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ن ّظم مركز القدس للدراسات السياسية مؤمتر ًا بعنوان «شباب األردن ،مواطنون فاعلون يف مسرية اإلصالح

وحماربة التطرف» برعاية وزير الشباب املهندس حديثة اخلريشة ،ومشاركة سفرية مملكة النرويج يف األردن
عمن.
السيدة تونة إليزابيث باكفولد اليش ،وذلك خالل األيام من  25 -23أيلول /سبتمرب  2017يف ّ

استضاف املؤمتر الذي حرضه صف واسع من الناشطني الشباب والشابات األردنيني من خمتلف مناطق

اململكة ،نخبة من القيادات والناشطني الشباب العرب من فلسطني ولبنان واملغرب وتونس .وحتدث أمام

املؤمتر عدد من املسؤولني من وزارة الشباب ،وهيئة كلنا األردن ،وقادة الفروع الشبابية يف أحزاب سياسية ،إىل

جانب قراءات يف مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية والبلدية والالمركزية ،ومراجعة لتجربة احتادات طلبة
اجلامعات األردنية.

قدّ م عدد من النواب املغاربة والتونسيني واألردنيني وغريهم من النشطاء العرب يف العمل البلدي واملدين
ّ
وتول النواب األردنيون ،د .عيل
عروض ًا لتجارب شبابية عربية يف املشاركة السياسية ،ويف حماربة التطرف،

احلجاحجة ،وتامر بينو ،وحممد الظهراوي ،إدارة بعض جلسات املؤمتر الذي خصص القسم األخري من أعامله

ملجموعات عمل تفاعلية للتعرف عىل اخلصوصيات واملشرتكات يف التجارب العربية اخلمس ،تالها جمموعات

عمل لصياغة خارطة طريق لتعزيز مشاركة الشباب يف مسرية اإلصالح وحماربة التطرف ،ومناقشة عامة
للخالصات والتوصيات.

االفتت�اح

كلمة السيد عريب الرنتاوي ،مدير مركز القدس:
ويف افتتاح أعامل املؤمتر ،قال السيد عريب الرنتاوي مدير عام مركز القدس إننا سنبحث يف هذا النشاط

العديد من القضايا بالغة األمهية التي ختص أهم قطاع من قطاعات شعبنا ،وأعني به الشباب .وارتأينا تنظيم هذا

املؤمتر بالنظر إىل تعدد األطر واملرجعيات ،رسمية وأهلية ،هلذا القطاع ،وبالنظر إىل قناعة عميقة وراسخة بأنه

من دون مشاركة فاعلة للشباب يف مسار اإلصالح السيايس والتحول الديمقراطي ،ومسار حماربة التطرف ،ال
يمكن حتقيق النتائج املرجوة.
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وأضاف الرنتاوي بأننا ارتأينا أن نستضيف ممثلني ملختلف األطر الشبابية يف اململكة لكي تتحدث عن مواطنة
الشباب الفاعلة ،وأقصد أن يكون للمواطن رأي يف كل ما يدور من حوله ،والرأي ال يمكن أن يكون فردي ًا ،وإنام
مؤطر ًا عرب مجعيات واحتادات ومنظامت أهلية وأحزاب سياسية وغري ذلك .وبالنسبة لنا ،فإن شباب األردن هم
مجيع الشباب يف البالد بغض النظر عن هوياهتم ومرجعياهتم وانتامءاهتم السياسية والفكرية وأماكن تواجدهم
وانتشارهم ،وهذا أمر نقف فيه عىل مسافة واحدة من اجلميع ،ونريد لشباب األردن من خمتلف هذه املرجعيات
واملكونات واالهتاممات أن يتفاعل مع بعضه بعض ًا من أجل تدعيم اسرتاتيجية وطنية شاملة ،وتدعيم مشاركة
شبابية فاعلة يف مساري اإلصالح وحماربة التطرف.
وأوضح الرنتاوي أن عنوان هذا املؤمتر ّ
يلخص أهدافه ،وأنه قد جاء دور الشباب املشاركني لتبيان ماذا تعني
هلم املواطنة الفاعلة ،وكيف يروهنا ،وما رأهيم بمعايريها ،وكيف يرون مسامهتهم ودورهم ْ
إن يف مسار املشاركة
والتمثيل السيايسْ ،
وإن يف مسار اإلصالح السيايس أو يف مسار حماربة التطرف.
لتعب
وأكّد الرنتاوي أنه قد تم تصميم هذا املؤمتر عىل نحو يعطي فرصة للمؤسسات الرئيسة والفاعلة ّ
عن آرائها ،ويدور حوار بني ممثليها وبني املشاركني ،وقد روعي يف برنامج املؤمتر أن تتم االستفادة من أربع
جتارب صديقة؛ من املغرب وتونس ولدهيام خصوصيات ،ومن فلسطني ولبنان ولدهيام خصوصيات أيض ًا ،هذا
باإلضافة إىل ختصيص مساحة للتفاعل مع هذه التجارب يف جمموعات عمل صغرية ،وكذلك توزيع املشاركني
عىل جمموعات عمل لبلورة مقرتحاهتم وتوصياهتم يف جمال تعزيز املشاركة يف مسرية اإلصالح السيايس وحماربة
التطرف.

كلمة السيدة تونة إليزابيث ،سفرية مملكة النرويج يف األردن:
قالت السيدة السفرية إنه رشف يل أن أكون معكم اليوم ،وأحرض هذا املؤمتر اهلام الذي أدهشني برنامج
أعامله واملشاركني فيه .وأضافت بأن مواجهة التطرف وبخاصة يف أوساط الشباب مهمة رئيسة لكل املجتمع،
وأن ذلك مهم ال من أجل جتنب اآلثار السلبية للعنف والتطرف فحسب ،بل ألن ذلك يمكن أن يكون كذلك
حافز ًا للتغيري ،وتقدم األحزاب ،والتنمية .واعتربت أن العمل الذي قامت به احلكومة األردنية ومركز القدس
يعب عن التزامهام القوي الذي سيقود إىل تقدم املجتمع األردين.
للدراسات السياسية يف هذا املجالّ ،
املارة ،وقالت لقد
وأعربت السيدة تونة عن سعادهتا للتعاون مع مركز القدس خالل السنوات اخلمس ّ
كان مله ًام أن ترى كيف يدير مركز القدس تصوره لعملية اإلصالح السيايس باالستناد إىل املبادىء املدنية
والديمقراطية ،وخلق البيئة املناسبة للشباب يف األردن ،والتي من شأهنا وقاية البالد من العنف والتطرف.
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ورأت السيدة تونة أن األردن بتبنيه االسرتاتيجية الوطنية  2025ملحاربة التطرف واإلرهاب ،يكون قد بنى
إمجاع ًا وطني ًا يف هذا املجال .واعتربت أن متكني الشباب ،وتعزيز دورهم يف األحزاب السياسية عىل اختالفها،
مسألة حاسمة هلذا املرشوع .وأضافت بإن مركز القدس ،قد و ّفر للشباب والشابات التدريب املناسب من أجل
متكينهم حتى يكونوا رأس الرمح يف عملية اإلصالح السيايس ،وسيادة القانون ،واملجتمع املدين ،واملواطنة
الفاعلة ،والدفع باجتاه تكافؤ الفرص.
ويف ختام كلمتها قالت السيدة السفرية إنه ليس هناك حدود ملا يمكن أن ننجزه إذا ما مجعنا مع ًا السياسات
واجلهود ااملشرتكة لكافة اجلهات ذات العالقة.

كلمة املهندس حديثة اخلريشة ،وزير الشباب:
أشار الوزير اخلريشة يف مستهل حديثه إىل أن هذا املؤمتر يأيت ضمن اجلهود الوطنية الرامية ملحاربة التطرف الذي
أصبح ظاهرة عاملية ،يتطلب التصدي هلا جهود ًا عىل هذا املستوى ،والتزام ًا من قبل اجلميع أفراد ًا ومؤسسات
وجمتمعات للحد من تأثرياهتا السلبية والتي طالت اجلميع بمختلف أدياهنم ومعتقداهتم وأجناسهم وبيئاهتم.
وقال اخلريشة إن الوزارة عملت بكل ما أوتيت من قوة وجهد إلطالق طاقات الشباب وتنظيم إمكانياهتم
اخلية ،مؤكد ًا أهنم لن يتوانوا عن تقديم الدعم واملساندة املطلوبة
واستثامر أوقات فراغهم وتشجيع مبادراهتم ّ
واملمكنة لشباب األردن واملؤسسات العاملة مع الشباب ،إيامن ًا بأن العمل مع الشباب هو عمل استثامري مربح
عىل املدى البعيد .وأكّد أنه بقدر ما هنتم بالشباب ونصوغ من برامج وسياسات فاعلة وعقالنية وعملية ،بقدر
ما يكون العائد سخي ًا عىل شكل خربات برشية أصبحت بحق هي ثروة العرص ،وعدة األمة ملجاهبة التحديات
الداخلية واخلارجية.
وأضاف اخلريشة بأن جاللة القائد يؤكد باستمرار أن من يضمن الشباب يضمن املستقبل ،ما يؤكد أن قضية
اإلصالح االجتامعي واالقتصادي والسيايس أمر مهم لألردن ،ال سيام إذا ما أخذنا بعني االعتبار أن فئة الشباب
تشكل نصف املجتمع ،األمر الذي يستدعي العناية هبذه الفئة ،وهتيئة فرص التعليم املناسب هلا ،والرتكيز عىل
التعليم النوعي الذي يلبي حاجات السوق ومتطلباته املستقبلية.
وانطالق ًا من أن عملية اإلصالح جيب أن تكون شاملة ،فإن رؤية احلكومة األردنية ،بحسب الوزير ،تركز عىل
اندماج األردن مع العامل ،وحتقيق اإلصالح يف برامج الدولة التعليمية والرتبوية ويف جماالت الثقافة والشباب من
خالل قوانني االنتخاب واألحزاب واملطبوعات ،وتلك الناظمة للنزاهة الوطنية ومنظومة السلوك الوظيفي.
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وقال وزير الشباب أيض ًا إننا نسعى من خالل احلراك الذي تشهده عملية التنمية السياسية عىل مستوى

اململكة بمختلف مكوناهتا الفكرية واالجتامعية ،خاصة فيام يتعلق بقانون االنتخاب واألحزاب إىل حتقيق رؤية

جاللة امللك عبد اهلل الثاين بتوسيع قاعدة مشاركة املواطنني ،وخاصة الشباب يف صنع واختاذ القرار ،ومتكينهم
من حتمل مسؤولياهتم بكفاءة واقتدار  ،وبمشاركة فاعلة ومؤثرة يف احلراك املجتمعي من حولنا.

