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ي�ش���كل امل�ؤمت���ر ال�شباب���ي ال�ّشاد����س »االقت�ش���اد العرب���ّي ومتك���ن ال�شب���اب 

للم�شتقب���ل« اإ�شهاًم���ا يف تاأكيد امل�شاركة ال�ّشبابّي���ة العربية للنه��س بال�اقع 
التنم����ي يف بلدانه���م و�ش����اًل اإىل بل����رة روؤي���ة �شاملة ح�ل تراب���ط االأبعاد 

االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة وال�شيا�شية مل�شتقب���ل ال�طن العربّي 

وجمتمعات���ه، ومب���ا ي�شم���ن له���ذه املجتمع���ات االأم���ن االإن�ش���ايّن والعدال���ة 

وامل�شارك���ة االجتماعية، وال �شيم���ا اأن معظم الدول العربّية �ش�ف ت�شل اإىل 

الفر�ش���ة ال�شكانّي���ة َم���َع حل�ل عام 2030، حيث ت�ش���كل الفئات يف �شّن العمل 

ا وحتديات يف اآن لتط�ير  ح�ايل 70% من جمم�ع ال�شكان، مما يفر�س فر�شً

اقت�شادات ُمنتجة عمادها ال�شباب. 

مـحــــاور امل�ؤمتـــر 
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ترتكز حماور امل�ؤمتر الثالثة على بحث االآتي:
• ال�شب���اب وال�اق���ع االقت�ش���ادي العرب���ّي: ويه���دف هذا املح����ر اإىل ت�شخي�س 
وحتلي���ل واق���ع االقت�شادات العربّية واأثره عل���ى املجتمعات وتنميتها، وال �شيما 
يف اجل�ان���ب املتعلق���ة بالتعلي���م والتدري���ب والتاأهيل، والبطالة و�ش����ق العمل، 
والبح���ث العلم���ّي والتط�ير التكن�ل�ج���ي، واحل�كمة واالإ�ش���الح، واال�شتثمار 
وامل�شروع���ات االإنتاجية، وحركية العمال���ة العربّية وهجرة  العق�ل والكفاءات، 
والطاقة واملياه وال�شناعة، والرعاية ال�شحية، وت�شريعات العمل واال�شتثمار.

• متك���ن ال�شب���اب للم�شتقب���ل: اآف���اق وحتديات: ويه���دف اإىل درا�شة متطلبات 
واإمكان���ات التمك���ن لل�شب���اب العربّي وا�شت�ش���راف اآفاقه���ا امل�شتقبلية، خا�شة يف 
جم���االت تط�ي���ر التعليم وبن���اء ال�شخ�شية الريادية، وتاأهي���ل وتدريب الق�ى 
العامل���ة )ال�شب���اب واملراأة(، ورعاي���ة االإبداع والتمكن الثق���ايف، وريادة االأعمال 
واملب���ادرات ال�ّشبابّية، وثقافة االإنتاج والتح���ّ�ل ال�شناعّي، والتط�ير والتمكن 

التكن�ل�جّي، اإ�شافة اإىل التمكن القان�يّن.

وه� حم�ر مل��ش�عات خمتارة ُتناَق�س  م�شتقبلية:  ونظرات  �شبابية  • ق�شايا 
من خالل ور�س عمل َمَع ال�شباب، ح�ل م��ش�عات الثقافة والتنمية واملجتمع، 
واملت��شط���ة،  ال�شغ���رة  امل�شروع���ات  القان����يّن،  والتمك���ن  والفق���ر  البطال���ة 

واالإق�شاء والتهمي�س، ودور الرتبية يف التمكن ال�شبابي.
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الي�م الأول: الثالثاء 2015/12/1

ت�شجيل امل�شاركني 9:30 - 9:00
]B3 اجلل�شة الفتتاحّية                                                                                               ]قاعة ع�شتار )1و2( طابق 11:00 - 9:30

• ال�ّشالم امللكّي

• اآيات من الذكر احلكيم 

• كلمة اأمني عام املنتدى: معايل د. حمّمد اأب�حّم�ر

• كلمة �شعادة د. خالد عزب/مكتبة االإ�شكندرية؛ م�شر

• كلمة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب: عط�فة د. �شامي املجايل/االأردّن

• كلمة امل�شاركني: اأة. اأمل ع�اد املعايطة/االأردّن

• الكلمة الرئي�شية: �شاحب ال�ّشمّ� امللكّي الأمري احل�شن بن طالل املعظم
• تكرمي الداعمني للم�ؤمتر 

التقدمي: معايل االأ�شتاذ جري�س �شماوي
ا�شرتاحة 11:30 - 11:00

بــرنامج 
امل�ؤمتر ال�ّشبابّي ال�ّشاد�س 

»القت�شاد العربّي ومتكني ال�شباب للم�شتقبل«
)عّمان/االأردن؛ 1- 2 كان�ن االأول/دي�شمرب 2015؛ فندق الرويال(

امل�ؤمتــــر ال�ّســــــــبابّي ال�ّساد�س 
»االقت�ســاد العربّي ومتـــكني ال�سباب للم�ستقبل«
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اجلل�شة الأولى: ال�شباب وال�اقع القت�شادّي العربي 14:00 - 11:30

                          ]]B3 رئي�س اجلل�شة: �شعادة د. ال�شادق الفقيه/ال�ش�دان                                                                          ]قاعة ع�شتار )1و2( طابق

املقـــّررة: اأة. مها �شرحان/فل�شطن[

املتحّدثة )1(: اأة. ال�شريفة ب�شنت اأحمد فهمي/م�شر
رئي�س جمل�س االإدارة والع�ش� املنتدب ل�شركة امل�ش�رة، والرئي�س ال�شريّف الحتاد امل�شتثمرين العرب 

»ال�شباب وال�اقع القت�شادي العربي يف �ش�ء النظام العاملي اجلديد«

املتحّدثة )2(: دة. هناء ال�شديق القالل/ليبيا
اأ�شتاذة جامعية، وزيرة �شابقة للتعليم العايل

»التمكني القت�شادي لل�شباب والع�ائق التي حتد منه يف العامل العربّي«

املتحّدث )3(: م. خلدون �شياء الّدين/�ش�رية
اأ�شتاذ يف جامعة زي�ريخ للعل�م التطبيقية يف �ش�ي�شرا، ورئي�س َمْركز اعمال ال�شرق االأو�شط وافريقيا 

»متطلبات القت�شاد العربّي من تاأهيل ال�شباب اجلامعّي«

املتحّدث )4(: د. اأحمد علي عتيقة/ليبيا
املمثل املقيم ورئي�س بعثة م�ؤ�ش�شة التم�يل الدولّية – جمم�عة البنك الدويّل، يف االأردّن والعراق

»الريادية وامل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة: ال�اقع والتحديات«

16:00 غداء 14:00

اجلل�شة الثانية: متكني ال�شباب للم�شتقبل: اآفاق وحتديات 18:00 - 16:00

]B3 رئي�س اجلل�شة: معايل العني د. ج�اد العناين/االأردن                                                                            ]قاعة ع�شتار )1و2( طابق

املقـــّررة: اأة. افتخار الدبعي/اليمن[

املتحّدثة )1(: دة. مي البطران/م�شر
م�ؤ�ش�س ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة TMA لالإدارة التعليمية واال�شتثمار والتنمية

»الإبداع والثقافة وريادة الأعمال«

املتحّدث )2(: اأ. د. عبد ال�هاب ن�رويل/ال�شع�دية
اأ�شتاذ جامعي يف كلية الطب والعل�م الطبية- جامعة امللك عبد العزيز بجدة

»متكني ال�شباب يف برنامج ريادة الأعمال:اآليات ومناذج جناح من ال�شع�دية«

املتحّدث )3(: د. حمّمد نعمان جالل/م�شر
نائب مدير مركز الدرا�شات الدولّية يف جامعة البحرين، م�شت�شار ملَْركز البحرين للدرا�شات والبح�ث، �شفر �شابق 

»دور ال�شباب يف التغيري – جتارب اآ�شي�ية«

املتحّدث )4(: د. في�شل الغرايبة/االأردّن
م�ؤلف وكاتب وباحث يف الق�شايا االجتماعية 

»مدى اندماج ال�شباب العربّي يف جمتمع املعرفة العاملّي«

امل�ؤمتــــر ال�ّســــــــبابّي ال�ّساد�س 
»االقت�ســاد العربّي ومتـــكني ال�سباب للم�ستقبل«
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الي�م الّثاين: الأربعاء 2015/12/2 

ور�س العمل 11:00 - 9:00
• ور�شة عمل )1(: الثقافة والتنمية واملجتمع                                                    ]قاعة فيالدلفيا الطابق )2([

املتحّدث: اأ. د. حمّمد عبد العزيز ربيع/االأردّن
                  اأُ�شتاذ جامعي وم�شت�شار لعدة جامعات

املقـــّررة: ُعليا باكر/املغرب[

• ور�شة عمل )2(: امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية يف تعزيز ثقافة الت�شامح ونبذ العنف    ]قاعة فيالدلفيا الطابق )2([
�ملتحّدث: د. �أجمد �شموط/االأردّن

                  رئي�س َمْركز اجل�شر العربّي للتنمية وحق�ق االإن�شان
املقــــــــّرر: بندر العنزي/ال�شع�دية[

]B3 ور�شة عمل )3(: التمكني القان�ينّ لل�شباب                                                          ]قاعة ع�شتار )3( طابق •
املتحّدث: د. ليث كمال ن�شراوين/االأردّن

                   اأ�شتاذ م�شارك يف القان�ن الد�شت�رّي وحق�ق االإن�شان يف كلية احلق�ق يف اجلامعة االأردنّية
املقــــــــّرر: علي عامر ح�شن/العراق[

]B3 اجلل�شة اخلتامّية                                                                                                          ]قاعة ع�شتار )3( طابق

كلمة �شاحب ال�ّشمّ� امللكّي الأمري احل�شن بن طالل املعظم

كلمة اأمني عام املنتدى معايل د. حمّمد اأب�حّم�ر

11:30 - 11:00
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حفل االفتتـــاح
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ُيوؤمن �ساحب ال�ّسُمّو امللكّي الأمري احل�سن بن طالل، باعتباره من ُدعاة الّتعّددّية والّت�سامن الإن�سايّن واحرتام »الآخر«، 
باملجتمعات الإن�سانّية التي ُيكن فيها لكّل ال�ّسعوب العي�ش والعمل بحّرّية وكرامة.  وقد �سّكل حتقيق هذا الهدف القّوة 
الّدافعة التي تكمن وراء اهتمامه بالق�سايا الإن�سانّية وباحلوار بني اأتباع الديانات، مع الرّتكيز ب�سكل خا�ّش على الُبعد 
الإن�سايّن للّنزاعات.  لقد بادر �سموُّه اإىل تاأ�سي�ش عدد من املوؤ�س�سات واملنّظمات واملبادرات والّلجان الأردنّية والدولّية، 

واإىل الإ�سهام الفاعل يف اأعمالها واأن�سطتها.
ل�سمّوه عدد من املوؤلَّفات هي: درا�شة ح�ل القد�س )1979( ]باللغتني العربّية والإنكليزّية[؛ تقرير امل�شر الفل�شطينّي 
العربّي  العامل  يف  امل�شيحّية  والإنكليزّية[؛  ]بالعربّية   )1984( ال�ّشالم  عن  البحث  والإنكليزّية[؛  ]بالعربّية   )1981(
)1994( ]بالعربّية والإنكليزّية والفرن�سّية واليونانّية والإ�سبانّية والّرو�سّية والأملانّية وال�سويدّية[؛ اال�شتمرارّية، واالإبداع، 
والفرن�سّية  ]بالإيطالّية  )بال�سرتاك(   )2001( م�شلًما  تك�ن  اأْن  ]بالإنكليزّية[؛   )2001( خمتارة  مقاالت  والّتغير: 
والإ�سبانّية والإنكليزّية والعربّية[؛ يف ذكرى رحيل في�شل االأّول: امل�شاألة العراقّية )2003( ]بالعربّية[؛ �س و ج: ق�شايا 
معا�شرة )2003( ]بالعربّية[. وقد ُجمعت هذه املوؤّلفات ]با�ستثناء اأْن تك�َن م�شلًما[ يف املجلد الأّول من احل�شن بن طالل: 

الأعمال الفكرّية )2007( ]بالعربّية[.
واأ�سدر منتدى الفكر العربي من جمموعات مقالت وحما�سرات �سمّوه  كتابني هما: مقاالت خمتارة/منجاة االأّمة: روؤى 

ال�شت�شراف امل�شتقبل العربي )2012( ]بالعربّية[؛ والفكر العربي و�شرورة النه�شة )2013( ]بالعربّية[. 

