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 مقدمة

مناقشة  بعد  وطنك  رؤية  مبادرة  في  المشاركين  الشباب  اقتراحات  تقديم  الى  الورقة  هذه  تهدف 
خالصة  على  الورقة  هذه  بنيت  ورعاه.  الله  حفظه  الثاني  عبدالله  الملك  لجاللة  النقاشية  األوراق 
أجزاء؛ ثالث  الى  اإلقراحات  تنقسم  والتثقيف.  للتوعية  وصل  مؤسسة  نظمتها  مغلقة   عمل  ورشات 

اإلقتراحات للحكومة، البرلمان، وقطاع التعليم.

هدف هذه االقتراحات المساعدة في الوصول لرؤية جاللة سيدنا.

 من نحن؟

والقضاء  المملكة   من  مختلفة  مناطق  الّشباب في  بين  الفجوة  على سّد  تعمل  ربحّية  غير  وصل هي شركة 
المختلفة والبيئات  المحافظات  جميع  من  شباب  جمع  طريق  اآلخر؛عن  تقّبل  فكرة  وتعزيز  الّتطّرف  على 
مبدأ عندهم  ذلك  يعزز  أن  نامل   ونحن  عديدة.  أمور  فيها  يناقشون  عمل  وورشات  وتدريبات  ندوات  لحضور 

المواطنة والُهوّية األردنّية الواحدة .

قوّية  جهة  وجود  على  يدل  مما  المستفيد«،  يعطي  الذي  »المتطوع  دورة  كسر  إلى  »وصل«  تهدف 
ثالث  في  تعمل  وصل  مشترك،  هدف  لتحقيق  ا  سويًّ يعمالن  قويين  شريكين  وإنشاء  ضعيفة  وجهة 

مسارات )التنمية االجتماعية، والتنمية الّسياسّية، والتنمية االقتصادّية( ومع فئات عمرية مختلفة.

الّرؤية:	 
خلق جيل من الّشباب المنخرط في األعمال المدنّية ،يؤمن بُهوّية أردنّية واحدة ،بغض الّنظر عن الطبقة أو 

الِعْرق أو الجنس أو الدين أو الخلفّية االجتماعّية والديموغرافّية.

القيم:	 
-    الّتعاطف:   نعزز ثقافة الّتعاطف والقبول واالنفتاح من خالل الّتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة لدينا.

-    الّشفافّية:   نقّدر بشّدة الّشفافية في عملية صنع القرار المتعّلق في كّل أمر نعمل لتحقيقه.
-    الّتعّلم:   نبحث دائًما عن طرق للتحسن.

-    العمل بروح الفريق الواحد:     نعمل لتعزيز ثقافة الّتعاون في جميع برامجنا.
-    الّتنّوع والّشمول:  نحن نؤمن بتعزيز ثقافة التنوع ، ثقافة تشمل الجميع وتحتفي بالفروقات.
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 مبادرة رؤية وطنك

فوج 2018/7/21 -  2018/9/8 
عبدالله  الملك  سيدنا  لجاللة  النقاشّية  األوراق  حول  وتثقيفهم  الّشباب  توعية  على  المبادرة  هذه  ركزت 
طريق عن  عديدة  محافظات  من  الّشباب  حشد  تّم  وقد  حولها.  شبابّي  وطنّي  حوار  خلق  ثّم  ومن  الّثاني، 

»المبادرة الوطنّية لتطّوع الّشباب.«

كانت فعاليات المبادرة عبارة عن 7 جلسات على مدار 7 أسابيع ومدة كّل جلسة 3 ساعات.

والخروج  الّنقاشّية،  أوراقه  في  سيدنا  جاللة  ناقشها  التي  لألمور  تحليٍل  عن  الحاصل  الحوار  نتائج  وتمّخضت 
في المشاركين  الّشباب  توصيات  تمّثل  الورقة  وهذه  سيدنا.  جاللة  رؤية  إلى  للوصول  عديدة  بتوصيات 

هذه المبادرة.

المشاركون.	 
ترأست هذه الجلسة مديرة مؤسسة وصل األنسة لين ملكاوي ،وشارك فيها  22  شاًبا وشابة  12  من 

الذكور، و  10  من  األناث من محافظات متعّددة. 

