
 
 

 

 الرحيم  الرحمن هللا بسم
 

  إنني  الحبيب ا نوطن   ساحة  امتداد  وعلى   عمان العاصمة  في   الخامسة الدائرة أبناء  وأخواتي   خواني إ
  الشباب  على مرتكزة  األفكار  هذه لتكون أردني، كشاب  عشتها  للتطبيق  قابلة أفكارا  أيديكم  بين  أضع

 السكان.  من  العظمى الغالبية يشكلون الذين

  بإذن  البرلمان   قبة تحت تحقيقها  على أسعى   أفكار  من أقدمه  ما  الى النظر   الى والشابات  الشباب  أدعو  وهنا
 وعطائهم: الشباب  وبدعم هللا

 ومتوسطة صغيرة مشروعات في  الشباب لتشغيل مبتكرة أفكار  تطبيق  على العمل اوال:

  المؤسسات مختلف مع تشارك بال  بسيطة  مادية وبكلف  المرتفعة البطالة  نسب  من للحد

 الوطنية.

  أفكار   بطرح مطالب  الجميع فإن  بالمئة،  23  الى وصلت قياسية بنسب الشباب  صفوف في  البطالة  ارتفاع مع
  من آالف   بتشغيل وكفيلة للتطبيق  قابلة   أفكارا    نطرح وهنا  البطالة،  غول ومواجهة  الشباب   لتشغيل مبتكرة 
  في  والسياحية  والتجارية الحيوية  المناطق في مساحات تخصيص  على تقوم  بسيطة وبكلف االردني   الشباب

  والعقبة  الميت  البحر منطقتي  في  شعبية أسواق  إلنشاء   التأسيس بينها  من والمحافظات، عمان  العاصمة
  المنتجات  وتسويق المحلية  السياحة  وتشجيع الشباب  لتشغيل  االنتهاء،  على شارف الذي   السريع الباص  ومسار
  رمزي  بمبلغ لهم   تؤجر أن على  فقط  للشباب مخصصة والمشاريع  االفكار  هذه وتكون االردنية.   المحلية
  والتجارة، العمل سوق دخول على  يساعدهم جيدا   دخل   يدر  بهم خاص بسيط استثمار تأسيس  من  ليتمكنوا

 لة. البطا  غول من   وينتشلهم
  وطبيعة نوعية وتحديد مفصل  بشكل  المواقع هذه  دراسة  يتم  أن  يجب الفكرة، هذه  ليةعفا ولضمان 

  خدمات  وتحتوي عليها طلبا    وتشهد البعض لبعضها  مكملة  تكون  بحيث منه،  كل  خصوصية  بحسب االستثمار،
  كتلك لعشوائية ا  عن  بعيدا  مبتكرة اليات  وفق  تنفذ  الجميع  وبمتناول ومعقولة  منافسة  بأسعار وسلعا

 بالسياحة.  شهيرة   بدول الموجودة
  وليس مباشرة للشباب  متاحة المواقع  هذه  تكون أن   للشباب، الموجهة  الفكرة   هذه  في المحورية والنقطة 
   الكبار.  والمستثمرين  التجار  من للستثمار 

  مرنة الكترونية  تطبيقات باستخدام  للشباب متاحة  لتكون   الفكرة،  هذه  في األهم هو  الشفافية  عنصر ويعد
    تعقيدات.  أي دون  وسهلة  مبسطة تكون  أن على  فيها،  والتسجيل عليها للطلع



 
 

 

  التنمية  لتحقيق الوافدة العمالة  مكان الى للوصول االردنيين المياومة عمال  إحالل  ثانيا:

 الوطني االقتصاد ودعم

  خلل من   االردنيين، المياومة  عمال كافة  الى الوصول  بهدف تقليدية غير  حلول وضع على الفكرة   هذه وتقوم 
 على تحتوي أن على  المياومة،  عمال كل   حصر ليتم العمل،   وزارة من  مباشر بإشراف إلكترونية  منصة إيجاد
 وابداعاته.  منتجاته وعرض  وخبراته وتخصصه سكنه موقع

  البطالة من التخفيف  في  ودوره المشروع  هذا  عن وإعلن ترويج حملت  الفكرة هذه  مع  يترافق أن ويجب
  محل  االردنية  العمالة  إحلل في  ومؤثرا   ا  حاسم سيكون  انه   خاصة  و الوطني،  االقتصاد  ودعم التنمية وتحقيق 
 الوافدة.   العمالة

 
 النواب. مجلس أعضاء  أداء على  باإلشراف تقوم شبابية  وطنية  هيئة إنشاء ثالثا:

  األردن،   في اإلصلح  عملية  على  انعكس  الذي األمر  النواب،  بمجلس تراجعت المواطن ثقة  أن   أحد على  يخفى  ال
  لهذا  الحكم،   أركان من  هام  وركن  للشعب،   كممثل هاّمة دستورية  أهمية من  النواب مجلس  يحتله  لما   نظرا  
  وتضع النواب،  مجلس أعضاء   أداء   على الشعبية  الرقابة   تمارس شبابية وطنية هيئة   انشاء   فكرة فإن

  ألعضاء   افعا  ود حافزا    لتكون  جماعي بشكل او فردي بشكل  سواء   المجلس أداء   صورة  في عامة  المواطنين 
 الحكومة.   أعمال  على والتشريع الرقابة   مجال في  األفضل لتقديم  النواب مجلس

  هذه  ولكن  الشعب،   من  منتخب كمجلس النواب  مجلس  على سلطة  ال  أن  نعلم ونحن المقترح  هذا  وندعم 
  بضرورة  هموإيمان  النواب مجلس  على  الوطن شباب  غيرة من نابعة إنما   ألحد،  تتبع ال  التي   الشعبية الهيئة 
 دوره.  تفعيل 

 
  ميسرة، بضمانات وكبرى صغرى قروض الشباب   منح لتسهيل واضحة آلية  إيجاد رابعا:

 والجمركية.  الضريبية األعباء  وتخفيف  والتصدير االستيراد  عمليات في لالنخراط وتشجيعهم

  وفق  بهم خاصة مشروعات إلنشاء   صغيرة قروض  على الحصول من  الشباب   تمكين على الفكرة   هذه وتقوم 
  أن   على القروض، هذه  على الحصول   وجه في عقبة  تقف التي  الضمانات  مشكلة معالجة تراعي محددة معايير
  بحسب  تنفيذها يفضل  مشاريع جملة وتحديد جدوى دراسة بعد تنفذ ولكن  بسيطة،  بفوائد القروض  هذه  تكون 
 واحتياجاتها.  منطقة   كل



 
 

 

  واضحة  آليات وفق  ولكن وإبداعاتهم، الشباب  أفكار تنفيذ  في  دور لها  فتلك الكبرى، القروض   بخصوص أما
  المشروع  بقاء  تضمن  األولى،   للسنوات المشروع  صاحب  مع بشراكة  الحكومة  تدخل أن   على تقوم  ودقيقة،

 للشباب.  عمل فرص  إيجاد في  يسهم الذي األمر  واستمراريته، 
  الوطني الجهد  هذا  في التجارية  البنوك  كإشرا الضرورة  فمن للشباب  اإلقراضية  األفكار  هذه  تنفيذ  أجل  ومن  

  قروض بمنح البنوك هذه  لتقوم   المركزي،  البنك  من   مباشر بإشراف  وذلك المجتمعية،  المسؤولية  باب  من
 ومدعومة.  ميسرة إقراض  بشروط  االستثمار،  من  تمكنهم للشباب ميسرة 

  رحبة آفاق فتح  شأنه  من  المحلي السوق  وتنشيط  والتصدير االستيراد  مجال في  للنخراط الشباب تشجيع  أن   كما
  خلل من  ورعايته  دعمه يتطلب  الذي األمر  التجارة، معترك  دخول في  تطلعاتهم وتحقيق المبدع،  للشباب 
  التأكيد  مع للجميع،  لعدالة ا  بمبدأ  تخل ال  ومدروسة،  واضحة أسس  وفق وجمركية  ضريبية   تسهيلت منحهم 

  في  وتساهم جيدا   دخل   تدر للشباب  نوافذ إيجاد في دور من لها  لما االلكترونية،  التجارة  تشجيع أهمية على
   التنمية.  تحقيق 

 
  من الفائض من واالستفادة للمواطنين بتأجيرها  للخزينة المملوكة األراضي  استغالل خامسا:

 شاملة. نيةوط خطة وفق للزراعة السدود مياه

  المملكة  مناطق مختلف في  والمنتشرة للخزينة المملوكة  األراضي استغلل  على الفكرة   هذه وتقوم 
  على  مستغلة   الغير األراضي هذه  توزيع تـقتضي  الوطنية  المصلحة  فإن لهذا  مستغلة، وغير  معطلة   ولكّنها 

  المواطن على بالنفع لتعود ستصلحها، ال  للخزينة   ملكيتها  تبقى أن   على الرمزي،  اإليجار بطريقة المواطنين،
 التنمية.  وتحقيق  الوطني  االقتصاد ورفد

  التي  السدود مياه  الستغلل  آليات  إيجاد من  بد ال  وهنا  المختلفة،   للزراعات المياه توفر مشكلة  ذلك مع ويترافق 
  محافظات مختلف  في السدود من  سواء  بالمياه  المواطنين  لتزويد سدى،  وتذهب  سنويا   كبيرة بكميات تـفيض

