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 مقدمة
الشباب في حوار السیاسات وفي مسیرة اإلصالح السیاسي مھم جداً، ألن الشباب یشكلون ثروة وطاقة  اندماجیعتبر 

ً بالسیر قدما نحو مستقبل  المساھمةبشریة لكل بلد. واإلیمان بقدرة الشباب في  ً  زاھر اقتصادیا ً  ومستقر سیاسیا  یعتبر أساسا
للعدالة االجتماعیة. وبالتالي فإن مشاركة الشباب في حوار السیاسات المختلفة یعتبر عنصراً رئیسیا من عناصر الدولة 
الدیمقراطیة التشاركیة، كما أنھا إحدى أشكال الحكم الصالح، وھي شكل من أشكال الرقابة الشعبیة ولذلك یجب خلق 
فرص وبرامج تضمن إدماجھم وإشراكھم في الحوارات المختلفة حول السیاسات. ویتوجب على كل من منظمات المجتمع 

 ً بھ الشباب  یساھم، األخذ بعین االعتبار ما یمكن أن المدني واألحزاب السیاسیة والجامعات كما مؤسسات الحكومة أیضا
 في السیاسات المختلفة.

المدني في تفعیل مشاركة الشباب في حوار السیاسات من خالل التوعیة بفرص المشاركة یأتي دور منظمات المجتمع و
المختلفة وفي األدوات واآللیات الواجب اتباعھا إلیصال أفكار ومطالب الشباب والتعریف بااللتزامات والواجبات التي 

قة وصل لعرض آرائھم ووجھات لذلك تشكل منظمات المجتمع المدني قنوات مفتوحة وحل .تفرضھا عملیة المشاركة
مصالحھم ومطالبھم  للتعبیر عن، كما وتشكل منصة للشباب نظرھم بحریة حتى لو كانت تعارض السیاسات الحكومیة

وھذا الدور الذي  ،بأسلوب منظم وبطریقة سلمیة ودون حاجة إلى استعمال العنف، باعتبار أن البدیل السلمي متوافر ومتاح
المدني یؤدي إلى تقویة شعور األفراد باالنتماء والمواطنة وبأنھم قادرون على المبادرة بالعمل تلعبھ منظمات المجتمع 

  .سیدفع ذلك بالحكومة للعمل معھم والتحرك المستقل بحریة كمااإلیجابي التطوعي دون قیود، 

وكجزء من مشروع "تعزیز المؤسسات الفكریة  (WANA Institute)وكمبادرة من معھد غرب آسیا وشمال افریقیا 
والمبادرات الشبابیة ومنظمات المجتمع المدني" والممول من االتحاد األوروبي في األردن، نفذ المعھد جلسة نقاشیة 

دور  جمعت ممثلین عن المؤسسات الفكریة والمنظمات غیر الحكومیة في األردن بھدف الخروج بورقة سیاسات بعنوان "
، حیث تناقش الورقة دور 1/4/2018ت" بتاریخ المجتمع المدني في تعزیز مشاركة الشباب في حوار السیاسامؤسسات 

مؤسسات المجتمع المدني في تعزیز مشاركة الشباب في حوار السیاسات وذلك بدءاَ بتعریف الشباب وفرص مشاركة 
المجتمع المدني في مواجھة ھذه التحدیات وأدواتھ الشباب، مروراً بالتحدیات التي تواجھ مشاركة الشباب و دور مؤسسات 

 في تعزیز مشاركة الشباب انتھاَء بالتوصیات العامة.  
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دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزیز مشاركة الشباب في حوار  .1
 السیاسات

 طُرحت فیھا األسئلة والمحاور الرئیسیة اآلتیة في مجال التنمیة:

 ما ھو تعریف الشباب؟ -
 ؟الشبابیة ةالمنظمما ھي  -
 ما ھي فرص مشاركة الشباب في حوار السیاسات؟ -
 ؟مشاركة الشباب في حوار السیاسات ما ھي تحدیات -
 ما ھو دور منظمات المجتمع المدني في مواجھة التحدیات التي تعیق مشاركة الشباب؟ -
 ؟مشاركة الشباب في حوار السیاسات ما ھي أدوات تفعیل -