أسماء المشاركين: 

العدوان، سبأ  ملكاوي،  نور  ملكاوي،  أية  ملكاوي،  أحمد  الخوالدة،  أحمد  العسود،  أوس 
المطموري، خالد  الحديدي،  مالك  عبد،  الحاج  فرح  حجيري،  اللة  سيف  كركي،  أبو  رعد  الفايز،  مي 
العبابنة، رامي  دومي،  بني  محمد  القبيالت،  بهاء  النعيمات،  أمل  بيرم،  نبيلة  زواهرة،  أحمد  معلواني،  أنس 
صمادي. طعمة  عبداللة  الصمادي،ساجدة  موسى  سالم  ابتهال  نصر،  بني  عبداللة  أماني 

الفئة العمرية للمشاركين.	 
18 - 24 سنة. وقد مثل المشاركين المحافظات اآلتية: عمان، إربد،البلقاء، مادبا ،عجلون، معان، الزرقاء.

توصيات الّشباب.	 
توصيات الّشباب كانت في ثالثة محاور )البرلمان، الحكومة، الّتعليم(
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 أّوًل: التوصيات للبرلمان

قبل فترة التصويت 
التأكيد على وجود نموذج تحليلي ُيوّزع على المنتخبين يشمل أسئلة يسألونها ألنفسهم قبل القيام 	 

بعملية التصويت تساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح، ويساعد هذا النموذج المنتخبين للتفكير بطريقة 
استراتيجية تؤكد مصلحة الشعب وليس فقط الفرد.

تغيير قانون االنتخاب بحيث تنتخب القائمة كاملة ال األفراد لتشجيع نمو الفكر السياسّي والتمهيد 	 
البرلمانيّة. للحكومات 

التأكيد على وجوب توضيح أدوار الوزراء، ومجلس األعيان والنواب ومجلس البلدية- الالمركزيّة .حتى يتمكن 	 
المواطن من االتجاه إلى الجهة المطلوبة عند الحاجة وهذا يشجع االتجاه إلى نائب وطنّي استراتيجّي بداًل 

من نائب خدماتي.

التأكيد على وجوب مشاركة النواب خططهم البرلمانية وأرائهم مع الّشباب مثل طالب الجامعات وطالب 	 
ا واضًحا. المدارس وغيرهم  حتى يتهيآ الجيل الجديد لعملية التصويت وحّتى يتشّكل لديهم وعًيا سياسيًّ

التأكيد على وجوب أن تكون خطة النائب واقعية ومربوطة بجدول زمنّي محّدد؛ حتى يتّم محاسبته 	 
ومساندته في تنفيذ رؤياه. ويجب على النائب العمل مع الّشعب على خّطة موّحدة لتحقيق األهداف 

المشتركة.

التاكيد على وجوب قيام الّنواب بجلسات حوارّية مع فئات المجتمع المختلفة قبل كتابة خّطتهم البرلمانّية 	 
لتكون الخطة شاملة لمشاكل المجتمع كافة.

التأكيد على وجوب عمل أماكن تصويت قريبة من أماكن العمل وفي الجامعات للتحفيز على التصويت.	 

التأكيد على عمل حملة توعوية تنفذ بشكل دورّي للمؤهلين حديًثا للتصويت توّضح لهم  واجباتهم 	 
كمواطنين وصلوا الّسن القانونّي )مثال الذين أصبحوا 18 سنة  بعد الدورة االنتخابية الّسابقة(

التأكيد على وجوب عمل نموذج وتوزيعه على الّشعب يبين المعايير التي  يعتمد عليها النائب لمنح ثقته 	 
للحكومة من باب الشفافية.

 تشجيع المواطنين على االنتخاب من خالل المحفزات اآلتية:	 
 -    إعفاءات ضريبية.

 -    )أو( اعفاء المواطنين من بعض المخالفات أو نسبة معينة من المسّقفات.
 -    )أو( عالمات إضافية في الجامعة لبعض المواد. 