  األردن  وأن خصوصا   المائي، المخزون  على  تؤثر ال  محددة بكميات الجوفية  واآلبار  المياه تجميع  وآبار  المملكة 
 المياه.   شح من  يعاني

 
 
 
 



 
 

 

  المعلمين، وتدريب  التحتية،  بنيتها بتأهيل  الحكومية المدارس بواقع النهوض سادسا:

  التعليم كفاءة استعادة على والعمل ،التعليم مؤسسات منه  تعاني الذي  االنحدار ووقف

 ومخرجاته.  العالي

  تربوية  ئةبي  لتكون جيد  بشكل ومهيأة الطلبة الستقبال مؤهلة  مدارس  إيجاد على  يقوم  التعليم إصلح  إن 
  شاملة   صيانة أعمال تنفيذ  يتطلب  وهذا والتميز،  للعطاء   فرصة ومنحهم األجيال على  النعكاسها   ملئمة  

  العلوم   ومختبرات بالمكتبات والعناية  المستأجرة،  المدارس من  للتخلص  خطة  ووضع  الحكومية، للمدارس
 أكبر.   بشكل المدارس   في المعلومات  تكنولوجيا وتوظيف  والحاسوب، 

  والتحديث التنمية مجاالت على  وانعكاساتها التراجع  حالة أحد على  يخفى فل العالي، التعليم   مؤسسات أما
  يجعل مما  البشري،  ماله ورأس  المجتمع   قدرة على ذلك وأثر بكفاءة،  بواجباتها  القيام   على الدولة  وقدرة

 جريئة.  قرارات  ى ال  بحاجة وهامة  ضرورية    مسالة   ومخرجاته العالي  التعليم كفاءة استعادة
  ال  مهن في يعملون  منهم  بالمئة 73  وبنسبة خريج  الف  70  نحو األردنية  العالي التعليم مؤسسات  وتخرج
  إتقان  ضعف  مع الرسمية  والمراسلت التقارير كتابة على  قادرين غير بالمئة 94  و بتخصصاتهم  لها علقة

 واالنجليزية.  العربية   اللغتين
  وإعادة  العمل،   لسوق مطلوبة  دراسية  وبرامج  تخصصات العتماد  اللزمة السياسات  وضع الضروري   من لهذا 
  الجودة  ضمان  إدارة سياسات  ووضع العلمي  البحث وإصلح ودعمها الجامعات وتمويل التدريسية   الهيئات بناء 
    الجامعات. في
 

  محافظات  مختلف  في التنمية تحقيق في  لدوره وتمكينه،  الالمركزية مشروع دعم سابعا:

 المملكة.

  اإلدارية  اللمركزية  مشروع في التوسع  خلل من  فيها  السكان  وتمكين   المحافظات  لتنمية االوان  آن 
  الرجوع  دون واإلداري، التنموي القرار   اتخاذ من  مجالسها  لتمكين  اللمركزية   بقانون النظر   وإعادة والتنموية،

  اللمركزية   تجربة تمنح بحيث  المحافظات  في المشاريع تنفيذ  إجراءات  وتبسيط  العاصمة،   في المركز  الى 
  الشباب   قدرات بناء   على  التركيز  مع الوطن   أبناء   بين  االجتماعية  العدالة  لتحقيق واالستمرار  للنجاح  فرصة

 واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  المجاالت في  وتمكينهم
 
 



 
 

 

 المتقاعدين دعم  على التركيز مع  االمنية، هزةواألج المسلحة القوات دعم مواصلة ثامنا:

 الكريم.  العيش لهم يضمن  بما منهم الشباب
  األمن   حالة لضمان  تسهر  التي   المختلفة األمنية   واألجهزة الوطن حدود تحمي التي  المسلحة  القوات  إّن 

  بدورها  لتقوم  لتمكينها   الثاني  عبدهللا  الملك  جللة جهود دعم تستدعي  المواطن،  بها ينعم التي  واالستقرار
  مؤسسات ومختلف المجتمع  ودعم والصحة كالتعليم متميزة تنموية  بأدوار تقوم  إنها   خاصة والحيوي، الهام 
 الدولة. 
  في زالوا  ما الذين  األمنية، واالجهزة  المسلحة  القوات  من المتقاعدين دعم أهمية  الى   اإلشارة  من بد  ال  وهنا
  يؤهلهم ما  والتجارب والمعارف الخبرات من الكثير  خدمتهم  سنوات  خلل كتسبواا  فقد والعطاء،  الشباب  سن 
  ثقافة عن بعيدا   تنموية مشاريع إلقامة وإبداعاتهم  طاقاتهم  توجيه  خلل من  والمعرفة بالخبرة  الوطن لرفد