�شاحب ال�ّشُمّ� امللكّي الأمري احل�شن بن طالل املعّظم
رئي�س منتدى الفكر العربّي وراعيه
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معايل د. حممد اأب�حّم�ر
االأمن العام ملنتدى الفكر العربي

م��ن م���ال��ي��د م��دي��ن��ة ال�����ش��ل��ط/ االأردّن. ح��ا���ش��ل ع��ل��ى درج���ة ال��ّدك��ت���راة يف 
االقت�شاد واملالية العامة من جامعة Surrey يف بريطانيا عام 1997 و�شهادة 
املاج�شتر يف االقت�شاد من اجلامعة االأردنّية عام 1989 والبكال�ري��س يف 
يف  املالية  وزي��ر  من�شب  ت���ىل   .1984 ع��ام  الرم�ك  االقت�شاد من جامعة 
اأف�شل وزير  كان�ن االأول 2009، ويف كان�ن االأول 2010 ح�شل على جائزة 
مالية يف ال�شرق االأو�شط لعام 2010 املمن�حة مل�شاهمته يف انتعا�س اقت�شاد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  من�شب  و�شغل  املختلفة،  املالية  االأزم���ات  خ��الل  بلده 
�شركة الب�تا�س العربّية يف �شهر ت�شرين الثاين عام 2007 ولغاية كان�ن اأول 
للتخا�شية خالل  التنفيذّية  الهيئة  رئي�س  قبلها من�شب  �شغل  كما   ،2009
الفرتة 2005-2007،  وكان وزيًرا للم�الية يف الفرتة ما بن نهاية عام 2003 
اأف�شل وزي��ر مالية  ولغاية 2005،  وخ��الل هذه الفرتة ح�شل على جائزة 
يف ال�شرق االأو�شط لعام 2004 على هام�س االجتماعات ال�ّشن�ّية ل�شندوق 
لل�شناعة  وزي����ًرا  ك��ان  كما  وا���ش��ن��ط��ن،  يف  ال����دويّل  وال��ب��ن��ك  ال����دويّل  النقد 
ا من�شب اأمن عام وزارة املالية منذ  والتجارة خالل عام 2003، و�شغل اأي�شً
بداية عام 2000 ولغاية عام 2003، بعد اأن �شغل من�شب م�شت�شار ملعايل وزير 
الفرتة  خالل  املركزّي  البنك  يف  وعمل   2000-1998 الفرتة  خالل  املالية 

.1998 - 1987
ا حما�شًرا غر متفرغ يف اجلامعة االأردنّية لطلبة املاج�شتر يف  عمل اأي�شً
االقت�شاد واأ�شرف على مناق�شة ر�شائل عدد من الطالب. وللّدكت�ر حمّمد 
جمال�س  تراأ�س  كما  املن�ش�رة  والبح�ث  الدرا�شات  من  جمم�عة  اأب�حّم�ر 
وه�  العربّية،  البالد  وبع�س  االأردّن  يف  متعددة  وم�ؤ�ش�شات  �شركات  اإدارات 
واالإقليمّي  ال�طنّي  امل�شت�ى  على  املخت�شة  اّللجان  من  العديد  يف  ع�ش� 
ال�طنّية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  اإدارة  جمال�س  من  العديد  ع�ش�ية  و�شغل 
والبن�ك واجلامعات وَمْراكز الدرا�شات، وله م�ؤلفات واأبحاث من�ش�رة منها:

.)1987( االأردّن  يف  امل�شقفات  • �شريبة 
• الع�امل امل�ؤثرة على معدل خدمة الدين العام اخلارجّي يف االأردّن )1988(.
املدف�عات  م��ي��زان  على  اخل��ارج��ّي��ة  وال��ق��رو���س  املالية  امل�شاعدات  اأث��ر   •

وعر�س النقد )1989(.
ع��ج��ز امل����ازن���ة ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ال��ن��اجت ال��ق���م��ّي االإج���م���ايل وم��ي��زان  • اأث���ر 

املدف�عات وعر�س النقد )1990(.
.)1992( اإ�شالمّي  منظ�ر  من  الداخلّي  العام  الدين  • اأدوات 

.)1993( االأردّن  يف  املبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات  • ا�شتقطاب 
واجلهد ال�شريبّي يف االأردّن )1998(. ال�شريبية  الطاقة  • قيا�س 

• اأزمة ال�شلة الغذائية العربّية... التحديات واجتاهات املعاجلة وت�جهات 
احلل يف االأردّن )2011(.

الدولّية وانعكا�شاتها على اأ�ش�اق املال واالقت�شاد العربّي )2012(.  املالية  • االأزمة 

�شعادة د. خالد عزب

رئي�س قطاع املزروعات واخلدمات املركزية 
يف مكتبة اال�شكندرية/ م�شر

حا�شل على درجة الدكت�راة يف االآثار االإ�شالمية 
ال�شيا�شية  »ال��ت��ح���الت  يف  القاهرة  جامعة  م��ن 
واأثرها يف العمارة مبدينة القاهرة منذ الع�شر 
وقد  اإ�شماعيل«.  اخلدي�ي  ع�شر  حتى  االأي�بي 
االآث��ار يف الفرتة من 1994  عمل رئي�ًشا ملفت�شي 
مدير  ن��ائ��ب  من�شب  ت����ىل  ك��م��ا   .2001 وح��ت��ى 
م��رك��ز اخل���ط����ط؛ وه���� اأح���د امل���راك���ز البحثية 
عام  م��ن  ال��ف��رتة  يف  االإ�شكندرية  ملكتبة  التابعة 
2003 وحتى يناير 2009، ومدير اإدارتي االإعالم 

وامل�شروعات اخلا�شة حتى 2013.

ي�شغل ع�ش�ية عدد من امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات 
للدرا�شات  امل�شرية  العلمية؛ ومنها: اجلمعية 
العلمي  ال����رتاث  اإح���ي���اء  جمعية  ال��ت��اري��خ��ي��ة؛ 
والفن�ن  االآثار  االإ�شالمية؛ جمعية  للح�شارة 
االإ�شالمية؛ احتاد ُكتَّاب م�شر؛ احتاد االأثرين 

العرب.

يراأ�س حترير عدد من املجالت؛ منها: جملة 
»اأب����ج����دي����ات«، ت�����ش��در ع���ن م���رك���ز اخل��ط���ط 
)م��ك��ت��ب��ة االإ����ش���ك���ن���دري���ة(، وجم���ل���ة »م�����ش��ك��اة« 

)املجل�س االأعلى لالآثار(.

»احلياة«  ب�شحيفة  للرتاث  حم��رًرا  عمل  كما 
من  وغ��ره��ا  القطرية،  و»ال�����ش��رق«  اللندنية، 

ال�شحف امل�شرية والعربية.

����ش���ارك يف ال��ع��دي��د م���ن امل�����ؤمت����رات امل�����ش��ري��ة 
وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، كما اأن ل��ه ال��ع��دي��د من 
���ف���ات، اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��االت  امل����ؤلَّ
املجالت  خمتلف  يف  ن�شرت  ال��ت��ي  وال��درا���ش��ات 

العلمية املحّكمة.
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اأة. اأمل ع�اد املعايطة/االأردّن
)كلمة امل�شاركن(

من م�اليد عمان/االأردن، حتمل �شهادة 
الدبل�ما�شية  ال��درا���ش��ات  يف  املاج�شتر 
وال�����������ش������ؤون ال����دول����ي����ة م����ن اجل���ام���ع���ة 
�شهادة  اإىل  اإ�شافة  )ب��ت��ف���ق(،  االأردن��ي��ة 
ال��ب��ك��ال���ري������س يف ال��ل��غ��ة االإجن��ل��ي��زي��ة 
وال�������ش���ح���اف���ة واالإع����������الم م����ن ج��ام��ع��ة 

الرم�ك )بتف�ق(.

ب���������داأت ح���ي���ات���ه���ا امل���ه���ن���ي���ة ب���ال���ع���م���ل يف 
يف  االأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 
ال��دويل  القان�ن  ون�شر  االإع���الم  جم��ال 
االإن�شاين. وبعد اإكمالها الأبحاث ر�شالة 
انتقلت  املتحدة،  ال�اليات  يف  املاج�شتر 
يف  املهمة  امل�اقع  من  العديد  يف  للعمل 
الدولية  ال�����ش���ؤون  دائ���رة  مثل  االأردن؛ 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  مكتب  يف 
ل��الإع��الم يف  اإقليمية  ث��م م��دي��رة  وم���ن 
كما  ال�����ش��ع���دي��ة.  الفي�شلية  جم��م���ع��ة 
لهيئة  اإعالمية  م�شت�شارة  الحًقا  عملت 
الطاقة الن�وية االأردنية، وتعمل حالًيا 
لنخبة  واإع��الم  دولية  �ش�ؤون  م�شت�شارة 
االأردنية  اململكة  يف  امل�ش�ؤولن  كبار  من 

الها�شمية.

ح��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م����ن  اخل����ربات 
وال�شهادات االأخرى، وت�شمل على �شبيل 
م��ن جامعة  ���ش��ه��ادات  امل��ث��ال ال احل�شر 
��ا خ��ري��ج��ة  العديد  ه��ارف��رد، وه��ي اأي�����شً
للدبل�ما�شين  ال��دول��ي��ة  ال��ربام��ج  م��ن 

وقادة امل�شتقبل. 

د. �شامي املجايل

رئي�س املجل�س االأعلى لل�شباب/ االأردن

يف  واملاج�شتر  ال��دك��ت���راة  �شهادة  حائز 

ال��رتب��ي��ة، وك���ذل���ك ال��دب��ل���م ال���ع���ايل يف 

الرتبية، ودرجة البكال�ري�س يف االآداب.

عمل �شابًقا اأميًنا عاًما لل�ش�ؤون االإدارية 

وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  وامل��ال��ي��ة 

االأردنية  ال�شفارة  يف  ثقافًيا  وم�شت�شاًرا 

بدولة االإمارات العربية املتحدة.

ي�����ش��غ��ل ح���ال���ًي���ا م��ن�����ش��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

ال�شباب  وزراء  ملجل�س  التنفيذي  املكتب 

وال���ري���ا����ش���ة ال���ع���رب، ورئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

وزراء  ملجل�س  املعاونة  ال�شبابية  الفنية 

ال�شباب والريا�شة العرب، 

ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ون��ائ��ب 

ال���ع���رب���ي ل���دع���م االأن�������ش���ط���ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة 

والريا�شية، 

وع�ش� اللجنة العربية الرباعية ل��شع 

اال�شرتاتيجية العربية لل�شباب العربي.

ورئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق ال�طني 

لدعم احلركة ال�شبابية والريا�شية، 

وكافة جمال�س اإدارات املدن الريا�شية، 

ال�شبابي  للم�شح  العليا  اللجنة  ورئي�س 

ال�شامل.

معايل اأ. جري�س �شماوي

وزير الثقافة االأردين االأ�شبق
)تقدمي احلفل(

وفن  والفل�شفة  االإجنليزي  االأدب  در�س 
االت�������ش���االت االإع����الم����ي يف ال����الي���ات 

املتحدة االأمريكية واالأردن.

ن�����ش��ر ن��ت��اج��ه ال�����ش��ع��ري يف ال��ع��دي��د من 
ال�شحف واملجالت االأردنية والعربية.

اللغات  اإىل  ق�����ش��ائ��ده  م��ن  ع���دد  ُت��رج��م 
واالإيطالية والفرن�شية واالإجنليزية.

ق�شيدة  الأف�����ش��ل  االأوىل  اجل���ائ���زَة  ح���از 
الفل�شطينية  االن��ت��ف��ا���ش��ة  ع���ن  ع��رب��ي��ة 
�شاعر  اأربعمائة  م��ن  اأك��ر  فيها  ���ش��ارك 
 ع��رب��ي حت��ت �شن االأرب��ع��ن ع��ام 1987.
ع�������ش���� راب�����ط�����ة ال����ك����ت����اب االأردن������ي������ن 
 واالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب.
����ش���غ���ل ع�������ش����ي���ة ع�������دد م�����ن ال���ل���ج���ان 
وال����ه����ي����ئ����ات ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ت���ط����ع���ي���ة 
 االأردن���������ي���������ة وال�����ع�����رب�����ي�����ة وال����ع����امل����ي����ة.
وال�شحافة  ال��رتج��م��ة  جم���ال  يف  ع��م��ل 

املكت�بة.

االأردين يف الربامج  التلفزي�ن  عمل يف 
الثقافية، واأعد وقدم عدًدا من الربامج 
واالإجن��ل��ي��زي��ة. العربية  القناتن   على 
»زل��ة  ب��ع��ن���ان  �شعرية  جمم�عة  اأ���ش��در 

اأخرى للحكمة«.