-    )أو( تخفيض نسبة معينة من فواتير المياه أوالكهرباء للمواطنين.
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بعد فترة التصويت:
التأكيد على وجوب توضيح بنود أّي قانون قبل سّنه والتعريف بمحتواه بدقة؛ ليتبّين للمواطن بالّضبط 	 

كيفّية حّل هذه المشكلة نتيجة سن القانون.

التاكيد على وجوب  أن يكون هناك منّصة للشباب لالطالع على خطط الّنائب ومحاسبته بشكل دوري كّل 	 
ربع سنة ؛ ليبقى المواطن جزًءا  من عملية التغيير واالنتخاب؛ ألّن الّشعب عندما يكون مّطلًعا فإّنه يرفع 

من مستوى النائب ألن مستوى متطلبات الشعب وفهمه للعملية االنتخابية يصبح أعلى.

التاكيد على وجوب التعاون بين الّنائب وجميع الوزارات مع كوادر شبابّية ليكملوا حلقة الوصل مع الفئة 	 
الّشبابية والتي تمثل 70% من المجتمع.

التأكيد على وجوب تنفيذ القوانين المشرعة قبل تشريع قوانين جديدة .	 

التأكيد على تشريع النائب للقوانين التي تساعد الوزير على تطبيق خطته لتكون الحلقة مكملة لبعضها 	 
البعض.

عمل جلسة توعوية سياسية للنائب الجديد لتعريفة باألعراف عند تكليفه بالمهام.	 

عقد مناقشات مع المسؤولين عبر منصات التواصل االجتماعّي )Facebook live( وعقد ندوات توعوّية 	 
)online forums( لمواكبة الجيل الجديد.

 ثانيًا: التوصيات للحكومة

التأكيد على تعاون القطاع العام مع مؤسسات المجتمع المدني حتى ال يكون هناك تكرار في العمل؛ 	 
 لكي ال يكون هناك إزدواجية في الصرف والتطبيق.

التاكيد على عقد مناقشات مع المسؤولين عبر منصات التواصل االجتماعي )Facebook live( وعقد 	 
 ندوات توعوية )online forums( لتواكب الجيل الجديد.

التاكيد على وجوب  عقد جلسات توعوية تخّص بعض المواضيع الّسياسّية لزيادة  الوعي الّسياسّي 	 
للّشعب. )من قبل وزارة التنمية الّسياسّية ومؤسسات المجتمع المدنّي. )مؤسسة وصل تعمل على 

 ذلك(

التأكيد على إختيار مسؤولين شباب في مناصب حكومّية لتكون الحكومة منبًرا للطاقة العالية،والخبرة ، 	 
 والّتقارب في األفكار من الّشباب الذين يمثلون الّنسبة األكبر في المجتمع.

التأكيد على وجوب تعاون الوزير السابق والقادم عندما يحدث تغيير وزارّي ؛للتأكد من استدامة المشاريع 	 
 وخّطة الوزارة الطويلة األمد بداًل من تغييرها والبدء من الّصفر.

التأكيد على أهمّية وجود حكومة  ّظل أو فريق متابعة ،وتقييم مستقل لمحاسبة الحكومة وشرح للّشعب 	 
 عن المنجزات وخطط اإلصالح.
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التاكيد على تحديث البيانات المنشورة  على موقع دائرة اإلحصاءات العاّمة ليتّم عمل الدراسات على 	 
 أحدث األرقام.

التأكيد على وجوب  مشاركة الّشعب وّشرح "رؤية األردن 2025" له؛ لكي تتكاتف الجهود في حّلها 	 
 وتطبيقها. )مؤسسة وصل تعمل على ذلك(

 التأكيد على عمل جلسة توعوّية سياسّية للوزير الجديد لتعريفة باألعراف والبروتوكول.	 

التأكيد على وجوب تكريس منصة يكون دورها توعوي تشمل إنجازات الحكومة بدّقة؛ لتقليل الحساسّية 	 
 بين المواطن والحكومة.

التاكيد على مراعاة الفروقات بين أالجيال )Gen Z, Y, X( في األمور اإلدارية وطرق الّتواصل مع الّشعب؛ 	 
 ليكون هناك تجانًسا.