المحور األول :قراءة وتقييم للتجربة األردني�ة في تأطير الشباب
اشتمل هذا املحور عىل ثالث مداخالت ،تناولت واقع حال املراكز الشبابية يف وزارة الشباب ،وهيئة كلنا

األردن ،وجتربة احتادات الطلبة يف اجلامعات األردنية ،وجاءت عىل النحو التايل:

املداخلة األوىل :د .ياسني هليل ،مدير الشؤون الشباب يف وزارة الشباب
املوضوع :جتربة املراكز الشبابية يف وزارة الشباب
أشار هل ّيل إىل أن جتربة املراكز الشبابية بدأت يف اخلمسينيات من القرن املايض ،وكان عددها يقترص عىل مخسة

مراكز  ،وأن جتربة هذه املراكز تطورت ،وأصبح هلا دور ثقايف واجتامعي ملموس ،وارتفع عددها إىل أن وصل
حالي ًا إىل  200مركز للشباب والشابات ،تتوزع بني ثالث جمموعات؛ املجموعة األوىل هي مراكز نموذجية بنتها
وزارة الشباب ،واملجموعة الثانية تولت مبادرات ملكية رعايتها ،واملجموعة الثالثة ما زالت مقامة يف أبنية
مستأجرة حمدودة املساحة وبحاجة إىل إعادة تأهيل.

نصت عىل وجود جمالس إدارة منتخبة هلذه املراكز من
وأضاف هل ّيل بأن تعليامت إدارة مراكز الشباب ،قد ّ
الشباب أنفسهم ،وهم من يديرها ويش ّغلها ،ويوجد إىل جانب ذلك جلان عاملة ،الفت ًا إىل أن عمل املراكز يعتمد
عىل التعلم من خالل املامرسة واللعب وتلبية جزء من رغبات الشباب طبق ًا للبيئة املحيطة.
ويوجد لدى مراكز الشباب ،بحسب هل ّيل ،خطة سنوية تم بلورهتا بالتشارك مع الشباب أنفسهم ،وتستهدف
متكني الشباب ،وتوعيتهم بأنامط احلياة الصحية السليمة والعرصية .كام أن جزء ًا من التوجه للشباب يستند إىل

تثقيفهم بربامج هادفة ملساعدهتم يف إبجاد فرص عمل وحماربة البطالة .ويشمل ذلك برامج للتدريب والتشغيل
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بالتعاون مع مؤسسات وطنية تُعنى بتطوير األعامل واإلبداع ،فض ً
ال عن أن لدى الوزارة خطة تنفيذية ملواجهة

التطرف ،شارك يف االطالع عليها حوايل  25ألف شاب وشابة ،بالتشارك مع كل اجلهات املعنية.

وأكدّ هل ّيل أن وزارة الشباب تعمل حالي ًا عىل إعداد اسرتاتيجية وطنية للشباب ،وتو ّقع أن تكون جاهزة مع
هناية عام  ،2017وأنه متهيد ًا لصياغة هذه االسرتاتيجية ،أجرت الوزارة العديد من جلسات االستامع للشباب
داخل املراكز وخارجها للوقوف عىل احتياجاهتم وتطلعاهتم ،ومن أجل صياغة االسرتاتيجية بشكل منهجي
وعلمي ،عل ًام بأن أول اسرتاتيجية وطنية للشباب كانت قد أعدّ ت للفرتة .2009 -2005

املداخلة الثانية :السيد عبد الرحيم الزواهرة ،املدير العام هليئة شباب كلنا األردن
املوضوع :هيئة شباب كلنا األردن
أوضح الزواهرة أن انطالقة هيئة شباب كلنا األردن تعود إىل عام  2006بلقاء يف البحر امليت برعاية ملكية،

شارك فيه  1700شاب وشابة ،وروعي يف اختيارهم األبعاد اجلغرافية والديمغرافية .ويف ختام اللقاء ،أمر رئيس

الوزراء آنذاك بتشكيل اهليئة بصفتها الذراع التنفيذي الشبايب لصندوق امللك عبد اهلل .وأضاف بأننا وصلنا إىل
مجيع حمافظات اململكة االثنتي عرشة ،وأنه يوجد حالي ًا  13فرع ًا للهيئة منها فرعان يف العاصمة ،ويوجد إىل

جانب ذلك ،فرق عمل يف املخيامت والبوادي واجلامعات ،يف حماولة للوصول إىل مجيع فئات الشباب بالرشاكة

مع العديد من املؤسسات العاملة معهم ،وعىل رأسها وزارة الشباب .وأكد بأهنم يعملون عىل تفعيل دور الشباب
يف احلياة العامة ،ورفع درجة الوعي والنضوج الفكري لدهيم ،سياسي ًا واقتصادي ًا واجتامعي ًا ،وتأهيلهم لدخول

سوق العمل ،وخلق جيل وا ٍع ومنت ٍم ،واالهتامم هبم يف جمال الريادة والعمل التطوعي.

وقال الزواهرة إن اهليئة تعمل عىل ترمجة رؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاين بشأن الشباب ،والتي بسطها يف
األوراق النقاشية السبع ،وأكد فيها عىل أمهية إعطائهم دور ًا حقيقي ًا .وحتدث مدير عام اهليئة عن وجود حمطة

معرفية يف كل فرع من فروع اهليئة بالتعاون مع املركز الوطني لتكنولوجيا املعلومات ،الفت ًا إىل أن هذه املحطات

قد قدّ مت أكثر من  40دورة تدريبية يف جمال املعرفة والتدريب الرقمي والريادة .وأضاف بأن اهليئة اآلن يف طور
إنشاء حاضنات شبابية ومكتبة إلكرتونية ،هذا إىل جانب املكتبة العامة التي تم جتهيزها يف كل فروع اهليئة.

وبحسب الزواهرة ،يوجد لدى اهليئة خطة تنفيذية من سبعة حماور ،املحور الرئييس فيها «ألجل األردن نتطوع»

من أجل تنمية روح املبادرة يف خدمة الشباب واملجتمع املحيل .ومن املحاور األخرى« :شبابنا منتج» ،وحمور
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اللغة اإلنجليزية من ثالثة مستويات ،وحمور دور الشباب يف اإلعالم االجتامعي ،وتدريب الشباب عىل فن
املناظرة ،والتثقيف يف القضايا العامة ،واملشاركة يف االنتخابات العامة.

املداخلة الثالثة :د .خالد شنيكات ،رئيس اجلمعية األردنية للعلوم السياسية
املوضوع :جتربة احتادات الطلبة يف اجلامعات األردنية
أوضح شنيكات أنه كان عضو ًا يف احتاد طلبة اجلامعة األردنية يف منتصف التسعينيات ،وأنه سيستفيد من

جتربته الشخصية يف تناول موضوع املداخلة .وقال إن االحتادات الطالبية التي تشكلت يف اجلامعات األردنية

ليست سوى جمالس طلبة يف جامعاهتا ،ألن فكرة وهيكل االحتاد ُيفرتض أن يشمال اجلامعات مع ًا ،وهذا ليس
هو واقع احلال ،الفت ًا إىل أنه مل يتم مالحظة وجود تغيري عىل مستوى األداء بني التسعينيات وبني اآلن.

وأجرى شنيكات مقارنة مع االحتادات الطالبية يف اجلامعات الغربية ،فرشح األدوار التي تقوم هذه االحتادات

هبا عىل صعيد تعميق التجربة السياسية للطلبة وإكساهبم املهارات السياسية وتأطري أنشطتهم التطوعية داخل
اجلامعات وخارجها هبدف إحداث التغيري وتلبية االحتياجات بشكل سلمي من داخل احلرم اجلامعي.

وأوىص شنيكات بأن يراعي نظام االحتاد الطاليب كل التجارب السابقة لالستفادة منها ،وأن تشجع األنظمة

االنتخابية يف مجيع اجلامعات العمل الرباجمي والعمل اجلامعي واحرتام التعددية ،وخاصة أن هناك تنوع ًا يف

االنتامءات السياسية ،واحرتام قيم التسامح والتنوع .ومن أجل أن ال يتم التالعب بنظام االحتادات ،دعا إىل أن

يتم صياغة قانون موحد هلا واخضاعه لالستفتاء يف مجيع اجلامعات حتى ال يتم تغيريه مزاجي ًا من قبل اإلدارات
اجلامعية.