 ؟ن ھم الشبابم 1.1

، بل باعتبارھا فترة وسیطة یمر ون التركیز على فئة عمریة محدّدةالعدید من علماء االجتماع تعریف فترة الشباب دحاول 
بھا الشخص من الطفولة إلى سن الرشد، أو باعتبارھا مرحلة یخرج خاللھا الشخص من االعتماد (الطفولة) إلى 

ولكن ألغراض إحصائیة تعتبر األمم المتحدة  ،العمل والزواج""ادة ترتبط االستقاللیة بعاملین االستقاللیة (البلوغ) وع
والذي خّصص للشباب  2016عاما. في حین أن تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام  24 – 15الشباب بأنھم في أعمار 

قة العربیة لسن ، باعتبار أن مفھوم االستقاللیة أصبح یتأخر في المنط29 – 15اعتبر الشباب من ھم في الفئة العمریة 
حول "الشباب والسلم واألمن: فقد اعتبر سن الشباب یشمل األشخاص في  2250أما قرار مجلس األمن رقم  سنة. 29

سنة.، ویعود ھذا التعریف العتبارات سیاسیة، حیث رّكز القرار على دور الشباب في صناعة  29 – 18الفئة العمریة 
 القرار وخاصة في قضایا السلم واألمن.

وباعتبارھم "طاقات  ،”تعریف الشباب باعتبارھم "فئة عمریةبناًء على ذلك فقد ناقش المشاركون في الجلسة النقاشیة 
، ولكن لغایات إحصائیة ولغایات وضع سیاسات واستراتیجیات للعمل مع الشباب، فالبد من اعتماد "العمر" وقدرات"

خصوصا أن الشباب األردني أصبح مفھوم "االستقالل" أكثر  اب،للشبلتصنیف الشباب. مع ضرورة توسیع الفئة العمریة 
) كفئة عمریة یمكن تسمیتھا 34 – 18سنة. لذلك اعتمد المشاركون الفئة العمریة ( 30تأخرا عمریاً لیصل أحیانا لما بعد 

سیم تلك الفئة لھا سیاسات وخطط خاصة في التعامل. وتم تق أن یكونویجب  )،%28.77شباب وتبلغ نسبتھا في األردن (
 العمریة إلى فئتین:

ً ھي ): 25-18الفئة العمریة ( .1 حیث أنھم في مرحلة بناء  المجتمع،للتمكین واالنخراط في  الفئة االكثر احتیاجا
الذات وتحتاج للدعم لتصبح قادرة على االستقاللیة في المجتمع فیما بعد وتبلغ نسبة ھذه الفئة العمریة في األردن 

)15.61%.( 

ھي الفئة التي بدأت رحلة االستقالل واالعتماد على الذات، وفي ذات الوقت ال یمكنھا  ):34-26العمریة (الفئة  .2
، وتبلغ نسبة ھذه الفئة العمریة في األردن ن تمكین اقتصادي واجتماعي وسیاسياالستقالل الحقیقي بدو

)13.16%.( 

 الشباب وھم: ع ضرورة االھتمام بفئتین آخرتین باعتبارھم قریبتین من فئةم

في الحیاة العامة وفي سوق العمل، وتحتاج  االنخراط الحقیقيھي الفئة التي تسبق ): 17- 15(الفئة العمریة  .3
والمھارات المناسبة لتلك الفئة العمریة، وتبلغ لتمكین في مجاالت تطویر القدرات ، وفئة لللتأھیل لمرحلة الشباب

 )%6.16(نسبة ھذه الفئة في المجتمع األردني 
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، دة، ومازالت قریبة من فئة الشبابھي الفئة التي تعتبر أصبح لدیھا خبرات متعد ):39-35الفئة العمریة ( .4
ویشكل وجودھا بالقرب من فئة الشباب عامل مھم في تمكین الشباب، وتبلغ نسبة ھذه الفئة العمریة في المجتمع 

 ).%6.5األردني (

 الشبابیة؟ا ھي المنظمة م 1.2

اتفاق عالمي على مفھوم المنظمة الشبابیة، حیث أن مؤسسات دولیة تعتبر المنظمة الشبابیة ھي المنظمة التي لیس ھناك 
یكون مؤسسوھا أو من یقودونھا في فئة الشباب، في حین أن مؤسسات دولیة أخرى تعتقد أن المنظمة الشبابیة ھي 