التاكيد على وجوب التركيز في نقل المعلومات للّشعب عبر infographic  ليتّم  استيعابها بسهولة من 	 
 قبل الّشعب، مثل:

التاكيد على وجود ِمنّصة وطنّية لكّل المؤسسات في األردن ) بشكل infographic ( توضح عملية . 1
mapping  لهذه المؤسسات والقطاعات التي تعمل فيها . وأين تعمل هذه المؤسسات بشكل

 crosscutting  مع الحكومات

التأكيد على  وجود ِمنّصة وطنّية لكّل المؤسسات الحكومّية في األردن ) بشكل infographic ( توضح . 2
كيفية استعمال ضرائب المواطن في الفئات الخدماتية المختلفة لتقلل الحساسية بين الحكومة والّشعب.

 ثالثًا: التوصيات لقطاع الّتعليم
حلقة تطوير الّشخص )المنزل، المدرسة، الجامعة، قطاع العمل(:

يشّدد جاللة الملك في أوراقه النقاشّية على تقّبل رأي اآلخر، والحوار الفّعال .وقد قام 
الّشباب بتحليل الوضع الحالي عن طريق 4 محاور:

 المنزل:	 
التاكيد على وجود حوار فعال بين أفراد العائلة، يشجع تقّبل رأي اآلخر والفردّية.  -      

التاكيد على تشجيع األطفال على قراءة الجريدة اليومّية ، الموسيقى، التمثيل، الّرسم؛ ألّن هذه  -       
المهارات تنّمي فكر تقّبل اآلخر.  

 المدرسة:	 
التأكيد على وجود جلسات حوارّية في المدارس بعيدة عن الّتلقين، وتشّجع على المساءلة.  -     

التأكيد على تأسيس نوادي مناظرة في مدارس األردن كاّفة ،ووضع منهاج لتدريس المناظرة  -      
كمادًة إلزامّية.  

التأكيد على توسيع المنهج بحيث يضم أجزاء عن ثقافات مختلفة لننتج طالًبا منفتحين.  -     
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 الجامعة:	 
التأكيد على أن تكون هناك مادة جلسات حوارّيةإجبارّية.  -      

التاكيد على أن تكون انتخابات طلبة الجامعات مبنية على منهجّية وبرامج مقّدمة للمسؤولين.   -     
التأكيد على زيادة الوعي القانونّي للّشباب.  -     

 قطاع العمل:	 
الباب تفتح  والتي  الخاص  القطاع  و  الحكومة  القيادة في  الbottom up approach في  نحو  االتجاه   -     

للحوار.   

يشّدد جاللة الملك في أوراقه النقاشّية على أهمية التفكير الستراتيجّي ،وأهداف طويلة 
 األمد. وقد قام الّشباب بتحليل الوضع الحالي عن طريق 4 محاور:

 المنزل:	 
ترتبط بجدول زمنّي من سن صغير. التاكيد على تشجيع األهل ألطفالهم على وضع أهداف و خطط   -      
يمتلك الطفل  الّن  ذلك؟(.  إلنجاز  معا  العمل  يمكننا  وكيف  وأين؟  لماذا،  تدرس،  أن  تريد  )ماذا  مثل:   

قدرًة على الحلم بشكل أكبر، ويجب استغالل ذلك.  

 المدرسة:	 
التأكيد على تعديل المناهج؛ لكي ال تدرس بالتلقين أو الحفظ؛ بل مبنيًة على العصف الذهنّي والّتحليل  -     

والّربط لحّل المشاكالت.  
التاكيد على تشجيع التدريس المبني على المشاريع وليس فقط االمتحانات.  -     

التاكيد على تشجيع القيام بأبحاث يدرس فيها الطالب استراتيجيات الغير )الناجحة والفاشلة(.  -     
التاكيد على تشجيع المدارس طالبها للتحدث أمام جمهور.  -     

أو رياضة  كانت  لو  الّطفل ومواهبه حتى  بين هواية  للتنسيق  األهل  المدرسة مع  تعاون  التاكيد على   -     
فن؛ ليصبح األردن منافًسا عالميًّ في هذه المجاالت.  