وشدّ د شنيكات عىل رضورة أن حيدد القانون املوحد بالضبط صالحيات كل من اإلدارة واحتاد الطلبة جتنب ًا

للتداخل ،وكذلك صالحيات االحتاد يف اإلنفاق املايل ،ودعا إىل وجود جهة ضامنة يف حالة وقوع خالف بني
االحتاد واإلدارة ،للبت بشكل عادل يف قضايا اخلالف .كام دعا إىل أن تكون هناك رشوط حمددة لرتشح الطلبة

لقيادة االحتاد يكون من بينها استبعاد ترشيحات الطلبة الذين لدهيم مشاكل يف عدم االنضباط ،أو أن معدالهتم

سيئة.
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المحور الثاني :الشباب والمشاركة في األحزاب واالنتخابات
اشتمل هذا املحور عىل ثالث مداخالت تناولت قراءة يف مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية (،)2016
والبلدية والالمركزية ( ،)2017وجتربة الفرع الشبايب لكل من حزب جبهة العمل اإلسالمي ،وحزب الشعب
الديمقراطي األردين (حشد) ،وجاءت املداخالت عىل النحو التايل:

املداخلة األوىل :د .زهري أبو فارس ،عضو جملس مفويض اهليئة املستقلة لالنتخاب
املوضوع :قراءة يف مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية والبلدية والالمركزية
ّ
استهل أبو فارس حديثه معرف ًا باهليئة املستقلة لالنتخاب واإلشارة إىل أهنا جاءت استجابة ملطالب الشارع يف
بدايات الربيع العريب ،مؤكد ًا أن اهليئة تتمتع باستقاللية ،وحيكم القانون عالقتها باحلكومة ،والتي ترتكز بطلب
التسهيالت اللوجستية من األخرية ،مذكر ًا بأن اهليئة أدارت االنتخابات النيابية يف األعوام  2013و ،2016كام
أدارت انتخابات البلديات وجمالس املحافظات األخرية يف آب املايض .2017
تشجع الناخبني عىل املشاركة يف االنتخابات ،وليس فقط إدارهتا واإلرشاف عليها،
وأضاف بأن اهليئة املستقلة ّ
بالنظر إىل تراكم حالة من عدم الثقة بالعملية االنتخابية وخاصة من فئة الشباب .وأعرب عن قناعته بأن هذا
التشجيع كانت له نتائج طيبة.
جتسدت يف ثالثة حماور؛ األول هو التوعية
وبي أبو فارس أن جهود اهليئة يف تشجيع الشباب عىل املشاركةّ ،
ّ
بأمهية املشاركة ،والثاين هو دعم التوجه خلفض سن الرتشح والتشجيع عليه ،والثالث هو دمج الشباب يف
العملية االنتخابية كمتطوعني وعاملني ضمن جلان اهليئة ،حيث بلغ عدد الشباب املتطوعني  20ألف ًا ،فض ً
ال عن
أن اهليئة عملت عىل تشكيل جلنة خاصة من الشباب مهمتها التواصل مع مجهور الشباب عرب وسائل التواصل
االجتامعي واإلجابة عن أية تساؤالت ترد إليها.
وقال أبو فارس لقد ركزت اهليئة عىل عمل فيديوهات توعوية قصرية ختاطب الشباب ،بلغ عددها  ،31وعىل
رصد ردود الفعل عليها ،مع احلرص عىل مراعاة البساطة يف خماطبة الشباب ،والرسعة يف اإلجابة عن األسئلة
واالستفسارات ،هذا فض ً
ال عن تطبيق «بنشوف» الذي أطلقته اهليئة ملساعدة املواطنني يف اإلبالغ عن أي مشاكل
تواجههم.
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وبحسب أبو فارس ،فقد بلغت نسبة الناخبني الشباب حتت  35سنة يف االنتخابات البلدية والالمركزية
األخرية  ،%43وبلغت نسبة املرتشحني حتت سن  40سنة  ،%10مع اإلشارة إىل نجاح عرشة مرتشحني من
الشباب يف رئاسة بلديات .أما يف االنتخابات النيابية ،فقد أكد أبو فارس أن نسبة مشاركة الشباب يف االنتخابات
قد بلغت  %47من جمموع املقرتعني الذين بلغ عددهم  %36من جمموع الناخبني املسجلني.

املداخلة الثانية :السيد معتز اهلروط ،رئيس فرع الشباب يف حزب جبهة العمل اإلسالمي
املوضوع :نظرة إىل جتربة الفرع الشبايب يف جبهة العمل اإلسالمي
أشار اهلروط يف بداية حديثه إىل تأسيس الفرع الشبايب يف حزب جبهة العمل اإلسالمي يف بداية العام ،2017
وإىل أن االهتامم بالقطاع الشبايب كان يتم من خالل الشباب الذين يتم اختيارهم من ِقبل املكتب التنفيذي
للحزب .وتطرق إىل اهليكل التنظيمي لفرع الشباب ،والذي يضم من ترتاوح أعامرهم بني  35-18سنة ،موضح ًا
آلية انتخاب اهليئة اإلدارية للفرع من جانب اهليئة العامة مع التأكيد عىل استقاللية فرع الشباب.
وحتدث اهلروط عن اإلنجازات التي حتققت للفرع داخل احلزب ،ومنها إجراء تعديل عىل النظام األسايس
للحزب بصورة متنح الشباب مزيد ًا من احلضور يف اهليئات القيادية ،وأن يكون رئيس الفرع الشبايب عضو ًا
مراقب ًا يف املكتب التنفيذي للحزب ،إضافة ملمثيل الفرع يف جملس شورى احلزب.
وأوضح اهلروط أن أهداف الفرع الشبايب تتمثل بزيادة الوعي والتثقيف السيايس للشباب ومحايتهم من
التطرف الفكري ،وذلك عرب إقامة املحارضات والندوات ،واستضافة شخصيات ثقافية وسياسية للحديث
فيها .كام أشار إىل الربامج واألنشطة التي ينظمها الفرع ،ومنها إقامة أيام التوظيف ،واستحداث املرصد الطاليب
لالهتامم والعناية بقضايا الشباب يف اجلامعات.
واختتم اهلروط مداخلته باإلشارة للتحديات التي تواجه الشباب وتتمثل بالعزوف عن املشاركة واهلواجس
األمنية والظروف االقتصادية واملعيشية وهجرة الكفاءات الشبابية لغايات العمل ،وغياب العمل احلزيب عن
اجلامعات ،ما ُيفقد العمل الشبايب العديد من الكفاءات يف العمل السيايس .ودعا إىل إقامة املراكز والندوات
واملحارضات التي من شأهنا زيادة الوعي ورفع مشاركة الشباب ،وإىل رضورة خلق إرادة من جانب اجلهات
الرسمية يف هذا االجتاه ،والعمل عىل حتسني الظروف االقتصادية ،وخلق فرص عمل ،وتأطري العمل السيايس
للشباب ،وتفعيل دور وزارة الشؤون السياسية يف اجلامعات.
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املداخلة الثالثة :السيد سليامن طه ،أمني رابطة الشباب الديمقراطي «رشاد» يف حزب «حشد».
املوضوع :نظرة إىل جتربة دائرة «رشاد» يف حزب «حشد».

حتدث طه عن نشأة وتأسيس رابطة الشباب الديمقراطي «رشاد» ،مشري ًا إىل أمهية دورها يف دعم وتأطري
الشباب سواء داخل حزب الشعب الديمقراطي األردين «حشد» ،أو من خارجه ،مؤكد ًا عىل تاريخ ودور
الروابط الشبابية والطالبية يف التعبري عن رغبات الشعب يف احلرية والديمقراطية.
ودعا طه إىل االهتامم بالطلبة ،إذ إهنم يمثلون ،وفق ما أفاد %35 ،من السكان ،وركّز عىل رضورة معاجلة
التحديات التي يواجهها الطلبة ،ويف مقدمتها التدخل األمني يف اجلامعات ،وارتفاع الرسوم اجلامعية ،وتدين
مستوى اخلدمات املقدمة للطلبة ،وختبط السياسات احلكومية فيام خيص التعليم ،إضافة للبريوقراطية داخل
اجلامعات ،وعدم االهتامم باألندية الشبابية ،األمر الذي يؤدي إىل جنوح الشباب نحو اجلريمة والتطرف.
وأكد طه عىل أمهية تشكيل احتاد عام لطلبة األردن ،واحتاد عام لشباب االردن  ،وعىل رضورة تطوير املناهج
الدراسية ،واحلد من معدل البطالة الذي بلغ بحسب طه ،%18 ،داعي ًا لالهتامم بالشباب ،واختتم حديثه باإلشارة
إىل مشاركة الرابطة يف االنتخابات البلدية والالمركزية األخرية.

المحور الثالث :عروض لتجارب شبابي�ة عربي�ة في المشاركة السياسية

اشتمل هذا املحور عىل عروض لعدة جتارب شبابية يف جمال املشاركة السياسية من األردن وأربعة بلدان
عربية ،هي :تونس ،املغرب ،فلسطني ،ولبنان .وفيام ييل ملخص عن أهم ما جاء يف هذه العروض.