على أن المنظمة الشبابیة ھي  النقاشیة،في ھذه الجلسة  واتفق المشاركون المنظمة التي تعمل من أجل الشباب وقضایاھم.
) أو أو موظفینمنظمة مجتمع مدني تعمل من أجل الشباب وقضایاھم أو یقود تلك المنظمة شباب (مؤسسین أو متطوعین 

 الفئة المستھدفة من برامج ومشاریع وأنشطة تلك المنظمة ھم الشباب.

 الشباب في األردن شاركةم 1.3

صناعة القرارات التي تؤثر على حیاتھم، ویتضمن ذلك  يالشباب ف اندماجعملیة  إلىاركة الشباب یشیر مفھوم مش
تعمل على  التيتحدید احتیاجاتھم الشخصیة واحتیاج مجتمعھم، مع طرح الحلول واقتراح أسالیب التدخل  فيمساھمتھم 

ً  تطویر وتحدیث مجتمعاتھم ً  وتعتبر مشاركة الشباب حقا من حقوق الشباب باعتبارھم مواطنین مسئولین،  أصیالً  إنسانیا
 وقوة فاعلة في مجتمعاتھم، لھم أدوارھم في االرتقاء بالحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. 

 ؟للشباب في األردنما ھي فرص المشاركة   1.4

المتوفرة لمشاركة الشباب في الحیاة بناء على خبرات المشاركین المختلفة في العمل مع الشباب، واطالعھم على الفرص 
 العامة، فقد قام المشاركون بتحدید الفرص التالیة:

 المشاركة السیاسیة والمدنیة 1.4.1

 على مستوى المشاركة السیاسیة والمدنیة اعتبر المشاركون أن ھناك العدید من الفرص المتاحة للشباب للمشاركة في
 :برزھاالسیاسیة، وأ حوار السیاسات من خالل المشاركة

حجم استفادة الشباب  رص المشاركةف
 من الفرصة

 توضیح

بسبب عدم الثقة في العملیة  متوسط التصویت في االنتخابات النیابیة والبلدیة والالمركزیة
 االنتخابیة والمرشحین

من عمر  البلدیة والالمركزیة بدءاً  لالنتخاباتالترشح 
 سنة. 30سنة، ولالنتخابات النیابیة من عمر  25

بسبب قلة الدعم المجتمعي  ضعیف
 والسیاسي 

التصویت والترشیح في انتخابات اتحادات الطلبة في 
 الجامعات

یزداد اإلقبال على المشاركة  متوسط
حسب االنتماءات الفكریة 
والسیاسیة والعشائریة لمجتمع 

 الجامعة والمرشحین. 

تأسیس منظمات المجتمع المدني و/ أو المشاركة في 
أنشطتھا المختلفة وخاصة ذات العالقة في المشاركة 

 السیاسیة والمدنیة

في الفترة األخیرة ازداد إقبال  متوسط
باب على تأسیس منظمات الش

، وكذلك المشاركة مجتمع مدني
في أنشطة المنظمات المختلفة، 
لما تحققھ تلك المشاركات من 
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تحفیز إیجابي واستثمار 
 للطاقات الشبابیة

بسبب الخوف من أي إجراءات  ضعیف و/ أو تأسیسھا لألحزاباالنتساب 
أمنیة تضر بمستقبلھم، إضافة 
إلى عدم اطالع على برامج 
األحزاب المختلفة وعدم ثقة 

 كاف باألحزاب

عدم وعي كاف بأھمیة العمل  ضعیف االنتساب للنقابات المھنیة
 النقابي

المشاركة في االجتماعات العامة وحمالت كسب التأیید 
 الخاصة بإصالح القوانین والتشریعات

یجد الشباب في حمالت كسب  متوسط
التأیید فرصة لسماع أصواتھم، 

 في مثل ھذهلذلك تتم المشاركة 
 نشطةاأل

المشاركة في اللجان الخاصة بوضع االستراتیجیات 
 بالشبابالوطنیة وخاصة ذات العالقة 

غیر مطلعین على تلك  ضعیف
ألغلب یتم لى االفرص، وع

 دعوة أناس محددین

 