التاكيد على إضافة مادة محو أمية مالية.  -     

 الجامعة:	 
األبعاد، ثالثّية  والّطباعة  اإللكترونّي،  األمن  مثل:  العمل،  سوق  تواكب  تخّصصات  خلق  على  التأكيد   -     

وعلوم البيانات الّضخمة، والواقع االفتراضّي الذكاء االصطناعي، علوم الّنفايات وإعادة التدوير.  

 قطاع العمل:	 
.endowment funds دعم القطاع الخاص والمواهب العربّية والدراسات البحثّية من خالل  -     
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يشّدد جاللة الملك في أوراقه النقاشّية على أهمية تعزيز مفهوم المواطنة. وقد قام 
الّشباب بتحليل الوضع الحالي عن طريق 4 محاور:

 المنزل:	 
التاكيد على تشجيع المنزل على احترام القوانين، مثل :)نظافة الّشارع ومحيط الّطفل(  -      

 المدرسة و الجامعة:	 
الّزّي،األعراف(، )احترام  مثل:   ، المدرسة  في  القوانين   احترام  على  الطالب  تشجيع  على  التأكيد   -     

وتنمية حس بالمسؤولية اتجاه مدرستهم ونظافتها.  
التاكيد على مشاركة الطلبة في مبادرات تخدم وطنهم. )مؤسسة وصل تعمل على ذلك(  -     

لفئات وصواًل  االبتدائّية  الّصفوف  من  بدًءا  النقاشيّة،  األوراق  تدريس  وجوب   على  التأكيد   -     
الّشعب المختلفة حتى نعمل باتجاه هوية أردنّية واحدة.)مؤسسة وصل تعمل على ذلك(.   

التأكيد من خالل الحصص على مواكبة الّطلبة لألحداث الحالية، مثل:)الّسياسّية، االقتصادّية(  -      
التأكيد على مشاركة الّطلبة في المناسبات الوطنية كاّفة.  -      

التاكيد على تدريس الّدستور األردنّي. )مؤسسة وصل تعمل على ذلك(  -     
هذا ألّن  وتدريسه؛  العربّي  والفن  العربّية  الفلسفة  تاريخ  على  المناهج  تشديد  وجوب  على  التأكيد   -     

جزٌء كبيير من الهوية األردنّية.   
التأكيد على زيادة دور الّشباب في دعم جهود اإلعالم من خالل مبادرات معّينة.  -      

التاكيد على  تشجيع الّطالب على المشاركة السياسّية من خالل انتخابات المدرسة والجامعة.  -     

 قطاع العمل:	 
التاكيد على تعزيز مفهوم corporate social responsibility  في القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات  -     

والمبادرات األردنّية ودعم المواهب األردنّية.   

يشّدد جاللة الملك في أوراقه النقاشّية على أهمية مكافحة الفساد. وقد قام الّشباب 
 بتحليل الوضع الحالي من خالل 4 محاور:

 المنزل:	 
التاكيد على مفهوم التبعّيات الّسلبية للقرارات اّلسلبية.  -     

 المدرسة و الجامعة:	 
التاكيد على وجوب تطبيق القانون على الجميع بالّتساوي.  -     

وتوضيح المصداقّية،  فيها  تظهر  لم  العملّية  الحياة  في  حاالت  ودراسة  المصداقّية،  مبدأ  على  التأكيد   -     
التبعات الّسلبية لذلك.  

 قطاع العمل:	 
العمل على معايير تقييم 360 درجة لموظفي الحكومة يساعد في الحكم الدقيق على عمل الموّظف.  -     

التأكيد على وضع قوانين صارمة.  -     
بحيث  والفساد  المشبوهة  الحاالت  اقرار  خاللها   من  الشخص  يستطيع   ، إنشاء  صناديق  على  التأكيد   -     

يبقى هو مجهواًل.  
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 للتواصل معنا:

info@waselae.com  البريد اللكتروني: 
00٩627٩8664385  الهاتف:  

www.waselae.com  الموقع اللكتروني: 
www.facebook.com/waselaengo  فيسبوك:  

www.instagram.com/wasel_ae  إنستغرام:  
www.twitter.com/wasel_ae تويتر:   