املداخلة األوىل :النائبة أمل سويد ،عضوة الربملان التونيس عن حزب النهضة
أشارت النائبة سويد إىل أهنا أصغر أعضاء جملس نواب الشعب يف تونس سنّ ًا ،مؤكدة عىل أمهية تبادل
اخلربات بني الشباب العريب  ،وعىل أن الثورة يف تونس أعطت الشباب الفرصة للتعبري عن أنفسهم ورفع سقف
طموحاهتم ،الفتة إىل أن إنجازات احلكومات يف معاجلة اإلشكاليات التي خلفتها الثورة مل تكن عىل مستوى
عمق األزمة بني الشباب والسلطة.
الطموح ،ما ّ

11

وحتدثت سويد عن إشكالية عزوف الشباب عن املشاركة السياسية يف تونس نتيجة أزمة الثقة مع احلكومة

واألحزاب ،واستدركت بأن األحزاب السياسية التونسية تسعى للوقوف عىل أسباب هذه اإلشكالية ومعاجلتها.

وأوضحت أن الشباب استطاع ولوج العمل السيايس من خالل منظامت املجتمع املدين يف تونس ،والتي تتمتع

بقوة كبرية بسبب تأثريها وتدخلها املبارش يف احلياة السياسية ،ومشاركتها يف مناقشة وإبداء الرأي يف القوانني
املعروضة عىل الربملان.

ونوهت سويد إىل دور القوانني يف متكني الشباب يف تونس ،وب ّينت أن قانون االنتخاب يشرتط وجود
ّ

يتعي يف االنتخابات البلدية
شاب أو شابة يف أحد املراكز األربعة األوىل يف القائمة االنتخابية عىل األقل ،وأنه ّ
والالمركزية وجود شاب أو شابة يف أحد املراكز الثالثة األوىل يف القائمة االنتخابية ،ويف كلتا احلالتني تعترب
القائمة املرتشحة الغية إن مل توفر هذا الرشط.

واختتمت سويد كلمتها بالتأكيد عىل رضورة حتسني مكانة الشباب واعتدادهم بأنفسهم ،وحماربة نظرة

البعض يف تثبيط مهمهم.

املداخلة الثانية :النائبة عائشة آيتعال ،عضو الربملان املغريب عن حزب احلركة الديمقراطية االجتامعية
أشارت النائبة آيتعال إىل النصوص الدستورية والقانونية التي أقرت بعد العام  ،2011والتي سامهت يف

تفعيل دور الشباب ،ومن هذه النصوص ،النص الدستوري الذي يؤكد عىل رضورة دعم الشباب واالهتامم هبم

ودجمهم ،إضافة إىل النص عىل وجود جملس استشاري يعمل عىل وضع آليات وبرامج لدمج الشباب وإرشاكهم.

وقالت إن قانون االنتخاب خ ّفض سن ّ
الرتشح من  25إىل  18سنة ،وأقر وجود كوتا شبابية يف الربملان املغريب

( 30شاب ًا حتت سن األربعني).

من جهة أخرى ،أكدت آيتعال أن املشاركة السياسية للشباب ال جيب أن تقترص عىل االنتخابات ،بل جيب أن

متتد إىل عملية اختاذ القرار ،حتى يكون هلم دور ف ّعال .واعتربت أن أهم التحديات التي تواجه الشباب ،تتلخص

بعدم وجود اسرتاتيجية موجهة إليهم ،وعدم إعطائهم الفرصة الكافية ،وشيخوخة األحزاب السياسية ،حيث

أشارت إىل أن نسبة الشباب يف األحزاب السياسية املغربية ال تتجاوز  ،%3وأنه يرتتب عىل ذلك سيطرة النواب
الذين يملكون خربة نيابية كبرية عىل املشهد السيايس والربملاين.
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وحول التحديات التي واجهت جتربتها عند اعتزامها خوض االنتخابات ،ذكرت آيتعال أنه تم رفضها من

ِقبل حزبني لكوهنا امرأة ،مؤكدة أهنا استثمرت النص القانوين الذي ينص عىل الكوتا ،لقبول ترشيحها ضمن
القوائم احلزبية.

املداخلة الثالثة :الناشطة متارض أبو الزنيد ،عضو جملس بلدي اليارسية يف منطقة اخلليل ،فلسطني.

بدأت الناشطة أبو زنيد حديثها باإلشارة إىل عزوف الشباب عن املشاركة يف االنتخابات البلدية ،ترشح ًا
وانتخاب ًا ،ألسباب سياسية واجتامعيةُ ،مشرية إىل تشابة احلالتني األردنية والفلسطينية يف هذا املجال ،مع التأكيد

عمق من أزمة املشاركة السياسية واحلزبية
عىل أن غياب االنتخابات الترشيعية والرئاسية واالنقسام الفلسطيني ّ
لدى فئة الشباب.

وحول جتربتها اخلاصة يف خوض االنتخابات ،أكدت أبو الزنيد أن ثقافة املجتمع الذكورية وقفت يف وجهها

عندما عزمت عىل الرتشح ،حتى أن والدها مل يؤيد ترشحها يف بداية األمر إال بعد إرصارها عىل ذلك ،وهكذا
مضت يف طريقها للوصول إىل عضوية املجلس البلدي .وأعربت عن أملها بمزيد من إقبال الشباب عىل املشاركة
يف االنتخابات.

املداخلة الرابعة :الناشطة سارة بوكامل ،عضو اهليئة اإلدارية يف مجعية األرض ،لبنان.

أشارت بوكامل يف بداية مداخلتها إىل بروز احلراك املدين الشبايب يف لبنان عام  2015إىل واجهة األحداث،

وعزت أسباب ذلك إىل غياب االنتخابات النيابية ،والتمديد للربملان ،والفراغ الرئايس الذي عاشه لبنان،
وكذلك أزمة النفايات ،وعدم معاجلة السلطة هلذه األزمة ،وقد أدت كل هذه املظاهر من غياب الديمقراطية،
بحسب الناشطة املدنية اللبنانية ،إىل خروج الشباب إىل الشارع.

وأوضحت بوكامل أن أسباب نجاح احلراك ،قد متثلت يف أنه ضم أعداد ًا كبرية من خمتلف التيارات السياسية

والطوائف يف لبنان ،إضافة إىل أن الشباب هم من تصدر املشهد يف هذا احلراك .وحول األدوات املستخدمة من

جانب الشباب يف الدعوة والرتويج هلذا احلراك املدين ،ويف بث وتوثيق فعالياته ،أشارت بوكامل إىل االستخدام

الناجح لوسائل التواصل االجتامعي.
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أما فيام يتعلق بتجربتها الشخصية يف خوض غامر الرتشح لالنتخابات البلدية ،فقد أشارت بوكامل إىل أمهية

وسائل التواصل االجتامعي يف إيصال صوهتا عرب فيديو قامت بعرضه خالل مداخلتها ،إضافة إىل اللقاء مع

مجهور الناخبني.

وأضافت بوكامل أن تغييب الشباب وظاهرة التوريث السيايس ،متنح الشباب فرصة للظهور وتقديم حلول

جديدة ملشكالت لبنان ،وهو ما ينتظره اللبنانيون .كام س ّلطت الناشطة بوكامل الضوء عىل املشكالت التي

تواجه الشباب وما جيب فعله لتفعيل دورهم ،وذكرت أن من أسباب ضعف مشاركة الشباب وكذلك النساء،
النظرة االجتامعية الذكورية ،واملال السيايس ،وظاهرة التوريث ،واألطر القانونية غري الداعمة.

وحول ما جيب فعله ،دعت بوكامل إىل رضورة إصالح قانون االنتخاب بتخفيض سن الناخب واعتامد كوتا

نوهت لدور الشباب يف مراقبة االنتخابات عرب اجلمعية اللبنانية ملراقبة االنتخابات.
للمرأة ،كام ّ
رمان ،عضو جملس النواب األردين.
املداخلة اخلامسة :النائب معتز ابو ّ

بدأ أبو رمان حديثه باإلشارة إىل إشكالية غياب األطر السياسية التي يمكن من خالهلا متكني الشباب سياسي ًا،

يتعي إجياد وتفعيل األطر
الفت ًا إىل أن معظم النامذج املوجودة ليست سوى مبادرات فردية ،مستخلص ًا أنه ّ

واملؤسسات املناسبة لتمكني الشباب.

وأكد أبو رمان أمهية البدء بتمكني الذات حتى قبل التمكني السيايس ،جلهة التمكني االجتامعي الذي يركز

عىل قبول اآلخر ،وقبول املجتمع واالنخراط فيه بإجيابية ،كام أكّد عىل أمهية العمل للشباب وعىل توفري فرص

العمل هلم.

ويف هذا اإلطار ،حتدث أبو ر ّمان عن جتربته يف جمال توظيف الشباب ،وعن انخفاض نسبة انتشار ثقافة

العيب .وأشار إىل أمهية التمكني اإلعالمي للشباب مستشهد ًا بدورهم يف شبكات التواصل االجتامعي ويف نقل

وعرج أبو ر ّمان عىل جتربته يف الوصول إىل جملس النواب كمرشح قائمة عىل مستوى اململكة يف انتخابات
اخلربّ .

جملس النواب السابع عرش عام  2013من خالل وسائل التواصل االجتامعي كمنرب للوصول وإيصال الرسائل

جلمهور الناخبني .ثم فوزه جمدد ًا يف انتخابات جملس النواب احلايل.

14

وشدّ د أبو ر ّمان عىل أمهية الديمقراطية للشباب ملحاربة التطرف ،وعىل أمهية دورهم من خالل الوعي بخطر
الظاهرة .واعترب أن معاجلة مشكلة البطالة وتعزيز الوعي الثقايف ،خيلق حاجز ًا أمام اجلنوح نحو التطرف ،أو أي
من اآلفات االجتامعية كاملخدرات عىل سبيل املثال.