   بتأسيسه. يقوموا   مشروع  أي في  النجاحات تحقيق  من تمكنهم  ومعرفة خبرة من لديهم لما   التوظيف،
 

 التنمية. في  دورها لتأخذ واجتماعًيا،  واقتصادًيا سياسًيا المرأة تمكين تاسعا:

  كوتا  بتخصيص  ايجابيا   تمييزا   منحها  رغم المطلوب،  المستوى  دون السياسي  الشأن في  المرأة  مشاركة  زالت ال
  لتمكين  جتمعية وم  رسمية جهود بذل  يستدعي  مما   واللمركزية، والبلدية النيابية  االنتخابات  في نسائية 
 ودعمها.  المرأة
  المنظومة  أّن   رغم متدنية، تزال  ال  االقتصادي  الشأن في مشاركتها أن  إال   المجتمع  نصف  تشكل  المرأة  ان  ورغم

  بسيطة العمل سوق  في  مشاركتها تزال  ال  العملي الواقع  في ولكن بعيد حد إلى  المرأة  تنصف  التشريعية 
 التنمية. وتحقيق  المرأة لتمكين  اإلجراءات  اتخاذ  يتطلب مما المجتمعية، النظرة   بسبب

  أبنائها   ومنح األردني، مع  ومساواتها أردني، غير  من المتزوجة األردنية  المرأة   إنصاف  أهمية هنا   نغفل وال
  حقوقها من  حق وضمان  وطنها،  في  األردنية  كرامة  لضمان  عليها التوافق يتم التي اآللية   وفق الجنسية،
   الدولية.   المواثيق عليه  ونصت الدستور  كفله ي الذ  األساسية

  ال   تجاهلها، سيتم الملحة  الوطنية القضايا  أن   وقضاياهم، الشباب فئة  على هذه  أفكارنا في  التركيز  يعني وال
  به وتحيط  ملتهب،  إقليم في  يعيش  فاألردن  النواب،  مجلس  مؤسسة ضمن   والرعاية  العناية  ستلقى بل

  وفي  والخارجية "كورونا"، جائحة بعد خصوصا   االقتصادية التحديات مقدمتها   في  ،وخارجيا   داخليا   التحديات،
  الثاني   عبدهللا الملك  جللة مواقف  ودعم االتجاه  بهذا األردنية  والثوابت الفلسطينية،   القضية مقدمتها 

  على  القائمة حديثة، ال االردنية الدولة   معالم  ترسم التي النقاشية  أوراقه  في  عنها  عّبر التي اإلصلحية  ورؤيته
 الفرص.   وتكافؤ العدالة



 
 

 

 عليها:  التركيز   سيتم  التي الوطنية  القضايا  وأبرز

  المستقلة الفلسطينية   الدولة إلقامة   الداعمة الثاني  عبدهللا  الملك   جللة مواقف دعم  على التأكيد  .1
  عودةال بحق المتعلقة  الثوابت على التأكيد مع  الدولتين، حل  وفق  الشريف  القدس   وعاصمتها
  على  الهاشمية  الوصاية  وأّن  األردن، حساب على الفلسطينية القضية  تصفية ورفض والتعويض، 

  الشرعية   الوالية أصحاب فهم عنه،  التنازل يمكن  ال   للهاشميين حق   اإلسلمية  والمقدسات القدس
 والدينية.  القانونية 

  والوقائع الحالي بالواقع  القبول كن يم  ال  أنه التأكيد  مع  إجراءاته،  وتبسيط للستثمار  جديدة آفاق   فتح .2
  جذب نقطة األردن   ليكون ونهائي،  جذري بشكل  ومعالجتها  المستثمرين،  هروب  في تسهم  التي

 المنطقة.  في  للستثمار 
  على ترتكز  التي  الوسطى   الطبقة وتدعم وتعزز المواطنين  بين  العدالة تحقق ضريبية إصلحات تنفيذ .3

  على المباشرة غير  والضرائب المبيعات  لضريبة  السلبية  آلثارا  من  والحد  الدخل،  ضريبة تصاعدية
 االقتصاد. 
  القرار  صناعة في  المفصلي   ودوره النواب مجلس هيبة استعادة أهمية على  التأكيد  يجب وبالنهاية
  األفكار   على تقوم  النواب،  مجلس داخل  لتكتلت التأسيس   باتجاه للذهاب جدي بشكل والسعي  األردني،

  الذي ردني، األ اإلصلحي بالبرنامج للمضي  وحيد كسبيل  البرلمانية،  الحكومات  الى تفضي  والتوجهات، 
   للمواطن.   واالجتماعية االقتصادية األوضاع  تحسين  في ألهميته األردنيين،  كل إليه  يتطلع 
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