 المشاركة المجتمعیة 1.4.2

لحوار السیاسات على مستوى المشاركة المجتمعیة اعتبر المشاركون أن ھناك أیضا العدید من الفرص المتاحة للشباب 
 لمشاركة المجتمعیة، وأبرزھا:من خالل ا

دة حجم استفا فرص المشاركة
الشباب من 

 الفرصة

 توضیح

المبادرة باألنشطة والحمالت التطوعیة االجتماعیة أو 
 المشاركة فیھا

یجد الشباب بتلك الفرص اعتراف  متوسط
وفرصة للتعرف  بھویتھم،
 بأقرانھم

المشاركة في لجان األحیاء، التابعة ألمانة عّمان أو 
 للبلدیات

ال یعرف معظم الشباب عن تلك  ضعیف
 الفرصة

المشاركة في لجان الصحة المجتمعیة التابعة لوزارة 
 الصحة

ال یعرف معظم الشباب عن تلك  ضعیف
 الفرصة

المشاركة في المجالس األمنیة المحلیة في المحافظات 
 والتابعة لمدیریة األمن العام

ال یعرف معظم الشباب عن تلك  ضعیف
 الفرصة

الحكومیة التابعة المشاركة في الھیئات الشبابیة المختلفة 
لوزارة الشباب أو التابعة لبعض المنظمات المنتشرة 

 في مختلف المحافظات

یجد الشباب بتلك الفرص اعتراف  متوسط
وفرصة للتعرف  بھویتھم،
 بأقرانھم
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المشاركة في مجالس التطویر التربوي التابعة لوزارة 
 التربیة

ال یعرف معظم الشباب عن تلك  ضعیف
 الفرصة

 

 ة االقتصادیةالمشارك 1.4.3

لحوار السیاسات على مستوى المشاركة االقتصادیة اعتبر المشاركون أن ھناك أیضا العدید من الفرص المتاحة للشباب 
 لمشاركة االقتصادیة، وأبرزھا:من خالل ا

حجم استفادة  فرص المشاركة
الشباب من 

 الفرصة

 توضیح

ضعیف إلى  والخاص) ياالنخراط في سوق العمل (الحكوم
 متوسط

نسبة البطالة بین الشباب تزید عن 
في فئة الشباب، خصوصا  30%

 سنة 25أقل من 

الشباب یبحثون عن عمل مستقر  ضعیف العمل في المشاریع المنزلیة
ودخل ثابت، لذلك ال یفضلون 

 العمل من المنزل

المشاركة في برامج ریادة األعمال واقتراح المشاریع 
 الریادیة

برامج كافیة لریادة لیس ھناك  ضعیف
األعمال الشباب، ویتردد الشباب 
أیضا في دخولھا ألنھا ال تحقق 
لھم في بدایتھا الدخل الذي 

 یرغبون بھ

الحصول على قروض لغایات تنفیذ مشاریع مدّرة 
 للدخل

ھناك خوف بشكل عام من  ضعیف
 القروض، لتجربة مشاریع جدیدة

 

 لشبابالخالصة فیما یتعلق بفرص المشاركة ل  1.4.4

 في حوار السیاسات من خالل المشاركة على الرغم من أن المشاركین حددوا العدید من الفرص المتاحة للشباب للمشاركة
ثمارھا من قبل الشباب السیاسیة والمدنیة واالجتماعیة واالقتصادیة، إال أنھم یعتقدون أن اإلقبال على ھذه الفرص واست

 :منھا مل، ویعود ذلك إلى عدّة عوایعتبر ضعیف

 عدم الثقة أو الخوف من االستفادة من تلك الفرص -

 عدم المعرفة الكافیة بھذه الفرص -

إحساس أن برامج إشراك وإدماج الشباب المقدمة من مختلف المؤسسات الحكومیة والخاصة والدولیة  -
 ولیس شركاء في التنمیة  آداةومؤسسات المجتمع المدني ھي غیر حقیقیة، بل فقط تستھدف الشباب باعتبارھم 
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 حوار السیاسات تحدیات مشاركة الشباب في   1.5