المحور الرابع :عروض لتجارب شبابي�ة عربي�ة في محاربة التطرف
اشتمل هذا املحور عىل عدة عروض لتجارب شبابية عربية يف حماربة التطرف من املغرب ولبنان وفلسطني

وتونس .وفيام ييل ملخص عن أهم ما جاء يف هذه العروض.

املداخلة األوىل :النائب مجال كريمي بنشقرون ،عضو الربملان املغريب عن حزب التقدم واالشرتاكية،
الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم واالشرتاكية.
قال النائب اليساري بنشقرون :إن التجربة املغربية يف حماربة التطرف واإلرهاب حتيلنا إىل مناقشة أمهية

املجتمع املدين يف املغرب ،حيث يوجد يف بالدنا  130منظمة تُعنى بالنضال داخل املجتمع املدين ،وهذا املسار
انطلق منذ العام  .1958وبعد إقرار دستور  ،2011تم إنشاء وزارة للمجتمع املدين .ويوجد يف املغرب اهليئة

الوطنية للشباب والديمقراطية التي تضم  16تنظي ًام من تنظيامت الشبيبة احلزبية ،وهي موحدة يف النضال من
أجل حقوق الشباب.

وأكد بنشقرون أن اإلرهاب والتطرف يتصل بام نعيشه من فقر وأم ّية .وأنه ال بدّ يف هذا من احلديث عن قيم

التسامح وعن االختالل يف منظومة القيم األخالقية والرتبوية داخل املجتمع .وأضاف بأن التطرف نوعان؛

تطرف سيايس مرتبط بانعدام الديمقراطية واحلرية ،وتطرف ديني مرتبط بالتزمت واالنغالق .واستعرض

النائب املغريب مالمح التعايش مع اليهود يف بالده ،واالنفتاح عىل الغرب املسيحي .وأضاف بأن املغرب ال
يصطدم بانغالق كبري عىل هذا الصعيد ،وما وقع هو استرياد مفاهيم التطرف والتزمت يف حقبة التسعينيات.

وأوضح بنشقرون أن هناك نقطة حتول كبرية وقعت ،متثلت باألحزاب اإلرهابية التي عرفها املغرب عام
 ،2003وكانت جتربة مؤملة جد ًا بتفجريات يوم اجلمعة األسود بتاريخ  16مايو /أيار  ،2003وهذا أدى إىل
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إصدار قانون ملحاربة اإلرهاب ،وكذلك اعتامد اسرتاتيجية لتوفري السكن االجتامعي املناسب ليكون يف متناول
اجلميع بدي ً
ال للعشوائيات.
املداخلة الثانية :السيد عيسى رشاموي ،ناشط مدين ،مدير األخبار يف شبكة وتر االجتامعية ،فلسطني.

ذكر رشاموي يف مستهل مداخلته أنه من بلدة بيت ساحور املجاورة ملدينة بيت حلم ،وأن أغلبية سكان البلدة
هم بنسبة تفوق  %90من املسيحيني .وقال كنّا قد أسسنا احلراك الشبايب الساحوري منذ عامني للتصدي لظاهرة
بيع بعض األرايض «الوقف» التي تتبع جلهات مسيحية إىل أفراد بام حيوهلا إىل ملكيات خاصة.
حتول بعد هذه التجربة نحو العمل التطوعي العام يف خدمة أهايل البلدة ،وأن
وأضاف بأن عمل احلراك ّ
احلراك ارتأى الحق ًا أن يتم مأسسة عمله بتشكيل هيئة عامة وعقد مؤمتر عام وانتخاب قيادة تنفيذية له ،ولذا
بدأنا ببلورة رؤية ورسالة للحراك ،وكانت أوىل اخلطوات هي التوافق عىل تعريف احلراك بأنه حراك عابر
للطائفية والعشائرية والنوع االجتامعي.
وقال عندما نظرنا إىل أنفسنا يف القاعة ،وجدنا أننا كلنا مسيح ّيون ،برغم أننا رفعنا شعار أن احلراك عابر
للطائفية والتقسيامت الدينية ،فتسائلنا ماذا بشأن املسلمني الـ  %10يف البلدة ،وهم أول من سكن القرية قبل
مئات السنني ،والقضايا التي نعمل عليها تعنيهم مثلنا متام َا .ورشح الناشط اإلعالمي الساحوري كيف أهنم
استخلصوا بأنه رغم متيز عمل احلراك وتفانيه ،إال أنه مل يستقطب املسلمني يف البلدة إليه ،ما أشعرهم بأهنم أقلية
ألننا مل نرشكهم معنا يف أي من األنشطة .هذا برغم أن األقلية احلقيقية يف فلسطني هي املسيحيون الذين يمثلون
راهن ًا  %1من السكان العرب .وأخذنا نقارن شعورنا كأقلية يف فلسطني مع شعور األقلية اإلسالمية يف البلدة،
واستخلصنا بأننا أخطأنا ،وأنه كان جيب أن نأخذ باالعتبار اآلخر.
هبذه النتيجة ،بدأ احلراك بالتوجه إلرشاك كل سكان البلدة من املسلمني يف أنشطته ،وحرصوا عىل وجودهم
يف املؤمتر بعد أن اعتذروا هلم ،وهو ما أضفى عىل احلراك صورة مجيلة وحيوية .واستخلص رشاموي بأن هذه
التجربة تساعد يف تطوير مقاربة كيف تنظر األغلبية لألقلية عىل مستوى كل املجتمع الفلسطيني ،ويف أي بلدة
ومدينة فلسطينية ،ملراعاة وجود اآلخر ،واحلرص عىل رفع الظلم املعنوي أو املادي عنه ،ألن الظلم أكرب سبب
للتطرف.
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املداخلة الثالثة :السيد فراس احللبي ،ناشط مدين ،خبري يف جمال االتصال وبناء احلمالت ،لبنان
حتدث احللبي عن حراك شبايب تشكل عام  2011يف لبنان ،واستمر مدة شهرين هبدف إسقاط النظام الطائفي

القائم ،حيث توجد هناك سبع إىل ثامين طوائف حتكم البلد ،وليس هناك تغيري هلذا الواقع باستثناء تغيري الوجوه
من خالل عملية التوارث.

وأضاف :أدركنا أن شعار احلراك غري واقعي ألنه صعب التحقيق يف املدى املنظور ،فأصبحت هناك ائتالفات

فرعية داخل احلراك ،بحيث تم رفع ثالثة شعارات جديدة ،هي :وقف الفساد واهلدر ،سن قانون انتخاب

عرصي جديد ،واألخذ بمبدأ الزواج املدين اختياري ًا ،ووقف القيد الطائفي ،أي عدم تسجيل الطائفة يف الوثائق
الشخصية.

وذكر احللبي أيض ًا أنه نشأت يف عام  2011حركات نسوية يساندها رجال ،تطالب بزيادة التمثيل السيايس

للمرأة يف الربملان ،حيث مل يفز يف انتخابات  2009سوى ثالث سيدات .أما يف عام  ،2012فقد ظهرت كنتيجة

للحرب السورية مناخات تطرف ،بحسب احللبي ،بنشوء جمموعات متشددة جديدة مثل حزب اهلل ،ويف املقابل

مجاعة األسري وأنصار السلفيني ،وأن هذا االنقسام العمودي قد أ ّثر عىل احلياة السياسية للبنانيني ،فيام قام

الشباب البعيد عن هذا االنقسام بتظاهرات واسعة لكن دون تأثري ال سيام يف ظل عدم وجود خطة حكومية
ملواجهة التطرف.

مرتني بحجة أن الظروف
وأضاف الناشط اللبناين بأنه نشأ حراكان جديدان بعد التمديد ملجلس النواب ّ

األمنية ال تسمح بإجراء االنتخابات؛ املرة األول يف عام  ،2012واملرة الثانية يف عام  ،2014حيث محل احلراك

مسمى «احلراك املدين للمحاسبة» ،واستهدف التشجيع عىل السري باإلجراءات النتخاب جملس نيايب جديد،
وحماسبة النواب عىل التمديد ألنفسهم دون وجه حق.

وأشار احللبي إىل أنه حتدث عن املسرية السياسية ما بني عامي  2011و 2016بموازاة احلديث عن التطرف

واإلرهاب الذي سببه ختاذل احلكومة ،وعانى منه لبنان .وذكر بأهنم اشتغلوا عام  ،2015عىل محالت توعية

بموضوع االنتخابات ومشاركة الشباب الفاعلة ورضورة حماسبة السلطات .وأنه جرت مظاهرات ضخمة،
وكان هناك وعود بإجراء انتخابات وتغيري نسبي يف احلياة السياسية ،لكن ذلك مل يقع.
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املداخلة الرابعة :النائبة نجالء السعداوي ،عضو الربملان التونيس عن حزب نداء تونس.

