمة فيه

 .التعليمية مهما كانت الظروف والتحدياتيرتبط بالنهضة الذي تحقيق اإلصالح الشامل  -

نطمح أن يكون ألردن تجربة تغري بنجاحها اآلخرين، فيكون هو قائد مسيرة تحديث التعليم في  -

 العالم العربي.

نريد أن نرى مدارسنا ومعاهدنا المهنية وجامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واأليدي العاملة الماهرة،  -

 .والطاقات المنتجة

ومة تعليم حديثة، توسع مدارك الطلبة، تعّمق فكرهم، تثير فضولهم، تقوي اعتدادهم منظ عمل -

 بأنفسهم، وتصل بهم إلى العالمية.

مناهج دراسية تفتح أَمام أبنائنا وبناتنا أبواب التفكير العميق والناقد؛ تشجعهم على طرح إيجاد  -

التنوع والحوار؛ تقّرب منهم أساليب األسئلة، وموازنة اآلراء؛ تعلمهم أَدب االختالف، وثقافة 

التعبير، وتنّمي فيهم ملكة النظر والتدبر والتحليل، وكذلك بمعلمين يمتلكون القدرة والمهارات التي 

 .تمكنّهم من إعداد أجيال الغد

تنمية مواردنا البشرية وتعليم بناتنا وأبنائنا، الموضوع الذي يمس مستقبل أمتنا، وأدعمه كل الدعم،  -

ؤتي ثماره بالتنفيذ واإلصالح، فهو عالمة وعي وتيقظ، ومبعث أمل وارتياح. وال بد أن نعمل حتى ي

دون تردد أو تأخير، يدا واحدة، مؤسسات ومعلمين، طلبة وأهالي لنحقق مبتغانا. فكل يوم يمضي 

 .تمضي به فرصة ألبنائنا في تحقيق ما يستحقون فال نضيعها عليهم

 

_______________________________________________________ 
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