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ه للدكتور عمر الرزاز محاورأبرز   كتاب التكليف السامي الُموجَّ

 لتشكيل الحكومة القادمة

 عمردكتور ولة الدوتكليف  الدكتور هاني الملقي،بقبول استقالة دولة إشارة إلى صدور اإلرادة الملكية السامية 

يد من العدإلى الحكومة الجديدة بمعالجة كتاب التكليف السامي  َعِهدَ قد ف الجديدة،بتشكيل الحكومة  الرزاز

التحديات الحالية الضاغطة، الوضع الدقيق  في ظل ،اإلصالح والبناء والتطوير القضايا التي تركزت حول

 :هبرزت فيلتي اوالتحديات وفيما يلي أهم المحاور والصعب الذي تمر به المملكة، 

 التحفيز االقتصادي:محور 

إطالق طاقات االقتصاد األردني وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل  -

 الخاصة للشباب.

إيجاد حلول خالقة لمشاكل ارتفاع التكاليف التشغيلية واإلجراءات البيروقراطية المعيقة والتي تقف  -

 الوطني.في وجه االقتصاد 

طالق إمفصليا ، من خالل  واجتماعيا   اقتصاديا   إنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ُيعد تشريعا   -

 .ات ومختلف مؤسسات المجتمع المدنيحوار بالتنسيق مع مجلس األمة بمشاركة األحزاب والنقاب

 .يبية والعبء الضريبي بشكل متكاملمراجعة شاملة للمنظومة الضر -

 نوعية الخدمات والتنمية والحماية االجتماعية:محور تحسين 

 االرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. -

 بناء مستقبل مشرق ألبنائنا وبناتنا في بيئة تعليمية آمنة. -

 فيها. اقيناحترام إنسانية مرضانا وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية التي كنا وما نزال السب   -

 .المملكة شبكات نقل عام حضاري في شتى محافظات إيجاد -

 توفير شبكات األمان االجتماعي لغوث الفقير من أهلنا. -

 التأكيد على حق الممارسة الراشدة للمواطنة الفاعلة. -

 د  األسرة األردنية الواحدة على تجاوز الصعاب يدا  بيد، والنهوض نحو حاضر أفضل وغَ قدرة  -

 .شرقمُ 

 ي:محور اإلصالح اإلدار

وضع اإلصالح اإلداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولويات الحكومة واعتباره  -

 مصلحة وطنية عليا.

قصر أو مسؤول يعيق االستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع موظف مُ أي تهاون مع  عدم -

 فرص العمل على الشباب والنمو القتصادنا.

أو ال  ،خدمة وراحة المراجعين لمختلف مرافق وخدمات الدولةال يعمل لالذي مسؤول المحاسبة  -

 يراعي في المال العام ذمة وال ضمير.

 اإلسراع بإنجاز مشروع الحكومة اإللكترونية لالرتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية. -

 ضبط االنفاق الحكومي بكل حزم. -

 محور اإلصالح السياسي:

إعادة النظر في تعزيز من دور األحزاب وتمكينها من الوصول إلى مجلس النواب من خالل  -

 التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
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دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن  -

 في محافظات الوطن.

أهم األدوات التي على الحكومة أن ترتكز إليها في انفتاحها  الحوار والتواصل وبناء التوافق هو من -

 وتواصلها مع السلطات األخرى ومع المواطنين.

ا اآلثار العميقة التي خلفتهعلى بكل شفافية وموضوعية واطالعهم لمواطنين ا وجوب االستماع إلى -

اح لبلورة أي إجراءات الظروف االقتصادية الصعبة التي مررنا ونمر بها، ألن فهم الواقع هو المفت

 .أو تشريعات ضرورية لتجاوز الظرف االقتصادي الصعب

 :األمنيالمحور 

أنها الحامية لمسيرة البناء واإلنجاز وسد منيع في وجه و ،ألجهزة األمنية األردنيةالعطاء موصول ل -

 وهي تستحق منا جميعا التقدير والعرفان. ،الحاقدين

 .وتمكينها لتستمر في أدائها المميزاألجهزة األمنية األردنية الدولة بكل مؤسساتها بدعم التزام  -

 :الواردة في كتاب التكليف الساميتلخيص ألهم التحديات 

 تراكم الظروف الخارجية الضاغطة، وغياب االستقرار في اإلقليم. -

 .تباطؤ النمو االقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب -

ة التي العديد من التحديات األساسيإلى  ، إضافةالتكاليف التشغيلية واإلجراءات البيروقراطيةارتفاع  -

 .تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته

االستمرار بفرض ضرائب استهالكية غير مباشرة وغير عادلة ال تحقق العدالة والتوازن بين دخل  -

 .الفقير والغني

والتي تسبب استمرار معاناة أهلنا للوصول إلى  محافظاتالشتى غياب شبكات نقل عام حضاري في  -

 أعمالهم وجامعاتهم.

تقصير الموظفين والمسؤولين ووجود تعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا  -

 والنمو القتصادنا.

 ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصري. -

إغالق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات األمنية التي  التراجع الحاد في صادراتنا بسبب -

 تواجهها.

 ارتفاع الكلفة المالية للجهود األمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الوطن. -

 في كتاب التكليف السامي: ذكرهاتسلسل بحسب  ذات األولويةالقطاعات 

 التعليم. -

 الرعاية الصحية. -

 النقل العام. -

 الطاقة. -

 التجارة الخارجية )التصدير(. -