ع�����م�����ل م���������دي���������ًرا ع��������اًم��������ا مل�����ه�����رج�����ان 
-2001( وال����ف����ن�����ن  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ج���ر����س 
ن��ائ��ب  م��ن�����ش��ب  ���ش��غ��ل  وك������ان   .)2006
.)2001-1997( امل����ه����رج����ان   م����دي����ر 
الثقافة  وزارة  ع��ام  اأم��ن  من�شب  �شغل 

قبل اأن ي�شغل من�شب وزير الثقافة.
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ملخصات األوراق العلمية
والسير الذاتية لكّتاب األوراق

ورؤساء الجلسات
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�شعادة د. ال�شادق الفقيه

�شفر جمه�رية ال�ش�دان
يف اململكة االأردنية الها�شمية

)رئي�س اجلل�شة االأوىل(
حائز  العربي.  الفكر  ملنتدى  ال�شابق  العام  االأم��ن 
ال�شيا�شي  االإع�����الم  يف  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  دك���ت����راة  ���ش��ه��ادة 
االإع����الم،  فل�شفة  يف  وماج�شتر  وال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة، 
من  املتخ�ش�شة  العليا  ال��دب��ل���م��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 
الفل�شفة  ودر������س  واأوروب�����ي�����ة.  اأم��ري��ك��ي��ة  ج��ام��ع��ات 
جامعة  االآداب،  بكلية  واالأن��روب���ل���ج��ي��ا  وال��ت��اري��خ 
اخل����رط�����م، وع���ل���م االج���ت���م���اع ب��ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة 

باخلرط�م/ ال�ش�دان.

ت����ىل ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��ا���ش��ب ال��ق��ي��ادي��ة يف امل��ج��االت 
االإع�����الم�����ي�����ة، وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، وال���دب���ل����م���ا����ش���ي���ة، 
واالإداري�����ة،  واالإ���ش��راف��ي��ة  والبحثية،  واالأك��ادمي��ي��ة، 
بال�ش�دان،  ال����زراء  وجمل�س  اجلمه�رية  رئا�شة  يف 
و�شفارات ال�ش�دان يف وا�شنطن ولندن، كما عمل يف 
مركز اأبحاث التاريخ والفن�ن والثقافة االإ�شالمية 
يف ا���ش��ط��ن��ب���ل / ت��رك��ي��ا، وخ��ب��ر ���ش��ي��ا���ش��ي ب�����زارة 

اخلارجية القطرية بالدوحة.

حا�شر ودّر�س يف العديد من اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات 
العديد  يف  التدريب،  يف  و�شاهم  العليا.  االأكادميية 
التاأهيلية للك�ادر االإعالمية واملهنية  ال��دورات  من 
يف جمال تنمية وبناء القدرات يف ال�ش�دان، واليمن، 

وبريطانيا، وغرها.

���ش��ارك يف اج��ت��م��اع��ات وم����ؤمت���رات وق��م��م ملنظمات 
امل�ؤمتر  ومنظمة  االأفريقي،  االحت��اد  مثل  اإقليمية، 
االإ�شالمي، واجلامعة العربية، االإيغاد، والك�مي�شا، 
كما  االنحياز.  وال�شحراء، ومنظمة عدم  وال�شاحل 
وفكرية.  اأكادميية  واأوراق  ون��دوات،  �شمنارات،  قدم 
والعامة،  العلمية  امل�ؤمترات  العديد من  و�شارك يف 
التدريبية،  وال����دورات  وامل��ن��ت��دي��ات،  ال��ع��م��ل،  وور����س 

وور�س العمل املتخ�ش�شة.

البح�ث  من  العديد  ون�شر  �شيا�شي  وحملل  معلق 
والدرا�شات واملقاالت.

املهنية،  ال���رواب���ط  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد  ع�ش�ية  يحمل 
واالأكادميية، واملراكز البحثية العاملية.

االأدي��ان  فيدرالية  ب�ا�شطة  لل�شالم  �شفًرا  اختر 
.)IIFWP( الدولية لل�شالم العاملي

معايل د. ج�اد العناين
ع�ش� جمل�س االأعيان/ االأردن

)رئي�س اجلل�شة الثانية(

م��ن جامعة  ال��دك��ت���راة  ���ش��ه��ادة  ح�شل على 
ج���رج��ي��ا ب���ال����الي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة 
فاندربلت  واملاج�شتر من جامعة   ،)1975(
االقت�شاد  وبكال�ري�س   ،)1970( االأمريكية 
من اجلامعة االأمريكية يف القاهرة )1967(.
عمل رئي�ًشا للفريق ال�زاري االقت�شادي، 
وك������ان رئ���ي�������ًش���ا ل��ل��م��ج��ل�����س االق���ت�������ش���ادي 
واالج��ت��م��اع��ي، ورئ��ي�����ًش��ا ل��ل��دي���ان امللكي 
متعددة  وزاري���ة  منا�شب  و�شغل  العامر، 
للتم�ين  وزي�����ًرا  ف��ك��ان   ،1979 ع���ام  م��ن��ذ 
ف���زي��ًرا  للعمل،  وزي����ًرا  ث��م   ،1980 ح��ت��ى 
لل�شياحة،  ووزي�����ًرا  وال��ت��ج��ارة  لل�شناعة 
ووزير دولة ل�ش�ؤون رئا�شة ال�زراء ووزيًرا 
لالإعالم، ونائًبا لرئي�س ال�زراء لل�ش�ؤون 

االقت�شادية ووزيًرا للخارجية.
امللكية،  العلمية  للجمعية  رئي�ًشا  ك��ان  كما 
ومديًرا عاًما مل�ؤ�ش�شة ال�شمان االجتماعي، 
وع�شً�ا يف ال�فد االأردين املفاو�س ملباحثات 
مل��ف��او���ش��ات  االأردن  وف���د  ورئ��ي�����س  ال�����ش��الم، 
 ،1993-1991 االأط���راف  متعددة  الالجئن 
وجل��ان  واإدارات  اأم��ن��اء  جمال�س  يف  وع�شً�ا 
واجل���ام���ع���ات  ال���ب���ن����ك  م���ن  ع����دد  يف  اإدارة 

وامل�ؤ�ش�شات.
م��ت��ف��رغ يف كلية  ع��م��ل حم���ا����ش���ًرا غ���ر 
العامة بجامعة هارفارد  ل��الإدارة  كيندي 
يف  اق��ت�����ش��ادًي��ا  وم�����ش��ت�����ش��اًرا   ،1996-1990

القطاع اخلا�س.
ودرا�شات  م�ؤلفات  له  وباحث  كاتب  وه� 
م���ت���ع���ددة، وك���ت���ب ك����ث����ًرا م����ن امل���ق���االت 
يف ���ش��ح��ف وجم�����الت اأردن����ي����ة وع��رب��ي��ة 
واأجنبية، كما اأعد وقدم برامج تلفزي�نية 

اقت�شادية. 

رؤساء الجلسات
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ال�شريفة ب�شنت اأحمد فهمي
حا�شلة على بكال�ري�س االقت�شاد بتقدير جيد جًدا من 
كلية االقت�شاد بجامعة القاهرة )1974(، وعلى العديد 
اأعمال امل�شارف العاملية من  من الدبل�مات الدولية يف 

ال�اليات املتحدة االأمريكية.
لديها خربة م�شرفية تزيد على 35 عاًما يف م�ؤ�ش�شات 
فرعية  )م�ؤ�ش�شات  اجلن�شيات  متعددة  عاملية  م�شرفية 
فر�شت  اإك�شربي�س؛  اأمريكان  مانهاتن؛  ت�شي�س  لبنك 

�شيكاغ� بال�اليات املتحدة االأمريكية(.
ب��ال��ب��ن���ك واالق��ت�����ش��اد والعمليات  م��ت��ف��رغ  اأ���ش��ت��اذ غ��ر 

امل�شرفية باجلامعة الفرن�شية وجامعة امل�شتقبل.
امل�ش�رة  ل�شركة  املنتدب  والع�ش�  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
والرئي�س  وال��ت��دري��ب،  وامل�شرفية  املالية  لال�شت�شارات 
ال�شريف الحتاد امل�شتثمرين الزراعين العرب، وم�شت�شار 
غر متفرغ ببنك الربكة وبنك ُعمان الدويل، وم�شت�شار 
غر متفرغ لعدد من البن�ك متعددة اجلن�شيات، وع�ش� 

جلنة امل�ؤ�شرات بالب�ر�شة امل�شرية.
ب���ة م��ع��ت��م��دة دول���ًي���ا م��ن��ذ اأك����ر م��ن 25 ع��اًم��ا على  م���درِّ
امل�شت�يات العاملية، واالإقليمية، واملحلية، ويف اجلامعات 

واحتادات البن�ك.
امل��خ��اط��ر، وب��ازل  اإدارة  امل���ؤل��ف��ات يف  ال��ع��دي��د م��ن  لديها 
lll,ll,l، ومكافحة غ�شيل االأم�ال، واالئتمان والت�ش�يق، 

وجتيد اللغات العربية والفرن�شية واالإجنليزية.
عملت يف االأمم املتحدة، ومنذ عام 1975 يف بنك ت�شي�س 
مانهاتن، وتدرجت يف املنا�شب، واأ�شبحت مديًرا اإقليمًيا 
يف  ع�ش�يتها  اإىل  اإ�شافة  االأمريكي،  امل�شري  البنك  يف 
جلان البنك العليا يف قطاع مت�يل ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات 

املالية، وقطاع اأ�ش�اق راأ�س املال واال�شتثمار.
وزي��ر قطاع  للخ�شخ�شة يف مكتب  ا خبرة  اأي�شً عملت 
االأعمال العام، وم�شت�شاًرا لرئي�س الهيئة العامة ل�ش�ق 
امل���ال ل�����ش���ؤون مت���ي��ل ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى، اإ���ش��اف��ة اإىل 
والغرف  العلمية،  اجلمعيات  من  العديد  يف  ع�ش�يتها 
ال��ت��ج��اري��ة االأم���ري���ك���ي���ة واالأمل����ان����ي����ة، وج��م��ع��ي��ات رج���ال 

االأعمال، واجلمعية امل�شرية لالأوراق املالية. 
ع�ش� جمل�س اإدارة املجل�س امل�شري االأوروبي، واللجنة 
املالية  للدرا�شات  العربية  لالأكادميية  العلمية  العليا 
ال��درا���ش��ات  م��رك��ز  اإدارة  وع�����ش��� جمل�س  وامل�����ش��رف��ي��ة، 
القاهرة  بجامعة  االقت�شاد  كلية  يف  االقت�شادية 
وع�ش�  ال�شركات،  من  ع��دد  اإدارة  وجمل�س  �شابًقا، 
اإدارة جملة  العربي، وع�ش� جمل�س  الفكر  منتدى 
»ف�رب�س« العاملية، وع�ش� بغرفة التجارة االأمريكية 

بالقاهرة.
للمجل�س  االقت�شادية  باللجنة  ع�شً�ا  كانت  كما 
اجلامعة  اأم��ن��اء  وجمل�س  مب�شر،  للمراأة  الق�مي 

الكندية بالقاهرة.

اجلل�شة االأوىل: »ال�شباب وال�اقع االقت�شادي العربي«

»ال�شباب وال�اقع القت�شادي العربي
يف �ش�ء النظام العاملي اجلديد«

ال�شريفة ب�شنت اأحمد فهمي/ م�شر

تبحث الورقة يف م�ساكل القت�ساديات النا�سئة يف ظل النظام 
العاملي اجلديد، واأثر التكنولوجيا احلديثة يف تع�سيد هذا النظام 

العاملي، الذي يكن تلخي�ش حماوره العامة يف الآتي:
- العوملة ال�سيا�سية

- العوملة القت�سادية
- العوملة املالية

- عوملة ُنظم الرقابة
- العوملة الفكرية

- العوملة الثقافية ... اإلخ.
ك��م��ا ت��ت��ن��اول ال��ورق��ة اأث���ر ال��ت��غ��ريُّ امل��ن��اخ��ي ع��ل��ى اخلريطة 
والعامل  عام،  ب�سكل  اأجمع  للعامل  والديوغرافية  القت�سادية، 

العربي ب�سكل خا�ش.
العاملي  الو�سع  من  العربي  العامل  اأين  �سوؤال:  الورقة  وتطرح 
اجلديد )النظام العاملي اجلديد(؟ مع حماولة الإجابة عليه من 
املجتمعات  على  واأثره  العربية،  القت�ساديات  واقع  حتليل  خالل 
العاملية  الُنظم  يف  التغرّي  مع  يتواكب  مبا  تنميتها  على  والقدرة 

احلديثة، وخا�سة يف:
والتاأهيل.  والتدريب  والتعليم  بالرتبية  املتعلقة  • اجلوانب 

التكنولوجي. والتطّور  العلمي  • البحث 
واخلدمية.  الإنتاجية  وامل�سروعات  ال�ستثمار  • مناخ 

الهجرة  خا�سة  العربية،  العمالة  وحركة  العمل  قوانني   •
اإىل املجتمعات الأكرث تقدًما.