سعت تونس خالل الفرتة املاضية منذ ثورة الياسمني يف  2011إىل ترشيك مجيع فئات الشعب ،وخاصة

الشباب ،بحسب النائبة السعداوي ،الفتة إىل أن تونس عملت عىل اإلصالح الترشيعي واإلداري لتفعيل

املجتمع املدين ،وعىل التوافق بني خمتلف التيارات السياسية ،وتعميق احلوارات الوطنية .وبحسب السعداوي،

فإن حصول الرباعي من ممثيل مؤسسات املجتمع املدين الراعي للحوار الوطني يف تونس عىل جائزة نوبل للسالم
خري دليل عىل ذلك ،حيث تشكل هذا الرباعي من :االحتاد العام التونيس للشغل ،اهليئة الوطنية للمحامني،
االحتاد التونيس للصناعة والتجارة ،والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

ومع بروز حتديات جديدة مثل ظهور ظاهرة العنف والتطرف واإلرهاب العابر للقارات ،وفق ًا لسعداوي،

كان لتونس جتربة أليمة يف هذا املجال ،من االغتياالت السياسية إىل الرضبات اإلرهابية املتتالية بدء ًا بمتحف
باردو  2015ثم يف ن ُُزل يف مدينة سوسة السياحية ،غري أن هذا اإلرهاب مل ُيف شباب تونس ،كام قالت ،بل
زادهم إرصار ًا للدفاع عن وطنهم ،وزادت مشاركتهم يف احلياة السياسية واملدنية أبض ًا.

وأشارت سعداوي إىل أنه عىل الصعيد السيايس ،صادق الربملان التونيس عىل قانون اإلرهاب لسنة .2015

وتظاهرت تونسيات يف مارس /آذار أمام املحكمة االبتدائية إبان جلسة حماكمة أعوان أمن قاموا باغتصاب

شابة تونسية .ورفعت املتظاهرات شعار «ال للعنف ضد املرأة بشتى أنواعه وأوجهه» .وأصبح هذا الشعار
مدخ ً
ال لسن «قانون القضاء عىل العنف ضد املرأة» أقره جملس نواب الشعب يف شهر جويييه /متوز .2017

عىل صعيد آخر ،ذكرت سعداوي بأنه تم قوننة مشاركة املرأة والشباب يف احلياة السياسية باالستناد إىل مبدأ

التناصف الذي نص عليه الدستور ،وتعزز ذلك يف قانون االنتخاب للبلديات واملجالس اجلهوية ،وكذلك كفل

قانون االنتخاب ملجلس نواب الشعب وجود الشباب يف القوائم االنتخابية ،ويف املجالس البلدية واجلهوية.

وأضافت بأن هناك دور ًا مه ًام لشباب تونس يف احلياة املدنية وأن صوهتم مسموع يف مؤسسات املجتمع املدين

التي ينتمون إليها ،الفتة إىل أن قس ًام من هذه املؤسسات يعمل يف دعم احلياة الثقافية يف املدارس واملعاهد

واجلامعات ،وهو ما من شأنه احلد من ظاهرة اإلرهاب والتطرف .وأضافت بأنه كان للشباب إسهام جدير
باالحرتام يف املنتدى الذي عقدته املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف مايو/أيار  2016بعنوان «دور

السياحة الثقافية يف مكافحة ظاهرة اإلرهاب لدى الشباب» .إضافة إىل أنه قد تم وضع اسرتاتيجية طويلة األمد

للشباب يف تونس يف ديسمرب /كانون األول  2016متتد حتى عام .2030
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المحور الخامس :مجموعات عمل لبلورة مقترحات وتوصيات للجهات ذات العالقة

كرس املؤمتر قس ًام من أعامله لنشاط تفاعيل يتمثل بتوزع املشاركني عىل جمموعات عمل صغرية ،تولت كل
ّ
جمموعة إعداد توصياهتا اخلاصة بواحد من اجلهات املعنية ،وهذه اجلهات هي :القطاع الشبايب نفسه ،الربملان،
مؤسسات املجتمع املدين ،األحزاب السياسية ،واحلكومة التي غطت التوصيات املوجهة إليها عناوين فرعية
شملت الشباب ،التعليم ،العمل ،الصحة ،واحلقوق واحلريات.
وتعدّ هذه التوصيات مسامهة من الشباب املشاركني يف املؤمتر يف النقاش الدائر لبلورة االسرتاتيجية الوطنية
للشباب ،ال سيام من حيث ما تعكسه من اهتامم وتطلعات لدهيم.
أوالً :توصيات للقطاع الشبايب
1.1وضع برنامج تفاعيل لتحفيز النشاط السيايس يف جماالت املجتمع املدين ،الديمقراطية ،اإلعالم ،واحلكم
املحيل.
2.2النهوض بكفاءة املدربني واملدربات يف اهليئات الشبابية ،ورفد اخلربات املحلية بخربات خارجية متقدمة.
3.3العمل عىل تأهيل فريق وطني من خمتلف حمافظات اململكة عىل تقديم برامج ُمصصة لتنمية مهارات التفكري
الناقد والتحلييل وتنمية املواهب احلوارية وثقافة احرتام الرأي والرأي اآلخر.
صنّاع القرار.
4.4إجياد منرب سيايس شبايب من خالل الرتمجة العملية لتدريبات كسب التأييد ،والتواصل مع ُ
5.5تشجيع فكرة حتديد امليول املهنية لدى الشباب يف املرحلة الثانوية حتت شعار« :اعرف قدرتك ،واكتشف
نفسك».
6.6توظيف وسائل اإلعالم يف توليد التأثري اإلجيايب لدى الشباب ،وذلك للنهوض بالدور املنوط هبم.
ثاني ًا :توصيات للربملان
1.1خفض سن الرتشح النتخابات جملس النواب إىل  25سنة لتشجيع الشباب عىل االنخراط يف العمل النيايب.

2.2تشجيع الشباب عىل العمل احلزيب من خالل هتيئة البيئة الترشيعية والعملية املناسبة لذلك .
3.3تطوير مدونة السلوك النيابية ،والنظام الداخيل ملجلس النواب لالرتقاء بدوره وتفعيله.

4.4استشارة الربملان للمؤسسات الشبابية من أحل دمج تطلعاهتم واهتامماهتم يف العمل الربملاين.
5.5العمل عىل حتديث قانون اجلرائم اإللكرتونية بام يضمن حق التعبري للمواطن.
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ثالث ًا :توصيات ملؤسسات املجتمع املدين
1.1مراجعة أوضاع مؤسسات املجتمع املدين بام يضمن لعملها النزاهة والشفافية واحلد من انتشار الفساد
اإلداري كاملحسوبية والواسطة مع مراقبة متويل اجلمعيات.
2.2حماربة الفردية ،وتعزيز العمل املؤسيس من خالل بناء حتالفات جتمع مؤسسات املجتمع املدين جتاه قضايا
معينة تُستخدم كأداة للضغط يف خدمة الصالح العام.
3.3استعادة ثقة املواطن باجلمعيات وتعزيز هذه الثقة من خالل إبراز أثرها اإلجيايب.
4.4إعادة هيكلة العمل احلزيب بام يكفل حتويل األحزاب إىل قنوات متثيل حقيقية ختدم تطلعات الشباب لبناء
مستقبل أفضل.
رابع ًا :توصيات لألحزاب
1.1إشاعة مفاهيم الديمقراطية وتطبيقها داخل األحزاب كمنهج من خالل االنتخاب والتصويت.

2.2إتاحة حرية أكرب للشباب لالندماج يف احلياة السياسية مع العمل عىل تذليل مشكلة التدخالت األمنية.

3.3توعية وتثقيف الشباب سياسي ًا بام يتناسب واحتياجات العمل احلزيب ،والنهوض بدور الشباب احلزبيني يف
حتقيق التقدم االجتامعي والثقايف واالقتصادي.
4.4دعم املبادرات واملهرجانات الثقافية الشبابية .
5.5االهتامم باألشخاص ذوي اإلعاقة داخل األحزاب.
خامس ًا :توصيات للحكومة
أ .يف جمال الشباب:
1.1دعم إجياد حكومة ظل شبابية أو حكومة شبابية موازية.

2.2تأهيل الشباب ثقافي ًا واجتامعي ًا وسياسي ًا ومعرفي ًا بحيث يكون لكل وزارة وزير شاب أوشابة حمتمل.

3.3متكني الشباب من التعبري عن طاقاهتم يف احلقول املناسبة كالرياضة مثالً ،وذلك من خالل برامج وزارة
الشباب ،وملء الفراغ لدى الشباب بأنشطة مفيدة جتعل منهم قوة إجيابية ،وتبعدهم عن التوجه نحو
األنشطة الضارة كاملخدرات واجلريمة بأنواعها.
4.4ترسيخ ثقافة احلوار وتقبل اآلخر ،وتكريس ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف ذهن الشباب.
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5.5تشجيع التبادل الثقايف الشبايب بني املحافظات ،وتوفري الدعم املناسب ألنشطة ختدم هذا الغرض.
6.6دعم اإلبداع الشبايب من خالل توفري منح دراسية يف هذا املجال.

7.7تأمني سكن جامعي للشباب املوجودين يف جامعات خارج حمافظاهتم.

ب .يف جمال التعليم:
1.1إصالح منظومة الرتبية والتعليم يف اململكة.

2.2تعزيز انتامء الشباب ملجتمعهم من خالل إشاعة مبادئ الديمقراطية والتسامح.
3.3تشجيع الشباب عىل التدريب املهني بمختلف أشكاله.

4.4العمل عىل جعل التعليم مادة منتجة للمجتمع عن طريق ربط خمرجات التعليم الثانوي واجلامعي سوا ًء
كانت علمية أو تطبيقية باحتياجات السوق.
5.5ربط املناطق النائية بمراكز املدن واملحافظات ،ودجمها بنظام مهننة التعليم.
6.6ترسيخ ثقافة العمل لدى الطالب.
ج .يف جمال العمل:
1.1العمل عىل استقطاب الشباب للعمل يف القطاع اخلاص من خالل اإلعداد اجليد هلم ،وتوفري احلوافز لذلك.