األردن، كثیرة رغم كثرة الفرص المتوفرة ،  حوار السیاسات في من الواضح أن التحدیات التي تعیق مشاركة الشباب في
 فقد أشار المشاركون في الجلسة النقاشیة إلى التحدیات التالي باعتبارھا تحدیات رئیسیة في وجھ مشاركة الشباب األردني

 :في حوار السیاسات

 اللوجستي واقتصار دورھم على الجانب اطات عدم اشراك الشباب في صیاغة النش 1.5.1

لشباب في األنشطة المتعلقة بھم باعتبارھم فئة متلقیة فقط ، ولیس فئة شریكة في إنتاج األنشطة یتم التعاطي مع ا
مجتمع مدني أو مؤسسات نطبق على كل مقدمي تلك البرامج (والمشاریع والبرامج التي تعكس حقیقة احتیاجھا. وھذا ی

وجیستي ال أكثر. وھذا حسب اعتقاد المشاركین حكومیة). وحتى عندما یتم إشراكھم في األنشطة المختلفة یكون دورھم ل
 .وفي حوار السیاسات یعتبر تحدّي رئیسي أمام إحداث أثر حقیقي في إدماج الشباب ومشاركتھم في الحیاة العامة

 وعدم وجود المخرجات األنشطة فكارأكرار ت 1.5.2

كومیة العاملین مع الشباب، أصبحوا یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الح
یكرروا أنفسھم في األنشطة التي ینفذوھا مع الشباب، وھذا خلق لدى الشباب قلة الحافز في التغییر وعزوف عن االشتراك 

) من أثر تلك البرامج وأیضا أدّى إلى قلة االستجابة (االستفادة بالبرامج التي تستھدف تنمیة وتمكین وإشراك الشباب.
 ، مما یدفع أحیانا للشك أن ھناك تراجع بدال عن التطّور المتوقع.علیھم

 على التمویل الخارجي والتبرعات  عتمادلمؤسسات الشبابیة منخفضة وااللقدرات المالیة في اا 1.5.3

 ً الجدیدة منھا تكون القدرات المالیة لھا ضعیفة  یرى المشاركون في الجلسة النقاشیة أن المنظمات الشبابیة، وخصوصا
منخفضة، بسبب عدم وجود تمویل ذاتي أو حكومي لتلك المنظمات یساعدھا في تنفیذ برامجھا ومشاریعھا، إضافة إلى و

أن اعتماد تلك المنظمات على التمویل الخارجي والتبرعات  یؤثر على استدامتھا واستدامة مشاریعھا. وھذا أیضا یؤثر 
، ویؤثر على قدراتھا في توفیر تي تتوقع من نلك المنظمات الكثیرلعلى مصداقیة تلك المنظمات أمام فئتھا المستھدفة ا

 المساحة للشباب للمشاركة في حوار السیاسات.

 قلة الدافعیة وااللتزام من بعض الشباب للمشاركة في األنشطة المختلفة  1.5.4

، وقد یعود ذلك للمشاركةللبحث عن الفرص المتاحة یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن الشباب أصبحوا أقل دافعیة 
)، إضافة إلى عدم الثقة ببعض منظمات المختلفة (مالیة ومادیة ومعنویةلعدم وجود حوافز تقدّم لھم للمشاركة في األنشطة 

بأن منظمات المجتمع المدني تحشد الشباب فقط لغایات تنفیذ األنشطة والحصول على التمویل،  المجتمع المدني اعتقاداً 
حوكمة، مما یعزز الشفافیة وبال ال تتمتععتقاد سائد أن تلك المنظمات اإحداث األثر الحقیقي. إضافة إلى دون الرغبة في 

 عدم الثقة في تلك المنظمات.

 عدم وعي الشباب بأھمیة واشكال المشاركة  1.5.5

 ً ً ، وأقل وعیال وفرص المشاركة المتاحة للشباببأشك یعتقد المشاركون أیضا أن الشباب أقل معرفة ووعیا بأھمیة ھذه  ا
 المشاركة وتأثیرھا على الشباب أنفسھم وعلى المجتمع ككل.