الكفاءات(. وهجرة  )البطالة  العمل  • �سوق 
وال�سناعة والزراع�ة.  واملياه  • الطاقة 

اخلا�سة.  الحتياجات  ذوي  وحقوق  ال�سحية  • الرعاية 
داخل  والثقايف  الجتماعي  املناخ  ظل  يف  امل��راأة  حقوق   •

املجتمعات العربية.
الديني. • اخلطاب 

ت�ستمل الورقة على جمموعة من التو�سيات يف هذه املجالت.
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دة. هناء ال�شديق القالل

ب��ن��غ��ازي/ل��ي��ب��ي��ا،  ج��ام��ع��ة  يف  • اأ����ش���ت���اذة 
ومتخ�ش�شة يف القان�ن الدويل.

حممد  ج��ام��ع��ة  يف  ال���ق���ان����ن  در����ش���ت   •
امل���غ���رب، وح�����ش��ل��ت على  اخل��ام�����س يف 
بنغازي،  جامعة  من  املاج�شتر  درج��ة 
وعلى �شهادة الدكت�راة يف القان�ن من 

جامعة برن/ �ش�ي�شرا.

• ع�ش� يف منتدى الفكر العربي، وباحثة 
يف م��رك��ز ال���درا����ش���ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

باجلامعة االأردنية.

الليبي  ال���ط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  يف  ع�����ش���   •
حلق�ق االإن�شان. 

ورئي�س مركز الليبي للتنمية  م�ؤ�ش�س   •
وح�����ق������ق االإن�����������ش�����ان )م���ن���ظ���م���ة غ��ر 

حك�مية(.

• كانت وزيًرا للتعليم العايل يف ليبيا عام 
 .2011

كلية  يف  الثقافية  للجنة  رئي�ًشا  كانت   •
احلق�ق يف جامعة بنغازي.

• نُ�شر كتابها »االإ���ش��الم وال��غ��رب: حدود 
االإجنليزية،  باللغة  الدينية«  احلرية 
يف  الجن  ب���ي���رت  ق���ب���ل  م����ن   2014 ع�����ام 

�ش�ي�شرا.

اجلل�شة االأوىل: »ال�شباب وال�اقع االقت�شادي العربي«

»التمكني القت�شادي لل�شباب والع�ائق
التي حتد منه يف العامل العربي«

دة. هناء ال�شديق القالل/ ليبيا
ت�سّبب يف  الوظيفية  للمعايري  والناجحة  ال�ساملة  الوطنية  النظم  اإن غياب 
الكثري من امل�ساكل والعوائق التي حتّد من متكني ال�سباب اقت�سادًيا، حيث جند 
يف بع�ش دول املنطقة جوانب حمدودة ل�سمان اجلودة من خالل عمل موؤ�س�سات 
متخ�س�سة، لكننا ل جند نظاًما وطنًيا �ساماًل للمعايري الوظيفية الذي يكن 
ملوؤ�س�سات التعليم الأ�سا�سي والعايل ومراكز التدريب والتعليم املهني والتقني اأن 
ت�ستخدمه عند تطوير براجمها، اأو يكن لأرباب العمل الرجوع اإليه يف تقييم 
اأرباب  ُيدعى  فقلما  ذلك،  على  عالوة  التوظيف.  قرارات  واتخاذ  حاجاتهم 

العمل للم�ساركة يف و�سع الربامج القائمة واملوؤهالت بح�سب طلباتهم. 
 اإىل جانب العمل على خلق نظام �سامل ل�سمان اجلودة واملعايري الوظيفية، 
املعلمني،  وتدريب  املناهج  تطوير  عملية  يف  النظر  اإىل  املنطقة  حتتاج  ف�سوف 
العملية  املهارات  من  �سحي  ومزيج  التوازن  خللق  العمل  اأ�سحاب  مع  والتفاعل 
والنظرية، وبني التخ�س�ش املُحّدد واملهارات العامة املتعلقة بقابلية التوظيف لدى 
الطلبة، حتى يكون لديهم خيارات اأو�سع عند التخرج، اإ�سافة اإىل العمل من اأجل 
يحمي  قانوين  مناخ  توفري  مع  املعرفة،  وتوطني  املراأة،  ومتكني  ال�سالح،  احلكم 
�سيادة القانون، وبالتايل حماربة الف�ساد وانتهاكات احلقوق الإن�سانية، وحماربة 
وحتمي  الإن�سانية،  احلريات  حتمي  منفتحة  بيئة  وتوفري  العقاب،  من  الإفالت 

ال�سباب من التهمي�ش وال�سياع، وبالتايل الوقوع فري�سة لالنحراف اأو التطرف.
على  تت�سمنها  التي  واملقرتحات  التو�سيات  يف  الورقة  هذه  توؤّكد  هنا  من 
�سرورة الوعي من قبل احلكومات وال�سعوب واإدراك احلا�سر وما يرتب�ش بنا 
يف احلا�سر وامل�ستقبل؛ اإذ من دون الوعي واإرادة التغيري والعمل ل يكن اأن نفعل 
�سيًئا، اأو اأن ن�سل اإىل اأي هدف وخا�سة مع انت�سار الإرهاب يف املنطقة. وا�ستغالل 
كل الطاقات واملوارد للخروج بال�سباب من دائرة الإحباط واملواقف ال�سلبية اإىل 
باجلودة  والرتقاء  الوطن.  بناء  يف  الإيجابية  الفعالة  وامل�ساركة  النور  دائرة 
العلمي،  والبحث  والتكنولوجيا  العلم  على  العتماد  و�سرورة  نعمل.   ما  واإتقان 
بد من احلفاظ  العربي، كذلك ل  املجتمع  نهو�ش  اأجل  الأ�سا�سية من  امل�سادر 
على الكفاءات العلمية وتطويرها وحتقيق طموحاتها كًما ونوًعا. و�سرورة ال�سعي 
اجلاد لالنتهاء من الأمية يف الوطن العربي، الداء الفتاك الذي ينع اأي تقدم 
وتفعيل  باملراأة  الهتمام  و�سرورة  الأقل.  على  تخفي�سها  اأو  الوطن  يف  حقيقي 
والجتماعية. و�سرورة  ال�سيا�سية والقت�سادية  اأن�سطة احلياة  دورها يف جميع 
زيادة احلريات الديقراطية وت�سجيع املنظمات والأندية ال�سبيبية والحتادات 
الإبداع  وجمالت  اأن�سطة  من  بال�سباب  يرتبط  ما  وكل  والنقابات  الطالبية 
ريا�سية وفنية وثقافية وت�سجيع كافة اأنواع الهوايات. و�سرورة اإعادة النظر يف 
كافة مراحل التعليم النظامي، وتطوير خططه ومناهجه وطرق تدري�سه وو�سائل 
والأهداف  التنمية  بخطط  وربطه  واجلامعية،  املدر�سية  الكتب  ونوع  الإي�ساح 
اأنه من املطلوب حت�سني الأو�ساع املالية واملعا�سية والعلمية  ال�سرتاتيجية، كما 
لكافة العاملني يف هذا املجال واعتماد التاأهيل امل�ستمر للجميع. و�سرورة اعتبار 
الإن�سان العربي اأ�سمى ما يف الوجود وهو الو�سيلة والغاية، و�سرورة ترجيح القيم 
الإن�سانية والروح اجلماعية على القيم املادية والفردية وال�ستهالكية. و�سرورة 
الهتمام املتزايد بالطفولة ورعايتها وتاأمني حقوقها وحاجاتها، وحت�سني وتطوير 
الهوايات  وممار�سة  اللعب  على  الأطفال  وت�سجيع  واملدار�ش،  احل�سانة  دور 
املختلفة وتفجري الطاقات اخلالقة لديهم، وت�سجيعهم على التعبري عن الذات، 
فاإن ذلك ينمي روح الإبداع لديهم يف امل�ستقبل. و�سرورة ال�ستفادة من جتارب 
الدول الأخرى، ول �سيما تلك الدول ذات التجربة احلديثة الناجحة مثل اليابان 
كوريا  تايوان،  الهند،  ال�سني،  مثل  حديثًا  تطورت  التي  النامية  الدول  وبع�ش 

اجلنوبية، كوبا، الربازيل، وغريها. 
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م. خلدون �شياء الدين
ع���م���ل مل�����دة ����ش���ت ����ش���ن����ات م��ه��ن��د���س ت��ط���ي��ر 
الأن���ظ���م���ة ات�������ش���االت وم���ع���ل����م���ات ب��ن��ك��ي��ة يف 
���ش��رك��ة ات�����ش��االت ���ش���ي�����ش��ري��ة رائ������دة، واأرب����ع 
املبيعات  ق�شم  يف  ا�شت�شارًيا  مهند�ًشا  �شن�ات 
الأن����ظ����م����ة ال���ت���ح���ك���م ب���ال�������ش���ب���ك���ات يف ���ش��رك��ة 
وع�شر  رائ����دة،  �ش�ي�شرية  اإلكرتوميكانيكية 
خدمات  جم��ال  يف  االأع��م��ال  اإدارة  يف  ���ش��ن���ات 
اإدارة  م��ع  االإ�شالمية  واال�شتثمارات  البن�ك 
كما  وع��ق��اري��ة.  �شناعية  ا�شتثمارية  م�شاريع 
عاملًيا  م�شرًفا  �شن�ات مهند�ًشا  اأرب��ع  ملدة  عمل 
�شركات  يف  االت�����ش��االت  م�شاريع  تط�ير  على 
���ش��ن���ات مهند�ًشا  اأم��ري��ك��ي��ة، واأرب����ع  ات�����ش��االت 
�شركات  اأك��رب  اإح��دى  امل�شاريع يف  م�شرًفا على 

التاأمن يف العامل يف مركزها يف �ش�ي�شرا.
جامعًيا  اأ���ش��ت��اًذا  �شنة  ع�����ش��رة  خم�س  اأم�����ش��ى 
وا���ش��ت�����ش��ارًي��ا ل����دى ال���ع���دي���د م���ن اجل��ام��ع��ات 
���ش���ي�����ش��را واأوروب����������ا واآ����ش���ي���ا يف جم����االت  يف 
امل�شتدامة،  التنمية  ومنها  ب����االإدارة،  متعلقة 
واملفاو�شات الدولية، واالإدارة اال�شرتاتيجية. 
ك��م��ا اأم�����ش��ى ���ش��ب��ع ���ش��ن���ات م���ن ه���ذه ال��ف��رتة 
متفرًغا يف جامعة زي�ريخ للعل�م التطبيقية 
يف ���ش���ي�����ش��را يف م���ق��ع رئ��ي�����س م��رك��ز اأع��م��ال 

ال�شرق االأو�شط واإفريقيا.
العلمية  امل�����ؤمت����رات  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ����ش���ارك 
العاملية، ون�شر العديد من املقاالت العلمية يف 
جمالت علمية من الدرجة االأوىل ويف بع�س 

الكتب ومراجع م�ؤمترات. 
�شهادتي هند�شة  على  املهنية  �شرته  اعتمدت 
من �ش�رية ومن �ش�ي�شرا، و�شهادتي ماج�شتر 
الدولية،  والبن�ك  الدولية  االأعمال  اإدارة  يف 
و�شهادة تاأهيل فدرالية يف التدري�س اجلامعي، 

و�شهادة يف الك��س اخلا�س باالأعمال.
م����ل����د يف ���ش���ري��ا م���ن وال����د ����ش����ري ووال����دة 
�شنة،   36 منذ  �ش�ي�شرا  يف  ويعي�س  �ش�ي�شرية 

ويحمل اجلن�شية ال�ش�ي�شرية.
والفرن�شية  العربية  منها  ل��غ��ات  ع��دة  يتكلم 
واالأمل��ان��ي��ة واالإجن��ل��ي��زي��ة واالإي��ط��ال��ي��ة وبع�س 

الرتكية واالإ�شبانية.

نا�شط يف املجالن االجتماعي واجلمعياتي.