2.2احلرص عىل معايري الكفاءة وتكافؤ الفرص يف توفري فرص العمل للشباب .واحلد من تأثري املحسوبية
والواسطة يف هذا املجال.
3.3دعم املبادرات الشبابية يف جمال العمل واإلنتاج.
د .يف جمال الصحة:
1.1ترسيخ مفهوم الصحة اإلنجابية يف املجتمع وتوفري الرشوط الالزمة لذلك.
2.2إنشاء مرافق صحية يف املدارس واجلامعات لتكون يف متناول الطلبة.

3.3توفري التأمني الصحي للشباب والشابات يف خمتلف مرافق الدراسة والعمل.
4.4إشاعة وترسيخ ثقافة الوعي باألمراض املعدية لدى الشباب.
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هـ -يف جمال احلقوق واحلريات:
1.1إزالة القيود والعوائق التي حتد من حق الشباب يف تشكيل اجلمعيات والنقابات واالنضامم إليها.
2.2تعزيز الرقابة عىل خمتلف األجهزة األمنية.

3.3احرتام حريات الرأي والتعبري ،وتقوية دور اإلعالم يف النهوض باملجتمع اجتامعي ًا وسياسي ًا وثقافي ًا.
4.4ترسيخ مفهوم سيادة القانون واحلريات العامة يف وعي الشباب واملجتمع يف خمتلف جوانب احلياة.

خالصات وتوصيات عامة
أ -اخلالصات العامة:
1.1تعدد األطر املرجعية الرسمية للعمل الشبايب يف اململكة (مراكز الشباب ،هيئة كلنا األردن ،برامج الشباب
التابعة لعدد من األمراء) ،دون وجود فلسفة واضحة تربر ذلك.
2.2استمرار التضييق عىل العمل السيايس واحلزيب يف اجلامعات ،وحرمان الطلبة من فرص تنمية قدراهتم
السياسية يف مناخ من احلرية والتعددية.
3.3تقييد جتربة احتادات الطلبة يف اجلامعات ،وقرصها عىل انتخاب جملس للطلبة يف كل جامعة.
4.4عدم استقرار السياسات الرسمية جتاه الشباب ،وهو األمر الذي متثل بإلغاء وزارة الشباب والرياضة
واالستعاضة عنها باملجلس األعىل للشباب ،ثم إعادة وزارة الشباب للحياة يف عهد حكومة د .هاين امللقي.
5.5غياب اسرتاتيجية وطنية للشباب خالل العقد األخري منذ انتهاء االسرتاجيية الوطنية للشباب األوىل لألعوام
 ،2009 -2005وعدم اللجوء إىل بدائل ولو مؤقتة للتعويض عن هذا الغياب ،يف فرتة سادت فيها مناخات
«الربيع العريب» ،وما تالها من نزاعات وانتعاش التطرف واإلرهاب يف اإلقليم.
6.6إغفال دور النشاط السيايس يف مرحلة الدراسة اجلامعية يف تعميق الوعي السيايس واالجتامعي لدى الطلبة،
ويف بناء شخصياهتم املستقلة التي جتعل منهم قيادات إدارية وسياسية لدى االنتقال للحياة العملية.
7.7جتاهل حقيقة أن الشباب األكثر قدرة واستعداد ًا ملحاربة التطرف واإلرهاب ،هم الشباب الذي أتيحت هلم
الفرصة للمشاركة يف احلياة السياسية ويف صنع القرار الذي يتعلق ببيئتهم ومصاحلهم وتطلعاهتم.
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ب -التوصيات العامة:
1.1رفع القيود عن ممارسة العمل السيايس واحلزيب يف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة.

2.2إعادة هيكلة احتادات الطلبة يف اجلامعات جلهة إجياد هيئات متثيلية منتخبة لكل احتاد عىل مستوى الكليات.
وبلورة صيغة للتنسيق والتعاون فيام بني هذه االحتادات يف إطار احتاد عام لطلبة األردن.

3.3االعرتاف بحق الشباب يف األحزاب السياسية بتشكيل منظامت مستقلة هلم تتبع ألحزاهبم ومرخصة قانوني ًا.

4.4إعادة النظر بدور «هيئة شباب كلنا األردن» يف اجتاه حتويلها إىل احتاد عام لشباب األردن كمظلة ملجموع
املنظامت واألندية الشبابية ،أي احتاد منظامت وليس احتاد للعضوية الفردية.
5.5التوسع يف تنظيم وتأطري الشباب وضامن انخراطهم يف العمل الوطني العام ،وذلك للنهوض بدورهم يف
تنمية وتقدم البالد ،وتعبئة قواهم ملحاربة التطرف وإإلرهاب.
6.6التأكيد عىل وجوب االنتهاء من إعداد االسرتاتيجية الوطنية للشباب للسنوات اخلمس القادمة عىل أن
تتضمن حمور ًا رئيسي ًا يتعلق بمكافحة الغلو والتطرف واإلرهاب.
7.7دعوة كل من وزارة الشباب ،ووزارة الشؤون السياسية والربملانية ملامرسة دورمها يف رعاية أنشطة سياسية
وحزبية يف اجلامعات األردنية.
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المشاركون في مؤتمر« :شباب األردن مواطنون فاعلون في مسيرة

اإلصالح ومحاربة التطرف»

املتحدثون ورؤساء اجللسات:
 -االستاذة متارض أبو الزنيد ،عضو جملس بلدي اليارسية يف منطقة اخلليل ،فلسطني.

 -االستاذة تونة إليزابيت باكفولد اليش ،سفرية مملكة النرويج يف األردن ،مملكة النرويج.

 -النائب مجال كريمي بنشقرون ،عضو الربمان املغريب عن حزب التقدم واالشرتاكية ،املغرب.
 -معايل املهندس حديثة اخلريشا ،وزير الشباب والرياضة ،األردن.

 -الدكتور خالد شنيكات ،رئيس اجلمعية األردنية للعلوم السياسية ،األردن.

 -الدكتور زهري أبو فارس ،عضو هيئة املفوضني يف اهليئة املستقلة لالنتخابات ،األردن.
 -األستادة سارة بوكامل ،ناشطة مدنية،عضو اهليئة اإلدارية يف مجعية األرض ،لبنان.

 -األستاذ سليامن طه ،رئيس رابط الشباب الديمقراطي «رشاد» /حزب الشعب الديمقراطي األردين ،األردن.

 -األستاذ عبد الرحيم الزواهرة ،املدير العام هليئة شباب كلنا األردن ،األردن.

 -االستاذ عريب الرنتاوي ،مديرعام مركز القدس للدراسات السياسية ،األردن.

 -النائب د .عيل احلجاحجة ،نائب يف الربملان األردين ،األردن.

 -األستاذ عيسى رشاموي ،ناشط مدين ،صحفي يف شبكة وتر االعالمية ،فلسطني.

 -األستاذ فراس احللبي ،ناشط مدين ،خبري يف جمال االتصال وبناء احلمالت ،لبنان.
 -النائب حممد الظهراوي ،نائب يف الربملان األردين ,األردن.
 -النائب معتز ابو رمان ،نائب يف الربملان األردين ،األردن.

 -األستاذ معتز اهلروط ،رئيس فرع الشباب يف حزب جبهة العمل االسالمي ،األردن.

 -النائبة نجالء السعداوي ،عضو جملس الربملان التونيس عن حزب نداء تونس ،تونس.
 -الدكتور ياسني هليل ،مدير الشؤون الشبابية يف وزراة الشباب ،األردن.
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شباب األحزاب السياسة:
 -امحد القضاة ،عضو حزب جبهة العمل االسالمي واملبادرة االردنية للبناء زمزم.

 -ثامر سطام الكفاوين ،ناشط حزيب يف حزب االحتاد الوطني.

 -حذيفة حممد احلاج ،عضو جلنة شبابية يف حزب الوسط االسالمي.

 -صهيب العكايلة ،عضو جلنة شبابية يف املبادرة االردنية للبناء زمزم.

 -عنود ابراهيم احلمود ،ناشطة شبابية يف حزب اردن أقوى.

 -حممود العكايلة ،عضو اللجنة الشبابية والقانونية يف املبادرة األردنية للبناء زمزم.

 -منال اسعد ،عضوة جلنة شبابية يف حزب الشعب الديمقراطي األردين.

 -هاين نارص عوض اهلل ،عضو املكتب الشبايب يف حزب الشورى االسالمي.

 -هيثم دحبور ،عضو رابطة الشباب الديمقراطي «رشاد» ،حزب الشعب الديمقراطي األردين.

 -وسيم عليان جراجرة ،أمني رس فرع الكرك وعضو جملس شورى حزب الوسط االسالمي.

رؤساء واعضاء االحتادات الطالبية  /النشطاء من طالب اجلامعات:
 -ابراهيم عزيز نزال ،نائب رئيس احتاد جملس جامعة فيالدلفيا.

 -امحد خالد العصريي ،طالب جامعة  /اهلاشمية ،عضو جملس احتاد الطلبة.

 -امحد فراس صالح اخلمور ،امني صندوق جملس طلبة جامعة فيالدلفيا.