 الفھم الخاطيء للعمل التطوعي 1.5.6

یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن ھناك فھم خاطيء من قبل بعض الشباب ومن قبل بعض المنظمات العاملة مع 
مع المھمالت" و "دھان األرصفة" وأن اقتصار العمل الشباب للعمل التطوعي، حیث یتم اقتصار العمل التطوعي على "ج

التطوعي على ھذه األنشطة فقط، یجعل من المجتمع بشكل عام ومن الشباب بشكل خاص أقل رغبة بالمشاركة في 
 األعمال التطوعیة المختلفة.
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 عدم توفر اماكن مجانیة بكل المناطق لعقد االنشطة  1.5.7

قاتھم وإبداعاتھم وآرائھم، یعتبر أیضا أحد أبرز التحدیات أمام مشاركة عدم توفر المساحات للشباب للتعبیر عن طا
  .الشباب

 بعض تصرفات منظمات المجتمع المدني مع الشباب  1.5.8

تعدّ تحدیا أمام رغبة الشباب  یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن بعض تصرفات منظمات المجتمع المدني األردني
لدعوة نفس األفراد الذي شاركوا في أنشطة سابقة للمشاركة في أنشطة جدیدة بعض المنظمات تلجأ حیث ، في المشاركة

أو تكون ھناك معاییر اختیار مشاركین للبرامج والمشاریع غیر واضحة وغیر شفافة وال تراعي تكافؤ الفرص بین 
شك بمعاییر االختیار ومزید من عدم الشباب والشابات وكذلك فرص الشباب في المحافظات المختلفة، مما یدفع الشباب لل

 الثقة بتلك المنظمات واإلحجام عن المشاركة في أنشطتھا المستقبلیة ، بل والشك بكل منظمات المجتمع المدني.

 في حوار السیاسات ور منظمات المجتمع المدني في مواجھة تحدیات مشاركة الشبابد 1.6

إضافیة لمواجھة التحدیات التي تعیق  المجتمع المدني أن یبذل جھوداً یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن على 
 مشاركة الشباب في حوار السیاسات، وأبرز ما یطلبھ المشاركون من منظمات المجتمع المدني:

إعادة تقییم كافة الجھود الوطنیة الموجھة للشباب ومدى األثر الناتج عنھا، ودعوة المؤسسات كافة كما  -
 یة للمساھمة فیھا، وتوجیھ الدعم والتمویل بناًء على نتائج ھذا التقییمالمؤسسات الدول

الحوار مع صانعي القرار  ، وإفساح المجال للشباب لقیادةاشراك الشباب في صیاغة أفكار المشاریع وادارتھا -
 حول السیاسات المختلفة

وخاصة اللقاءات  عالیات الشبابیة) لتنفیذ الف(بشكل مجاني توفیر مساحات ومراكز وطنیة في مختلف المحافظات -
  والحوارات فیما یخص السیاسات العامة ومع صنّاع القرار

 إلعادة الثقة مع الشباب تطویر مستوى شفافیة المنظمات الشبابیة -

  المختلفة تخصیص حوافز "مالیة ومادیة ومعنویة" للشباب المشاركین في االنشطة -

 ن المؤسسات في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني تطویر مستوى التشاركیة وتكامل األدوار بی -

تأسیس "صندوق دعم" من قبل تحالف منظمات مجتمع مدني یمكنھا من توفیر تمویل ذاتي یضمن لھا استدامة  -
العمل وعدم الحاجة الدائمة لممولین ومتبرعین خارجیین، ویكون أیضا فرصة لتمویل مشاریع ریادیة للشباب 

 باب كما منظمات المجتمع المدني.ومدّرة للدخل للش

 تضافر جھود مؤسسات المجتمع المدني العاملة بنفس المجال، لضمان عدم تكرار األنشطة لنفس الفئات -

ومفاھیم حوار السیاسات  ) بین مؤسسات المجتمع المدنية المستھدفة (الشبابتوحید المفاھیم المتعلقة بالفئ -
  والمشاركة السیاسیة للشباب

حوار بین مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، للتغلب على نقص الثقة بین األطراف مع بعضھا، بناء جسور  -
  والذي ینعكس أیضا على نقص ثقة من الشباب تجاه مختلف المؤسسات.