اجلل�شة االأوىل: »ال�شباب وال�اقع االقت�شادي العربي«
»متطلبات القت�شاد العربي من تاأهيل ال�شباب اجلامعي: 

من�ذج عملي لال�شتجابة لهذه املتطلَّبات«
م. خلدون �شياء الدين/ �ش�رية

تركز الورقة يف بحثها على بطالة العمل لدى ال�سباب، وعلى القت�ساد ومطلبه 
من تاأهيل ال�سباب، حتى ي�ستوعبهم ويكون مبقدوره تلبية احتياجاته، وكذلك على 

التعليم بو�سفه و�سيلة جلعل ال�سباب قابلني لال�ستيعاب يف العملية القت�سادية.
توؤ�سر الورقة على كرب حجم القاعدة ال�سبابية يف البالد العربية مقارنة مع 
متو�سط القاعدة ال�سبابية يف العامل )50% من عدد ال�سكان حتت �سّن 25 �سنة، 
و85 مليون �ساب يف املنطقة العربية حالًيا، و�ستزداد هذه الن�سب خالل ال�سنوات 

القادمة!(، مما يعني اأن الرتكيبة ال�سكانية مو�سوع ذو حدين:
فيها  ال�سباب  �سريحة  وخا�سة  الرتكيبة،  هذه  ا�ستغالل  مت  اإذا  • اإيجابي 
ال�سحيح  الإعداد  ومت  والتفّوق،  والتمّيز  النجاح  مقّومات  من  كمقّوم 

جلعلها منتجة وفاعلة.
• و�سلبي اإذا اأ�سبحت هذه الرتكيبة و�سبابها - الذي ي�سكل غالبيتها - عبًئا 

على املجتمع والدولة وال�سباب اأنف�سهم.
اأن  حيث  من  بالتعليم  وَعالقتها  البطالة  ظواهر  على  الورقة  توؤ�سر  كما 
البطالة اأهم ثاين م�سكلة توؤرق ال�سباب العربي بعد غالء املعي�سة، ووجود اأعلى 
اإفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  العامل يف منطقة  ال�سباب يف  ن�سبة بطالة بني 
البطالة  هذه  وتكلِّف  العاملي.  املعّدل  �سعف  من  اأكرث  يثل  مما   )%30-25(
وانعدام الإنتاجية املنطقة العربية ما بني 40 اإىل 50 مليار دولر �سنوًيا ب�سبب 
تلك الفر�ش املهدورة. ويف هذا ال�سياق يتعر�ش الباحث لظواهر م�سكلة البطالة، 
ال�سحيحني،  والتدريب  التاأهيل  وعدم  العام،  القطاع  يف  العمل  تف�سيل  ومنها 
والبطالة يف قطاع املراأة، والعالقة الطردية بني احلافز على الهجرة وامل�ستوى 
اجلدوى  و�سعف  الدول،  من  كثري  قبل  من  ال�سباب  حترك  وحتييد  التعليمي، 
بني  املواءمة  �سعف  وكذلك  التعليم،  يف  بال�ستثمارات  يتعلق  فيما  والإحباط 
العر�ش والطلب يف �سوق العمل، ونق�ش املواهب وفجوة املهارات يف خمرجات 
املوؤ�س�سات التعليمية، وبالتايل فاإن التعليم املوج����ود حالًيا يف الب�����لدان العربية 
ل وقاية من البطالة؛ اإذ اإن كثرًيا من املتعلمني تعليًما عالًيا يجد �سعوبة يف  ل ي�سكِّ
احل�سول على الوظائف، وهناك عجز لدى ال�سركات يف العثور على اليد العاملة 

املاهرة، وعجز يف كثري من الأحيان عن تدريبها.
تعر�ش الدرا�سة للحلول التي قّدمها ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي 
ال�سيا�سات  توجيه  مثل  ال�سبابية،  البطالة  ظاهرة  من  للتخفيف  والجتماعي 
العامة نحو الهتمام بجودة التعليم، ورفع كفاءة خمرجاته، وو�سع التعليم اأولوية 
الفجوة  و�سّد  اجلودة،  �سمان  م�ستوى  ورفع  احلكومية،  ال�سيا�سات  يف  ق�سوى 
املعلوماتية بني اإح�ساءات التعليم واإح�ساءات العمل، وتوفري بديل اأو م�سار اآخر 
ا عن ُنظم التعليم احلالية من خالل ن�سر التعليم الفني واملهني والتعليم  عو�سً
املرتبط بالأن�سطة ال�سناعية. كما تعر�ش الورقة لبع�ش مبادرات تطوير التعليم 

التقني والتدريب املهني يف الأردن، وُعمان، وم�سر، والكويت، وتون�ش.
الذي  املزدوج،  التعليم  لنظام  ا مدخاًل  اأي�سً الورقة  تقدم  ال�سياق،  يف هذا 
عامل  من  لالنتقال  والدامنارك،  واأملانيا  و�سوي�سرا  النم�سا  مثل  دول  طبقته 
ملمو�سة  نتائج  له  وكانت  وي�سًرا  �سهولة  اأكرث  ب�سكل  العمل  �سوق  اإىل  الدرا�سة 
يف التخفيف من حّدة م�سكلة البطالة. وتوؤ�سر الورقة يف هذا املجال على نقاط 
الذي  املزدوج،  للتعليم  كنموذج  ال�سوي�سري  املهني  التعليمي  النظام  يف  القّوة 
اإمكانية  وجود  مع  علمًيا،  متخ�س�سة  وغري  نا�سئة  اقت�ساديات  بخدمة  ي�سمح 
نقل  اأن  اإىل  الإ�سارة  مع  احلا�سنة،  البيئة  تاأهيل  طريق  عن  والإبداع  للتطوير 
جتربة بلد وثقافة اإىل بلد اآخر وثقافة اأخرى ينبغي تناولها بالتعديل والتح�سني، 
ما ي�ستدعي وجود رغبة �سيا�سية، وعنا�سر اأ�سا�سية من املوارد، وحوكمة ت�ساعد 

على تر�سيد التجربة وديومتها وتطورها.
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د. اأحمد علي عتيقة/ليبيا
والتنمية  املالية  يف  ال��دك��ت���راة  درج��ة  على  ح�شل 
االأعمال  واإدارة  االقت�شاد  يف  ماج�شتر  ودرج��ت��ي 
من جامعة و�شكن�شن بال�اليات املتحدة االأمريكية، 
وعلى بكال�ري�س االقت�شاد مع مرتبة ال�شرف من 

جامعة الك�يت.
يعمل حالًيا ممثاًل مقيًما ورئي�ًشا لبعثة م�ؤ�ش�شة 
ملجم�عة  اال�شتثماري  )ال���ذراع  الدولية  التم�يل 
يف  لعملياتها  وم��دي��ًرا  االأردن،  ال��دويل( يف  البنك 

االأردن والعراق.
التنفيذي  للمدير  اأّول  م�شت�شاًرا  ال�شابق  يف  عمل 
دول  ملجم�عة  املمثِّل  العربي  التنفيذي  املكتب  يف 
ال��دويل.  البنك  اإدارة جمم�عة  عربية يف جمل�س 
كما عمل يف وظائف متنّ�عة يف جماالت التدري�س 
واالأبحاث يف جامعة و�شكن�شن االأمريكية، ومعهد 
ال��ك���ي��ت ل��الأب��ح��اث، وج��ام��ع��ة ال��ك���ي��ت، وم��دي��ًرا 
و�شكن�شن  ل�الية  تابعة  مالية  ا�شتثمارية  ملحفظة 
اال�شتثمارات  ل�شندوق  وم�شت�شاًرا  االأم��ري��ك��ي��ة، 

العامة التابع ل�زارة املالية ال�شع�دية.
��ف��ات ح���ل تط�ير  ل��ه العديد م��ن االأب��ح��اث وامل���ؤلَّ
ال��دول  يف  اخل�شخ�شة  وعملية  اخل��ا���س،  القطاع 
املناخ  واإي��ج��اد  املالية،  االأ���ش���اق  وتط�ير  النامية، 
يف  و�شارك  النامية.  ال��دول  يف  لال�شتثمار  املالئم 

العديد من امل�ؤمترات والندوات ذات ال�شلة.
ع�����ش��� يف م��ع��ه��د ال�����ش��رق االأو����ش���ط يف وا���ش��ن��ط��ن، 
واجلمعية  االأم��ري��ك��ي��ة،  االق��ت�����ش��ادي��ن  وج��م��ع��ي��ة 
الفكر  وم��ن��ت��دى  االق��ت�����ش��ادي��ة،  للبح�ث  العربية 

العربي، ومنظمة القيادات العربية ال�شابة.
ح�شل على العديد من اجل�ائز االأكادميية، ومنها 
جائزة التف�ق العلمي من م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم 
العلمي، وج�ائز اأخرى تت�شل بن�شاطاته القيادية 

يف العمل العام والتط�عي. 

اجلل�شة االأوىل: »ال�شباب وال�اقع االقت�شادي العربي«
»الريادية وامل�شروعات ال�شغرية واملت��شطة: 

ال�اقع والتحديات«

دة. مي البطران/م�شر
 TMA �شركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  م�ؤ�ش�س 
لالإدارة التعليمية واال�شتثمار والتنمية، وهي 
تابعة  وال��ت��دري��ب  وال��ت��ن��م��ي��ة  للتعليم  ���ش��رك��ة 
ملجم�عة امل�ؤ�ش�شات العائلية، وتعد االأوىل فى 
واالإدارة  االأي���زو  �شهادة  على  احلا�شلة  م�شر 

واجل�دة املتكاملة.

�������ش���ت وت����راأ�����س جم��ل�����س اأم����ن����اء م���ؤ���ش�����ش��ة  اأ����شَّ
امل�ش�ؤولية  امل�شتدامة )ذراع  االإن�شانية  التنمية 
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ج��م���ع��ة(، وغ��اي��ت��ه��ا دع��م 
ت�ظيف و متكن ال�شباب و ري��ادة االأع��م��ال و 

االإبتكار.  

وم�ش�ؤول  االأك��ادمي��ي  امل�شرف  وظيفة  �شغلت 
العالقات الدولية فى املعاهد العليا للدرا�شات 
امل�ؤ�ش�شة  تتبع  معاهد  اأرب��ع��ة  وه��ي  الن�عية، 
وط��ال��ب��ة،  ط���ال���ب   15000 وت�����ش��م  ال��ع��ائ��ل��ي��ة، 
وُم���ع���اَدل���ة م���ن امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��ل��ج��ام��ع��ات 

امل�شرية، وقد تاأ�ش�شت عام 1994.

امل�شرى  �س لالإحتاد  اإدارة م�ؤ�شِّ ع�ش� جمل�س 
لالألعاب االإلكرتونية يف عام 2010. 

�شندوق  واأم��ن  تنفيذي  اإدارة  جمل�س  ع�ش� 
ون��ائ��ب  االأع���م���ال،  ل�شباب  امل�����ش��ري��ة  اجلمعية 
رئي�س جمل�س ال�شرق االأو�شط لريادة االأعمال 
اإدارة  جمل�س  وع�����ش���  ال�����ش��غ��رة،  وامل�����ش��اري��ع 
جمعيات  من  وع��دد  امل�شري،  االحمر  الهالل 
رج����ال االأع���م���ال و امل���ؤ���ش�����ش��ات اخل��ري��ة مثل 
الغرفة االأمريكية، وجمعية نه�شة املحرو�شة.

دي�(  دي  )امل��ر  الراهبات  كلية  من  تخرجت 
بكال�ري�س  على  وح�شلت  للبنات،  الفرن�شية 
ال�����ش��ي��دل��ة م����ن ج���ام���ع���ة ال����ق����اه����رة، ودرج�����ة 
الدكت�راة من جامعة �ش�انزي ب�يلز يف اململكة 

املتحدة عام 2008. 

اجلل�شة الثانية: »متكن ال�شباب للم�شتقبل: اآفاق وحتديات«
»الإبداع والثقافة وريادة الأعمال«
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اأ. د. عبد ال�هاب بن عبد الرحمن ن�رويل
ال��ط��ب��ي��ة بجامعة  ال��ط��ب وال��ع��ل���م  اأ���ش��ت��اذ يف ك��ل��ي��ة 
امللك عبد العزيز يف ج��ّدة. ويت�ىل مهاًما اإداري��ة يف 
التقنية  ل��ربن��ام��ج  العميد  م�شاعد  ه��ي:  اجل��ام��ع��ة، 
الطبية، ووكيل كلية الطب والعل�م الطبية، ورئي�س 

ق�شم الكيمياء احلي�ية ال�شريرية. 
�شارك يف العديد من الدورات املتخ�ش�شة، ويف جلان 
املناهج لربنامج  اأكادميية، وه� رئي�س جلنة  علمية 
ال��ت��ق��ان��ة ال��ط��ب��ي��ة. ك��م��ا ���ش��ارك يف ال��ع��م��ل اخل���ري، 
لل�شباب  العاملية  للندوة  امل�شاعد  العام  االأم��ن  فكان 
للدرا�شات  واأن�شاأ مركًزا  االإ�شالمي )1998-2007م(، 
ال��ع��امل��ي��ة،  وال��ب��ح���ث يف هيئة االإغ���اث���ة االإ���ش��الم��ي��ة 
وكان م�ش�ؤواًل للجنة الهند وك�شمر يف هذه الهيئة 
)1990-1998م(، واأجنز عدًدا من الربامج التنم�ية.
ال��ع��امل��ي��ة لل�شباب  ال���ن���دوة  اأم���ان���ة  ع�����ش��� يف جم��ل�����س 
التنفيذية  اللجنة  وع�ش�  1998م،  منذ  االإ�شالمي 
االإ�شالمي  بالبنك  لل�قف  العاملية  للهيئة  وم�ؤ�ش�ًشا 
االأم���ل  هيئة  ع�ش�  اأن���ه  ك��م��ا  2001م.  م��ن��ذ  للتنمية 
االإن�شاين  املنتدى  اأم��ن��اء  جمل�س  وع�ش�  اخل��ري��ة، 
الدويل )بريطانيا( 2007- اإىل االآن، وع�ش� جمل�س 
 -2008 )بريطانيا(  االإ�شالمية  االإغاثة  هيئة  اأمناء 
امل���ؤمت��ر  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ن  وم�شت�شار  االآن،  اإىل 
العلمي  ال�قف  وع�ش�  االآن،  اإىل   -2008 االإ�شالمي 
لدعم اأبحاث جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، ونائب 
وم�ؤ�ش�س م�شروع  )ج��ّدة(،  الرئي�س جلمعية منتجة 