 -أمحد نعيامت ،طالب علوم سياسية يف اجلامعة االردنية ،ناشط يف العمل الشبايب ،عضو يف محلة هذا رأي ال
توقفني.
 -أمحد صالح النعيامت ،طالب علوم سياسية يف اجلامعة االردنية ،عضو برنامج انا اشارك.
 -داليا جوزيف طوبايس ،ناشطة طالبية  /جامعة فيالدلفيا.
 -رامي عبدالسالم نزال ،ناشط طاليب جامعة اربد االهلية.
 -رند ايمن اخلشامن ،عضو يف هيئة شباب نحن االردن وفريق متطوعون من اجل االردن.
 -سامي عبدالسالم ،ناشط طاليب يف جامعة اربد االهلية.
 -سعد حممد احلاج ،طالب يف اجلامعة االردنية وناشط يف انا اشارك .++
 -عامر امحد عبد بشارات ،نائب رئيس احتاد الطلبة يف جامعة الريموك.
 -عصام حممود عباديل ،عضو احتاد الطلبة  -جامعة العلوم والتكنولوجيا.
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 -حممد رمضان عبداهلل ،ناشط شبايب وطاليب  /اجلامعة االردنية.

 -حممد سامر عوض ،تسويق  -اجلامعة االردنية ،عضوة نادي الكاريتاس الثقايف.
 -حممد هادي البدري ،عضو جملس طلبة جامعة فيالدلفيا.

 -حممد حييى علقم ,رئيس احتاد جملس جامعة فيالدلفيا.
 -حممود الكفريني ،رئيس احتاد الطلبة جامعة الريموك.

 -ميس عدنان زعنون ،ناشطة طالبية  /جامعة فيالدلفيا.

 -هيا الدعجة ،طالبة علوم سياسية يف اجلامعة االردنية ،ناشطة يف العمل الشبايب.
 -وليد عمر نجم ،ناشط طاليب يف اجلامعة االردنية.

شباب مؤسسات املجتمع املدين:
 -ابراهيم مجال الساحوري ،رئيس جملس شباب الزرقاء.

 -ابراهيم حممد العويض ،رشيك مؤسس يف مبادرة فريق االنعكاس الصحيح ،وفريق معا نلتقي.

 -اثري عبداهلل املناصري ،هندسة مياه وبيئة  -جامعة البلقاء عضوة يف برنامج انا اشارك.

 -امحد حسني النعيامت ،عضو يف مركز شباب بسطة /معان.

 -امحد عبدالقادر ربابعة ،عضو مركز وسطاء التغيري.

 -امحد عمر مقدادي ،مدرب مهارات حياة يف مركز حكاية.
 -استقالل الشقاحني ,ناشطة شبابية مركز االمرية بسمة.

 -االء توفيق العبيدي ،ناشطة يف منظمة احلق يف اللعب الكندية.

 -انس منذر عبد املهدي الطنطاوي ،جتمع شباب جرش الوطني ..عضو هيئة شباب كلنا االردن.
 -اهياب القييس ،ناشط شبابية يف سابلة احلسن.

 -أمحد سعيد العمري ،مدرب حول مهارات احلياة يف مكتب جائزة احلسن.

 -أمحد سميح الرواشدة ،مؤسس محلة للدفاع عن حقوق النساء والطلبة وعضو فريق مناظرات كلية
البوليتكنيك اهلندسية.
 -أسامة امحد العاقل ،ناشط شبايب يف هيئة شباب كلنا األردن.
 -بشاير سليامن الفساطلة ،عضوة جلنة شبابية يف ملتقى مادبا الثقايف.
 -بيان احلنيني ،عضو يف مبادرة نشاما العطاء  -مادبا ،عضوة يف مجعية الشابات املسيحيات.
 -بيان عمرية ،عضو يف مجعية سند للفكر والعمل الشبايب.
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 -متارا الزريقات ،عضوة يف اجلمعية االالدنية للعلوم السياسية.

 -حسن رائد ،عضو يف مجعية املحافظة عىل القران الكريم ،وامني رسمجعية االنعكاس الصحيح.
 -محزة ابو اهليجاء ،منسق مشاريع للشباب يف مركز حكاية.

 -خالد املعايطة ،باحث وناشط شبايب يف مركز الشفافية األردين.

 -خليل خالد بربر ،ناشط شبايب يف مركز حكاية.

 -هبه حدادين ،رئيسة مجعية ملتقى مادبا الثقايف للطفولة.

 -راشد امحد عبدالقادر ،عضو مؤسس ملبادرة عجلون بعيون شباهبا.

 -روان حممود عليوه ،منسق مرشوع شباب من اجل املشاركة السياسية للمراة يف بلدية اجلنيد.
 -ريم اجلنايب ،ناشطه مدنيه ،وعضوة يف املركز العراقي للدراسات.

 -زيد املناصري ،ناشط شبايب يف مكتب سابلة احلسن.

 -سارة معتز بركات ،عضو شبايب يف هيئة شباب نحن االردن.

 -سلطان اخلاليله ،رئس حركة سند للفكر والثقافة.

 -سلوى يوسف الزعبي ،ناشط شبايب يف هيئة شباب كلنا األردن.
 -شذى عبدالعظيم حممد مطهر ،ناشطة اجتامعية وشبابية.

 -رشوق عيسى الشطناوي ،رئيسة قسم دراسات املرأة يف اللجنة الوطنية لشؤون املرأة.

 -شيامء عبداحلكيم عيل االغربي ،ناشطة اجتامعية وشبابية.

 -صالح الدين ذياب ابو صيني ،قائد شبايب ومنسق شبكة شباب جيل  962يف عجلون ومدرب مهارات
حياتية.
 -صهيب أمحد االمحد ،عضو يف صندوق امللك عبداهلل الثاين للتنمية.
 -صهيب ربابعة ،ناشط شبايب يف عجلون ،و رئيس مبادرة عجلون بعيون شباهبا.
 -طارق حسني العموش ،رئيس ملتقى ترمجة الفكر اهلاشمي.
 -طه ياسني كريامن ،باحث يف املركز العراقي للدراسات.
 -عبادة حممد الظاهر ،عضو اللجان الشبابية يف نقابة املهندسني.
 -عباده صالح املعايطه ،املنسق االعالمي حلملة (اطفال مش محلة اثقال ).
 -عبداهلل الرسدي ،ناشط اجتامعي ،صاحب مبادرة شبابية حول نبذ التطرف.
 -عبداهلل الشوابكة ،عضو شبايب هيئة شباب كلنا االردن.
 -عبداهلل أمني مهالن ،عضو يف مجعية سند للفكر والعمل الشبايب.
 -عدي سليامن العمرييني ،ناشط شبايب يف هيئة شباب كلنا األردن.
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 -عال خصاونة ،حمامية وناشطة حقوقية.

 -عال زوايدة ،عضوة ناشطة يف مبادرة مادبا يف عيون شباهبا.

 -عيل حممد علوم ،عضو يف مركز هبة اهلل.

 -عيل حممد عيل البيايضة ،ناشط يف االنتخابات النيابية والبلدية يف مركز احلياة راصد.

 -عامد امحد الشلة ،مرشف جلان املراكز واالنشطة يف اجلمعية االردنية للعودة والالجئني.

 -عمر عبداحلميد القواسمة ،مدرب حول املناظرة صندوق األردن اهلاشمي.
 -غدير غسان ابو بكر ،عضوة يف معهد تضامن النساء األردين .SIGI

 -قيص سليامن اخلزاعلة ،مؤسس مبادرة رسالة عامن ،عضوحزب الوسط الوسط االسالمي.

 -كاملة حممد طلب ،ناشطة يف جتمع جلان املرأة.

 -لؤي حسام درس ،رشيك مؤسس يف مبادرة معا نرتقي الشبابية.
 -لييل العزب ،ناشطة شبابية ،مديرة مرشوع دعم احلوار.

 -لينا حداد ،مجعية السنديان للتنمية السياسية  /عجلون.

 -مالك نارص قاسم ،مدرب يف مجعية املحافظة عىل القران الكريم.

 -جمد عيل غزو ،ناشطة يف املرسح االجتامعي يف الدفاع عن حقوق االنسان.
 -حممد بريك ،ناشط شبايب مجعية ارحابا اخلريية .

 -حممد جربيل الطراونة ،ناشط يف االنتخابات النيابية والبلدية يف مركز احلياة راصد.

 -حممد عيل عبداهلل ،ناشط شبايب يف مجعية اللد.

 -حممد عيل حممود الرواشدة ،ناشط شبايب ملتقى الكرك الثقايف.
 -حممود النعيامت ،عضو يف مركز شباب بسطة /معان.

 -مرسيل عيسى جوينات ،باحثة يف املركز الكاثوليكي للدراسات واالعالم.
 -مروان العلوم ،عضو يف مجعية ارحابا اخلريية.

 -معتز مصطفى بركات ،عضو شبايب يف هيئة شباب نحن االردن.

 -معمر القوابعة ،عضو اللجنة الشبابية يف الصندوق األردين اهلاشمي.

 -معن متعب نجادات ،عضو مؤسس للمنظمة الشبابية مركز وسطاء التغيري للتنمية املستدامة.
 -معن حممد اسامعيل ،ناشط يف املجتمع املحيل.

 -هناد البطاينة ،مديرة مؤسسة تنمية املراة يف اربد.

 -هنى زلوم ،ناشطة شبابيةيف هيئة شباب نحن االردن.
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 -هبة ماجد الربيض ،عضوة تاسيسية جلمعية سيدات عجلون اخلريية وعضوة اهليئة االدارية للمنظمة الشبابية
مركز وسطاء التغيري للتنمية املستدامة.
 -هبه الربيك ،رئيسة مجعية هبة اهلل اخلريية.
 -هناء املناصري ،ناشطة جمتمعية يف جائزة احلسن للشباب.
 -هناء مقدادي ،عضوة يف مبادرة فندبا الشبابية.
 -وفاء خملد اهلاشم ،عضوة جلنة شبابية يف ملتقى مادبا الثقايف.
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