 األدوات التي یحتاجھا الشباب للمشاركة في حوار السیاسات  1.7

لعدد من األدوات لضمان تفعیل مشاركتھم في حوار السیاسات، یعتقد المشاركون في الجلسة النقاشیة أن الشباب یحتاجون 
المؤسسات الدولیة أن توفرھا  كما واألحزاب دوات یمكن لكل من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعاتوھذه األ

 :لھم
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 منصة/ات شبابیة تفاعلیة 1.7.1

، ویستخدم التطبیقات االجتماعي المختلفةسائل التواصل بما أن الشباب األردني یتواجد ویشارك بشكل كبیر جدا في و
المختلفة لألجھزة الذكیة، فإن ھذه المساحات تعتبر مساحة وفرصة للشباب للمشاركة في حوار السیاسات، لذا من الممكن 
إیجاد تطبیق ما أو منصة ما توفر ھذه المساحة اآلمنة وحلقة الوصل بین الشباب أنفسھم من ناحیة وبینھم وبین صانعي 

 یاسات المختلفین تجاه القضایا المختلفة.الس

 االتحادات واألندیة الطالبیة  1.7.2

تعدّ الجامعات أكثر األماكن التي یتجّمع فیھا أكبر عدد من الشباب، وبالتالي استثمار اتحادات الطلبة واألندیة الطالبیة في 
، یعدّ أداة مھمة لزیادة مشاركة الشباب في الجامعات لیوفروا لقاءات مستمرة بین الطالب وبین قادة الرأي وصنّاع القرار

 حوار السیاسات.

 جھة استشاریة للشباب 1.7.3

لدى الشباب العدید من األفكار اإلبداعیة ، ولدیھم العدید من األسئلة على جمیع الصعد، وبالتالي یعد إنشاء ھیئة وطنیة 
أفكارھم ومبادراتھم المختلفة، اداة مھمة  استشاریة، تجمع فیھا عدد من أصحاب الخبرة والكفاءة كمستشارین للشباب في

 في زیادة مشاركة الشباب في الحیاة العامة وفي حوار السیاسات.

 حمالت كسب التأیید 1.7.4

من المھم أن یمتلك الشباب القدرات والمھارات لممارسة حمالت كسب تأیید، إلحداث اإلصالحات في القوانین 
إعاقة مشاركة الشباب في الحیاة العامة، لذلك ال بد من أن یكون ھناك والتشریعات والسیاسات التي قد تكون سبب في 

تدریب متخصص لفرق شبابیة في كل محافظة تكون مھمتھا تنفیذ حمالت كسب تأیید وقادرة على خلق حوارات سیاسیة 
   .بنّاءة
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 التوصیات  .2
 توّصل المشاركون في الجلسة النقاشیة إلى التوصیات التالیة:

توّجھ كل الجھود باتجاه أن ال یكتفي الشباب بإمكانیة الوصول لفرص المشاركة المختلفة بل من المھم أن  .1
 بضمان الحصول علیھا وممارسة حقھم في االستفادة منھا

البد أن یكون ھناك تقییم موضوعي لكل البرامج والمشاریع الشبابیة وأثرھا الفعلي على الشباب، وأن یشارك  .2
 التقییم الشباب أنفسھم في عمل ذلك

من المھم وجود مادة الزامیة في الجامعات تتضمن كیفیة صیاغة القانون والتشریعات والسیاسات، لكي یتمّكن  .3
 الشباب من التعّرف على الفرص المتاحة لھم في الحوار من أجل تغییر السیاسات 

ل تعریف الشباب تصمیم حمالت إعالمیة وعلى وسائل التواصل االجتماعي بكافة اشكالھا ، من أجل إیصا .4
 بفرصھم للمشاركة في حوار السیاسات 

 تفعیل دور االتحادات الطالبیة واالندیة في  داخل الجامعات  .5

 توعیة الشباب بأھمیة المشاركة واالنتساب للنقابات واألحزاب والجمعیات، باعتبارھا أدوات وفرص مھم .6
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