»ال�شباب بناء وعطاء«.
م��ن ب��ح���ث��ه ودرا���ش��ات��ه يف جم���ال ال��ع��م��ل اخل���ري: 
)عر�س  ال�ش�مال  فى  للتعليم  التاريخية  »املراحل 
وحتليل(«؛ ودرا�شات عن االأقليات امل�شلمة يف الهند، 
العمل  و»دور  واحلب�شة؛  وكازاخ�شتان،  وال�شي�شان، 
بن  والتكامل  و»التن�شيق  التنمية«؛  يف  التط�عي 
امل�ؤ�ش�شات اخلرية التط�عية واأثره على من� العمل 
االإ�شالم«؛  يف  اخلر  و»ثقافة  وارتقائه«؛  التط�عي 
للم�شلمن  والثقايف  واحل�شاري  التاريخي  و»ال��دور 
فى دول اآ�شيا ال��شطى والق�قاز بن املا�شي واحلا�شر 
وامل�شتقبل«؛ ودرا�شات عن امل�شلمن يف طاجيك�شتان، 
و���ش��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم، وج��م��ه���ري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان، 
اأذربيجان  امل�شلمة، وجمه�رية  ال�شي�شان  وجمه�رية 
احلالية  ع��ن  تفي�شلية  م��ي��دان��ي��ة  درا���ش��ة  امل�شلمة؛ 
ال��ربم��اوي��ة يف مكة امل��ك��رم��ة )م��ع ف��ري��ق م��ن معهد 
العراق واقرتاح  لل�اقع يف  اأبحاث احل��ج(؛ و»حتليل 
املرتقى  م�ؤ�ش�شة  با�شم  )تعمل  ب�شرية  تنمية  برامج 

للتنمية الب�شرية(.

اجلل�شة الثانية: »متكن ال�شباب للم�شتقبل: اآفاق وحتديات«
»مبادرة متكني ال�شباب فى  برنامج ريادة الأعمال 

)اآلّيات ومناذج جناح يف ال�شع�دية(«
اأ. د.عبد ال�هاب بن عبدالرحمن ن�رويل/ ال�شع�دية

الفكرة: انطالًقا من تطوير ال�سباب وم�ساريعهم، ونظًرا حلاجتهم القت�سادية 
املجتمع  اإن  وحيث  والقت�سادي،  والثقايف  الفكري  م�ستواهم  رفع  يف  ورغبتهم 
تنفيذ  فكرة  جاءت  ال�سغرية،  امل�ساريع  على  القت�سادية  جهوده  يركز  حالًيا 

برنامج رواد االأعمال ال�شباب.
الهدف اال�شرتاتيجي: تنمية وتطوير 500 �ساب وفتاة من الطالب واخلريجني 
املجالت  اإحدى  يف  العمل  �سوق  اإىل  ناجحة  مب�ساريع  للخروج  اجلامعات  من 

القت�سادية، اأو الجتماعية، اأو البيئية ...
ال�سعودية ت�سل اىل  البطالة يف  ن�سبة  اأن  اإىل  الر�سمية  الأرقام  ت�سري  املربرات: 
لل�سباب  الوظيفية  العمل  العديد من فر�ش  توفري  اإىل  املا�ّسة  10%، مع احلاجة 
والفتيات، خا�سة مع النمو القت�سادي ال�سريع للم�ساريع احلرة )ن�سبة ال�سباب 
يف ال�سعودية تبلغ 60% من ال�سكان، وما ن�سبته 80% من اقت�سادات الدول قائمة 
الأدوات  توفري  اإىل  ما�سة  بحاجة  فنحن  واملتو�سطة(.  ال�سغرية  امل�ساريع  على 
تعترب  التي  احلّرة،  الأعمال  من  لتمكينهم  والفتيات  لل�سباب  والدعم  واملهارات 

منجم الذهب النائم لتوفري فر�ش عمل لل�سباب.
حتديد  يف  مل�ساعدتهم  ال�سباب  وقوة  رغبة  ا�ستثارة   )1( التف�شيلية:  االأهداف 
اأهدافهم؛ )2( تنمية مهارة التوا�سل لل�سباب لتمكينهم من التوا�سل مع الآخرين؛ 
)3( تطوير م�ساريع ال�سباب من خالل قدرتهم على تخطيط م�ساريعهم بطريقة 
اجلدوى  مدى  حتديد  خالل  من  ال�سباب  اأعمال  احت�سان   )4( وعلمية؛  عملية 
العمل مب�ساريع  �سوق  اإىل  للخروج  ال�سباب  تاأهيل  مل�ساريعهم؛ )5(  ال�ستثمارية 

ا�ستثمارية؛ )6( م�ساندة ال�سباب لبدء تنفيذ م�ساريعهم ومتابعة ا�ستمراريتها.
مراحل العمل: التدريب – االحت�شان – املتابعة

اأواًل: مرحلة التدريب:
يتم من خالله . 1 �سبابي ترفيهي حتفيزي تدريبي  لقاء  يف  الق�ة:  ا�شتك�شاف 

قوتهم،  نقاط  يف  والبحث  اأعماقهم،  اإىل  الدخول  يف  ال�سباب  م�ساعدة 
وحتفيزهم بالطالع على النجاحات ال�سبابية املوؤثرة، والتجارب الناجحة، 

.)OPSFY( وتبادل اخلربات، ليحددوا اأهدافهم، وفق منهجية
تنمية مهارة االت�شال: بعد اأن ا�ستطاع ال�ساب حتديد هدفه فهو يحتاج اإىل . 2

اأن يتوا�سل مع ذاته ب�سكل اإيجابي، ثم التوا�سل مع فريق العمل من اأقرانه 
ومع املجتمع من جهات داعمة اأو م�ساندة، وذلك ليتمكن من حتقيق اأهدافه، 

.)OPCSY( وفق منهجية
اإدارة امل�شروع: اإذا اأراد ال�ساب اأن يتلك م�سروع ناجح فيجب عليه اأن يخطط . 3

مل�سروعه بطريقة علمية وعملية �سمن منهجية اإدارة امل�ساريع، ليتمكن من 
وفق  واآليته،  العمل  و�سوح  يف  ي�ساهم  مما  والتقومي،  والتنفيذ  التخطيط 

)OPPMY( منهجية
درا�شة جدوى امل�شروع: لن ي�ستطيع ال�ساب النزول اإىل �سوق العمل دون اأن . 4

يتاأكد من جدوى م�سروعه، وهنا يتمكن من معرفة اأدوات درا�سة اجلدوى، 
منهجية  وفق  الداعمني،  اإقناع  من  ويتمكن  مب�سروعه،  اأوًل  هو  ليقتنع 

.)OPFSY(

الت�سويق . 5 امل�ساريع  جناح  خطوات  اأهم  من  للم�شروع:  الت�ش�يقية  اخلطة 
مل�سروعه  مالئمة  ت�سويقية  خطة  اإعداد  من  ال�ساب  يتمكن  وهنا  اجليد، 
وحتديد الآليات الت�سويقية له، �سمن مفهوم املزيج الت�سويقي، ووفق منهجية 

.)OPMMY(

الطالب  يتعرف  واحد  يوم  ملدة  تطبيقي  لقاء  يف  االحت�شان:  مرحلة  ثانًيا: 
على دوره ومهامه وم�سوؤولياته، واآليات التعامل مع اجلهات الداعمة له، وكيفية 
عن  بالبحث  والبدء   ،)OPPIY( منهجية  وفق  امل�ساندة  اجلهات  من  ال�ستفادة 

جهات الدعم وتوفري متطلباتها وا�سرتاطاتها. 
ال�ساب  يح�سل  العمل،  وجناح  ال�ستمرارية  ل�سمان  املتابعة:  مرحلة  ثالًثا: 
تدريب  والعملية من  العلمية  امل�ساندة  والت�سغيل على  التنفيذ  بدء  يف عمله عند 
منو  له  ي�سمن  مبا  املحددة،  ال�ست�سارات  وتقدمي  العمل،  راأ�ش  على  وتوجيه 

.)PMO( م�سروعه وا�ستمراره وفق اآلية عمل مكتب اإدارة امل�ساريع
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ال�شفري د. حممد نعمان جالل
ولد يف م�شر 1943. التحق بالعمل الديبل�ما�شي 
االإدارات  يف  اخل��ارج��ي��ة  ب�������زارة   1965 ع���ام  م��ن��ذ 
ال��ق��ان���ن��ي��ة وامل���ع���اه���دات، وامل��ع��ل���م��ات، وال�����ش���ؤون 
ال��دب��ل���م��ا���ش��ي، ومكتب نائب  وامل��ع��ه��د  االآ���ش��ي���ي��ة، 
رئي�س ال�زراء ووزير اخلارجية يف فرتات خمتلفة·
ع��م��ل يف ع���دة ���ش��ف��ارات مل�شر ب��اخل��ارج يف ك��ل م��ن: 
امل��ت��ح��دة؛  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات  ال���ك����ي���ت؛  االأردن؛ 
الرنويج؛ الهند، ويف ال�فد الدائم مل�شر لدى االأمم 
لل�فد  مناوًبا  مندوًبا  ثم   ،1987 بني�ي�رك  املتحدة 
جامعة  ل��دى  مل�شر  دائ��ًم��ا  ف��م��ن��دوًب��ا   ،1992  -1989
الدول العربية 1992-1995، وبعد ذلك �شفًرا مل�شر 
 ،2001-1998 وال�شن   ،1998-1995 باك�شتان  لدى 
ثم م�شاعًدا ل�زير اخلارجية امل�شري 2001 -2002 .
ونائبا  البحرين،  جامعة  لرئي�س  م�شت�شاًرا  انتقل 
-2002 باجلامعة  الدولية  الدرا�شات  مركز  ملدير 
اال�شرتاتيجية  ل��ل��درا���ش��ات  م�شت�شاًرا  ث��م   ،2003
املجلة  الدولية وح�ار احل�شارات، ومدير حترير 
مبركز  ا�شرتاتيجية«  »درا�شات  املحّكمة  الف�شلية 
البحرين للدرا�شات والبح�ث2003-2010، ويعمل 
م�شت�شاًرا �شيا�شًيا ب�زارة خارجية مملكة البحرين 

منذ عام 2010 حتى االآن.
 حا�شل على بكال�ري��س عل�م �شيا�شية عام 1965 
بجامعة  ال�شيا�شية  وال��ع��ل���م  االقت�شاد  كلية  م��ن 
ال�شرف  م��رت��ب��ة  م��ع  بتقدير ج��ي��د ج���ًدا  ال��ق��اه��رة 
من   1974 �شيا�شية  ع��ل���م  وم��اج�����ش��ت��ر  الثانية· 
نف�س الكلية بتقدير جيد جًدا مع مرتبة ال�شرف 
جامعة  من  ال�شيا�شية  العل�م  يف  دكت�راة  الثانية، 

القاهرة عام 1980 مبرتبة ال�شرف االأوىل. 
قام بالتدري�س يف عدة جامعات بال�اليات املتحدة، 

وم�شر، والبحرين، وال�شن.
 األ�����ف اأك�����ر م���ن 45 ك���ت���اًب���ا ب��ال��ل��غ��ت��ن ال��ع��رب��ي��ة 
واالإجن���ل���ي���زي���ة يف ال��ق�����ش��اي��ا ال���دول���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 
واخل��ل��ي��ج��ي��ة، وع�����دم االن���ح���ي���از، وال���ربوت����ك����ل 
ال�شيا�شي،  وال��ت��غ��ر  وال��ث��ق��اف��ة  وال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة، 
وح���ق����ق االإن���������ش����ان، وه����ي���ة م�����ش��ر، وال���ت���ي���ارات 
يناير   25 وث�����رة  امل��ع��ا���ش��رة،  م�شر  يف  ال�شيا�شية 
والباك�شتان،  وال��ه��ن��د  وال��ي��اب��ان  وال�����ش��ن  مب�شر، 
والنظام  العربي،  واالأمن  العربية  الدول  وجامعة 
العربي  ال�شيا�شي  والفكر  البحرين،   ال�شيا�شي يف 

واالإ�شالمي ومقارنته بالفكر ال�شيني.
والعربية  ال�شينية  الق�شايا  يف  متخ�ش�س  وه��� 
وك��ان  االإن�����ش��ان،  وح��ق���ق  امل��ت��ح��دة  االأمم  وق�شايا 
ع�شً�ا يف املجل�س الق�مي حلق�ق االن�شان مب�شر 
ملدة �شت �شن�ات، وه� ع�ش� منتدى الفكر العربي 
التاريخية،  للدرا�شات  امل�شرية  واجلمعية  بعّمان، 
وجمعية  اخل��ارج��ي��ة،  لل�ش�ؤون  امل�شري  واملجل�س 
ال��ع��ام��ل��ن ال�����ش��اب��ق��ن ب����االأمم امل��ت��ح��دة، وع�����ش��� يف 

جمل�س اإدارة امل�ؤ�ش�شة الدولية لك�نف��شي��س. 

اجلل�شة الثانية: »متكن ال�شباب للم�شتقبل اآفاق وحتديات«
»دور ال�شباب يف التغيري : جتارب اآ�شي�ية«

ال�شفر د. حممد نعمان جالل/ م�شر

لعتبارات  الأهمية  بالغة  املو�سوعات  من  والتغيري  ال�سباب  مو�سوع  يعد 
خم�سة : )1( اأن ال�سباب يت�سم دائًما باحلما�سة والبحث عن اجلديد؛ )2( اأن 
التغيري هو اإحدى �ُسنن احلياة الطبيعية، فال ثبات لأي �سيء مادي اأو معنوي، 
اأو غري ب�سر مبا يف ذلك النبات واحليوان؛ بل واجلماد كذلك؛ لأن  ب�سًرا كان 
اجلميع ي�سيبه التاآكل، وينطبق عليه قانون الن�ساأة وال�سباب ثم الكهولة فاملوت 
اأو النقرا�ش ب�سبب اأو باآخر؛ )3( اأن اهلل وهب الإن�سان العقل، وهذا يعني اأنه 
التغرّي كمفهوم؛ )4(  والتطّور، وهو جوهر  الإبداع  ي�ستخدم ذلك يف  اأن  بد  ل 
اأ�سلوبه ويف م�سمونه ويف �سرعته وفقا لعتبارات الزمان  اأن التغرّي يختلف يف 
ولكنه  ن�سبي  ثبات  له  واملكان  دائمة؛  ب�سفة  متغرّي  فالزمان  والثقافة؛  واملكان 
يتغري؛ والثقافة، التي تعني اللغة والرتاث والأ�سياء املادية واملعنوية، من �سماتها 
التغرّي، فمفردات اللغة تتغرّي معانيها وطريقة نطقها وا�ستخداماتها، والرتاث 
الع�سر  الكلمة املفتاح يف  اأن  اأخرى؛ )5(  اإىل  اإليه من مرحلة  النظرة  تختلف 
القيم،  يف  ا  واأي�سً بل  وال�سلوكيات؛  والتقاليد  العادات  يف  التغيري  هي  احلديث 
القرن  يف  تغرًيا  ويزداد  تغرّي  الزواج  فمفهوم  واملبتكرات.  املخرتعات  يف  كما 
احلادي والع�سرين، حتى يف اأطراف العالقة ما يو�سف باملمنوع واملحرم تغرّي 
نق�سمه  ولذلك  املو�سوع  اأهمية  تربز  �سبق  ما  على  وبناء  وهكذا.  م�سمونه،  يف 
اإىل ق�سمني: الأول- الإطار العام ملو�سوع ال�سباب والتغيري؛ والثاين- النماذج 

الآ�سيوية، وهي ال�سني والهند وتايوان.
 ويف �سوء ذلك تتناول الورقة املو�سوعات الآتية: )1( مكانة وو�سع ال�سباب 
يف الإطار الديغرايف للمنطقة العربية؛ )2( طموحات ال�سباب العربي؛ )3( 
التحديات التي تواجه ال�سباب؛ )4( الأمم املتحدة لل�سباب؛ )5( دور ال�سباب 
بع�ش  يف  النماذج   )6( منوذًجا؛  العربي  الربيع  الراهن:  التغيري  يف  العربي 

التجارب الآ�سيوية :ال�سني والهند وتايوان.
وتقدم الورقة جمموعة من اخلال�سات التي تنتهي اإليها، ومنها:

اإن ال�سباب يكن اأن يكون اأداة لإحداث التغيري يف املجتمعات النامية ، وهو 
بذلك ُي�ساعد يف بلورة دوره يف النظام ال�سيا�سي اجلديد. ففي م�سر برز دور 
ال�سباب واملراأة ب�سفة خا�سة يف تاأييد النظام اجلديد، وكذلك يكن النظر اإىل 
دور ال�سباب يف اأوروبا واآ�سيا، وهم الذين قادوا ما عرف بالثورات امللونة )اأي 
ال�سرقية  اأوروبا  التي رفعوها يف  بالأعالم  ات�ساًل  وال�سفراء  الثورة اخل�سراء 

والدول الآ�سيوية اآنذاك(.
اإن اندفاع ال�سباب يوؤدي اأحياًنا اإىل التهّور، ومن ثم اإىل ا�سطراب يف العمل 
بعد  يتوارى  ال�سباب  يجعل  واجتماعي  و�سيا�سي  ثقايف  تراث  اإىل  امل�ستند  الثوري 
املرحلة الأوىل، ويتم اختطاف ثورته منه كما حدث يف م�سر واإىل حد ما يف تون�ش.
وغريها،  واليمن  وليبيا  �سورية  يف  للتغيري  الوقود  هو  ال�سباب  يزال  ما 
فيها  يحتكر  التي  الدول  معظم  يف  النهائي  القرار  �ساحب  لي�ش  لالأ�سف  لكنه 
اأو القيادات الع�سكرية والقت�سادية؛ باعتبارهم يلكون  القرارات كبار ال�سن 
الب�سطاء من  املوؤثرة على عقول  الدينية  القيادات  القوة احلقيقية، ف�ساًل عن 

ال�سعوب، ومن ثم احل�سول على اأ�سواتهم يف النتخابات.
بالن�سبة للتجارب الآ�سيوية، فاإن ال�سباب يوؤدي دوًرا مهًما يف الدفع نحو التغيري 
ال�سيا�سي كما حدث يف التغيريات يف ال�سني بعد حركة ال�سباب عام 1919، وبعد 

حركة ميدان تيان مني عام 1989التي مت الق�ساء عليها بالقوة الع�سكرية.
القوى  يف  تتمثل  التي  النق�ش،  اأوجه  بع�ش  من  ال�سبابي  التحرك  يعاين 
الفعلية املوؤثرة يف املجتمعات، وهي القوة الع�سكرية، والقوة القت�سادية، والقوة 
الإيديولوجية مبا فيها الدين، ويتم ت�سخري ال�سباب عادة خلدمة اأهداف هذه 
القوى باعتبارها اأ�سا�ش قيادة املجتمعات واأكرثها تاأثرًيا يف حتريك اجلماهري.  
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د. في�شل حمم�د الغرايبه
ت�ن�س  التنمية االجتماعية، جامعة  دولة يف  دكت�راة 

االأوىل 1988.
يف:  م�ؤ�ش�س  وع�ش�  العربي،  الفكر  منتدى  ع�ش� 
االجتماعين؛  لالأخ�شائين  العربي  االحتاد 
العربي  االحتاد  االجتماع؛  لعلم  العربية  اجلمعية 
للتعليم التقني؛ جمعية الدفاع االجتماعي االأردنية؛ 
التن�ع  منتدى  االأردنية؛  التدخن  مكافحة  جمعية 
جمعية  الكبار؛  الرواد  منتدى  االأردين؛  الثقايف 

ا�شدقاء ال�شرطة. 
اخلربات وال�ظائف ال�شابقة: ع�ش� هيئة التدري�س 
االأم���ن  ���ش��ن��ة(؛ م�شاعد   11( ال��ب��ح��ري��ن  ج��ام��ع��ة  يف 
العام ل�زارة التنمية االجتماعي���ة باالأردن )�شنتان(؛ 
االجتماعي��ة  للخدم��ة  رحم��ة  االأمي��رة  كلي��ة  عمي��د 
املع�نة  ���ش��ن��دوق  ع���ام  م��دي��ر  م�شاعد  ���ش��ن���ات(؛   4(
ال�����ش��ن��ة(؛ مدير  ون�����ش��ف  )���ش��ن��ة  االأردين  ال���ط��ن��ي��ة 
الدول  االجتماعية/جامعة  لل�ش�ؤون  العامة  باالإدارة 
العربية )7 �شن�ات(؛ عميد كلية اخلدمة االجتماعية 

االأردنية )4 �شن�ات(.
واعد«،  مل�شتقبل  بعيدة  »روؤى  الفكرية:  امل�ؤلفات  اأبرز 
)دار الريا�س/ جريدة الريا�س، كتاب ال�شهر، )188( 
و�شرورة  كفاح  �شرة   .. امل�شتقبل  »عتبات  2015(؛ 
»اأبعاد  2014(؛  عّمان  العلمية،  يافا  )دار  وطن«، 
التنمية االجتماعية العربية« )ُن�شر بدعم من وزارة 
2012(؛  االأردن  عمان،  العلمية،  يافا  دار  الثقافة، 
»ال�شباب .. ال�اقع وامل�شتقبل« )حُمّكم(، )�شل�شلة كتاب 
الريا�س، م�ؤ�ش�شة اليمامة، الريا�س، 2010(؛ »الع�ملة 
املح�شن  عبد  د.  )بامل�شاركة، حترير  متغر«  عامل  يف 
للن�شر/قرطبة  قرطبة  دار  الع�شيمي،  اأحمد  بن 
1431-2010(؛  الريا�س  االجتماعية،  للدرا�شات 
)بامل�شاركة،  )حُمّكم(؛  امل�شتقبل«  وروؤى  »ال�شباب 
درا�شات  مركز   ،)48( العربي  امل�شتقبل  كتب  �شل�شلة 
العربية  »الثقافة  2006(؛  بروت  العربية،  ال�حدة 
الكربى،  عّمان  اأمانة  )حُمّكم(،  الع�شر«  وحتديات 
�شمن  ون�شره  طباعته  اأُعيدت   ،2005 االأردن  عّمان/ 
االأردن  عّمان/  الثقافة،  وزارة  االأ�شرة،  كتاب  م�شروع 
ال�شرق،  )مكتبة  ال�طن«  تهم  »م�شائل  2012(؛ 
االأردين«  املجتمع  »قراءات يف  االأردن 1994(؛  عّمان/ 

)بامل�شاركة، مكتبة ال�شرق، عمان/ االأردن 1993(.
dfaisal77@hotmail.com

اجلل�شة الثانية: »متكن ال�شباب للم�شتقبل: اآفاق وحتديات«
»مدى اندماج ال�شباب العربي يف جمتمع املعرفة العاملي«

د. في�شل حمم�د الغرايبه/ االأردن

اأركان البناء الجتماعي  من حق ال�سباب الذي يثل الركن احليوي من 
باملكانة  يتمتع  واأن  املجتمع،  يف  الجتماعي  دوره  لأداء  املجال  له  ُيف�َسح  اأن 
التي ي�ستحق، وياأتي ُح�سن اأداء ال�سباب للدور املتوقع بتوفري �سروط التفاعل 
اخلاّلق لل�سباب داخل املجتمع، واملعرفة من اأبرز تلك ال�سروط. اإّل اأن ذلك 
انخراطهم يف احلياة املجتمعية، ومنها  يتاأثر مبالب�سات حتول دون  التفاعل 
�سعف الوعي مبقومات النخراط، يف حني اأن طبيعة الع�سر »ع�سر املعرفة« 
ولو  وينطلق  يتفاعل  لكي  ال�سباب  على  تلّح  والثقافية،  التقنية  مب�ستجداته 

ب�سورة اإلكرتونية مع ثقافة ما بعد املكتوب.

ا�ستجاب معظم ال�سباب يف جمتمعنا العربي ل���ذلك، غي��ر اأن ما يتطّلبه 
عامل التقنيات املبتكرة من ذهنية مهنية م�ستعدة ل�ستيعابه ومتهيئة لإتقان 
العمل ي�سكل �سعوبة تزيد من ابتعاد جيل ال�سغار، املُتِقن املُ�ستعّد، عن جيل 
الكبار الذي مل يعاي�ش ومل يتقن ومل يتوافر لديه ال�ستعداد الكايف. ف�ساًل 
الكثري من  اكت�ساف  ال�سباب على  ت�ساعد  العاملية  امل�ستحدثات  اأن هذه  عن 
التناق�سات بني عالقته بثقافته واإطاره املرجعي اأُ�سرويًّا وجمتمعًيا، وعالقته 
مب�ستجدات الع�سر ومتغرياته املت�سارعة، مما يقوده اإىل ع��دم الت��وازن يف 
ثقافة  ُمعطيات  يت�سّرب  وهو  �سيما  ول  اأفكاره،  والت�سّتت يف  �س��بكة عالقته، 

عاملية تتجاوز احلدود ال�سيا�سية واجلغرافية والثقافية. 

ليعيد  ال�سباب  يت�سّرف  اأن  يجب  كيف  املهم:  ال�سوؤال  يربز  هنا  من 
تكوين  من  متنعه  التي  الت�سّتت  حالة  من  ليتخل�ش  يتجه  اأين  واإىل  التوازن؟ 
اأفكاره ب�سورة اإيجابية �سليمة تعينه على اختيار مواقفه، ومتّكنه من مواجهة 
التحديات، وليعي�ش ع�سر املعلومات، ولكي ي�سري ال�ساب يف الجتاه ال�سحيح 

وبالإمكانات التي تتزايد مع تزايد الفر�ش؟

تاأثري  وتفح�ش  ال�سباب،  عامل  من  املعرفة  جمتمع  الدرا�سة  هذه  تدخل 
توّفر  التي  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  املعرفة، عرب  و�سائل احل�سول على 
وجتذب  والوا�سعة،  املتعددة  وبجوانبها  و�سرية،  و�سرعة  بي�سر  املعلومات 
م�ساوئ  لها  اأن  اإل  مقبوًل يف جمالت خمتلفة،  اإ�سباًعا  لهم  ال�سباب وحتّقق 
و�سلبيات، حني توؤدي لن�سحاب هوؤلء من احلياة العامة والع�القات الأُ�سروّية 
باحليطة  اإننا  والجتماعية.  النف�سية  لالأمرا�ش  وتعّر�سهم  والجتماعية 
الفّعالة  الأداة  هذه  مبزايا  ننعم  اأن  يكن  الأبناء  وباإر�ساد  بالقيم  والتم�ّسك 
اأما جمتمع املعرفة فهو ال�ساحة الرثية املعطاءة التي ينبغي دخولها  املفيدة. 
دون تردد اأو توج�ش، فاإن امل�ستقبل لهذه املعرفة الوا�سعة واملتعمقة واملتطورة 
ال�ساملة  للتنمية  التخطيط  يف  اإليها  وال�ستناد  عليها،  احل�سول  اأ�ساليب  يف 

وتاأمني م�ستقبل الأجيال القادمة.
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َدَر���َس يف م�شر واأملانيا  ولد يف يازور/يافا بفل�شطن، 
واأمريكا؛ ح�شل على الدكت�راة يف االقت�شاد عام 1970 
من جامعة هي��شنت. قام بالتدري�س يف عدة جامعات، 
منها: الك�يت، االأخ�ين، ج�رجتاون، وجانز ه�بكنز. 
وم�شت�شاًرا  اأ�شتاًذا   2001-1998 االأع����ام  خ��الل  عمل 
زائًرا يف  اأ�شتاًذا  االأملانية، كما عمل  ايرف�رت  جلامعة 
جامعة �شانت جالن ال�ش�ي�شرية. اآخر لقب اأكادميي 

 .distinguished professor �ح�شل عليه ه
»ال��ع��ل���م  ب��ت��اأ���ش��ي�����س وحت���ري���ر جم��ل��ة  ع����ام 1974،  ق����ام 
الفرتة  وخ��الل  ال��ك���ي��ت،  يف  ت�شدر  التي  االجتماعية«، 
1983-1985 عمل مديًرا مل�ؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية؛ 

ويف عام 1985 اأ�ش�س واأدار مركز التنمية الرتب�ي.
واالإجن��ل��ي��زي��ة؛  بالعربية  ك��ت��اًب��ا   41 ال��ي���م  حتى  ن�شر 

واآخر كتبه باالإجنليزية: 
Saving Capitalism and Democracy; 
Global Economic and Cultural Trans-
formation, (2013); A Theory of Sustain-
able Sociocultural and Economic De-
velopment, January, (2016) 

نع التاريخ«،  اأما اآخر كتبه بالعربية فهي: »القيادة و�شُ
2010؛  ال��ع��رب��ي��ة«،  ال��ه���ي��ة  واأزم�����ة  »ال��ث��ق��اف��ة  2009؛ 
»التدمر الذاتي العربي«، 2013؛ جمم�عة »ذكريات 
تاأبى الن�شيان«: )ال�شتات، م�شافر يف عن االأمل ، �شباق 
2014(؛  العمر  وح�شاد  واغ����رتاب،  غ��رب��ة  ال��زم��ن،  م��ع 
ال��ت��اري��خ«  ��ن��ع  و»���شُ امل�����ش��ت��دام��ة«،  املجتمعية  »التنمية 
الثقافة  »حمنة  العا�شفة«،  ع��ن  يف  »ال��ع��رب  2014؛ 
ال��ع��رب��ي��ة«، »ال��ث��ق��اف��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة«، »االإن�����ش��ان يف 

مرمى الزمن« 2015.
اأثناء وج���ده يف الك�يت مببادرات ع��دة، منها  قام يف 
تغير نظام التعليم وكتابة نظام »ال�شاعات املعتمدة«؛ 
العربي؛  ال��ع��امل  يف  ال�شيفية  ال��درا���ش��ة  نظام  اإدخ���ال 
���ش��ي��اغ��ة ف��ك��رة م���ؤ���ش�����ش��ة ال��ك���ي��ت ل��ل��ت��ق��دم ال��ع��ل��م��ي، 
وتنظيم  اأوب�����ك،  ملنظمة  ال��ت��اب��ع  التنمية  و���ش��ن��دوق 
م�ؤمتر »اأزمة التط�ر احل�شاري يف ال�طن العربي«. 

الفل�شطيني  احل����ار  ف��ك��رة  ���ش��اغ   1988 ع��ام  ويف 
االأم���ري���ك���ي؛ وت���ق��ع ع���ام 1985 ان��ه��ي��ار االحت���اد 
االأمل��اين  املعه��د  يف  حما�شرة  خالل  ال�ش��فييتي 
(Stiftung wiesenschaft und politik)؛ وت�قع 
 (The New World  Order) اأزمة الرك�د الكبر يف كتابه

الذي ن�شر عام 1992. 
professorrabie@yahoo.com
Website: www.yazour.com

ور�شة العمل )1(: »الثقافة والتنمية واملجتمع«
»النظرية الثقافية يف التنمية«

الربوف�ش�ر حممد عبد العزيز ربيع/ الأردن

اأهدافها  حتقيق  يف  عامة  التنمية  ونظريات  الدويل  البنك  اخفاق  اإن 
اأ�سباب  لتف�سري  الثقافة  ي�ستخدم  فكري  تيار  ظهور  يف  ت�سبب  التنموية، 
جزء  الثقافات  اإن  الثقافية  النظرية  وتقول  التقّدم.  عوامل  وحتديد  التخّلف 
من جينات ال�سعوب غري القابلة للتغرّي، ما يعني اأن هناك �سعوًبا مكتوًبا لها، 
اأخرى مكتوًبا  �سعوًبا  واأن هناك  وتنه�ش،  اأن تنجح  الثقافية،  ب�سبب جيناتها 
ا، اأن تعي�ش حياة تخّلف وبوؤ�ش، واأنه لي�ش  عليها، ب�سبب جيناتها الثقافية اأي�سً

بالإمكان تغيري هذه احلقيقة. 
حت���اول ه���ذه الورقة الرد عل���ى النظري���ة الثقافية ه���ذه، اأو بالأحرى على 
الق���ول باحلتمية الثقافي���ة، وحتدي���د دور الثقافة يف اإحباط عملي���ات التنمية 
وت�س���ريع معدلت النمو. ومع اإدراكنا الواع���ي اأن العقبات التي تواجهها الدول 
النامي���ة كث���رية ومت�س���ابكة، واأنه���ا تختل���ف من جمتمع لآخ���ر، اإل اأنن���ا نعتقد 
اأن اأغلبه���ا يع���ود اإىل عوام���ل ثقافية واجتماعي���ة. اإل اأن ه���ذا ل يعني اأن قيام 
جمتمع باإعادة هيكلة ُبنيته الثقافية والجتماعية �س���يكون كافًيا لإحداث تنمية 
ونه�س���ة، لأن التنمية التي نتحدث عنها هي تنمية جمتمعية �ساملة حتتاج اإىل 
اإعادة هيكلة اقت�س���ادية، واإحداث حتولت اجتماعية وثقافية وا�سعة وعميقة؛ 
فالعالقة اجلدلية بني القت�س���اد والثقافة جتعُل من ال�سعب تطوير اأيِّ طرف 

من دون تطوير الطرِف الآخر. 
اإن نظرة ال�سعوب املختلفة ملواردها الطبيعية والب�سرية، وكيفية ا�ستخدامها 
املختلفة،  احلياة  جمالت  يف  التحّول  اإمكانات  د  حتدِّ والعقول  املوارد  لتلك 
ا�ستطاعت  لقد  والجتماعي.  القت�سادي  التقّدم  حتقيق  اجتاه  يف  وال�ّسري 
�سعوب �سرق اآ�سيا مبوارد طبيعة ومالية قليلة اأن حتقق قفزة نوعية وتقّدم علمي 
والتعليم،  الن�سباط،  خالل  من  ق�سرية  زمنّية  فرتة  خالل  كبري  وتكنولوجي 
والتنظيم، واحرتام الوقت والعمل، وتفعيل قدراتها على اخللق والبتكار، بينما 
ف�سلت كل ال�سعوب التي اأ�ساءت ا�ستخدام ما لديها من ثروات ب�سرية وطبيعية 
يف حتقيق النه�سة والنمو. اإنَّ التعليم ال�سليم باإمكانه الإ�سهام يف زيادة الوعي 
والإنتاجية ورفع م�ستوى امل�سوؤولية، وحتقيق م�ساركة اأكرب يف العملية ال�سيا�سية. 
لكن التعليم غري ال�سليم من املمكن اأن ي�سكل عبًئا على املجتمع، يقوم بتعميق 

الح�سا�ش باحلرمان ويقود اإىل حالة من الغ�سب والتمرد.
ع�سر  يف  الدخول  ويحاولون  املعرفة  ع�سر  يف  اليوم  العرب  يعي�ش  فيما 
الذّرة والإلكرتونات، فاإن قيمهم ومواقفهم و�سلوكياتهم ما تزال قدية تعود 
اإىل الع�سور الو�سطى، ما يجعل اإ�سهامات العرب تنح�سر �سمن اإطار النبهار 
الراهن  الو�سع  لتغيري  الع�سر  منتجات  ا�ستخدام  من  وبدًل  وال�ستخدام. 
واإحداث حتولت اجتماعية يف احلياة العربية، يقوم العرب عامة با�ستخدام 
تلك املنجزات لإحكام ال�سيطرة على ال�سعوب والدعاء باأن منجزات الع�سر 

ل تتعار�ش مع نظم القيم البالية ال�سائدة.
اإن التنمية املجتمعية عبارة عن ع�سفور جميل بحاجة اإىل جناحني �سليمني 
ل  ت�سكِّ الع�سفور،  ذلك  ج�سد  املجتمع  ل  ي�سكِّ وفيما  بحريته.  ويتمتع  يطري  لكي 
اأنه باإمكان  التطورات القت�سادية والتحولت الجتماعية الثقافية جناحيه، ومع 
كل ع�سفور اأن يق�فز ويرك�ش يف املكان بجناح واحد، اإل اأنه ل ي�ستطيع اأن يحّلق 
يف الف�ساء ويحافظ على حياته وتوازنه اإل بجناحني �سليمني. وهذا يعني اأن خطط 
اإعادة الهيكلة القت�سادية حتتاج اإىل حتولت اجتماعية وثقافية عميقة لكي تنجح 
يف تطوير القت�ساد وت�سريع معّدلت النمو، واأن التحولت الجتماعية والثقافية 

حتتاج اإىل اإعادة هيكلة اقت�سادية لتحقيق نه�سة جمتمعية وحدوث التقدم.
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ح���ا����ش���ل ع���ل���ى دك�����ت������راة ال����ق����ان�����ن ال�����دويل 
ال�����دويل  ال����ق����ان�����ن  وم���اج�������ش���ت���ر   ،)2012(
ن��ال   .)1991( ح��ق���ق  وب��ك��ال���ري�����س   ،)2009(
االإن�شانية  للعل�م  الفخرية  الدكت�راة  ا  اأي�شً
للقيادات  ال��ت��ق��دي��ري��ة  وال��دك��ت���راة   ،)2011(
االإن�شانية )2012(، ودبل�م يف القان�ن الدويل 

االإن�شاين من معهد �شان رمي� )2010(.

العربي  يعمل منذ 2004 رئي�ًشا ملركز اجل�شر 
للتنمية وح��ق���ق االإن�����ش��ان. وك���ان ع�����ش��ً�ا يف 
جمل�س اأمناء املركز ال�طني حلق�ق االإن�شان 
ب����������االأردن. وه������ ع�����ش��� ال���راب���ط���ة ال���دول���ي���ة 
احل�شنة  الن�ايا  و�شفر  ب�ا�شنطن،  للحريات 
حل��ق���ق االإن�����ش��ان، وع�����ش��� يف م��ن��ت��دى الفكر 
ال��دائ��م��ة  باللجنة  م��راق��ب  وع�����ش���  ال��ع��رب��ي، 
العربية  ال���دول  جامعة  يف  االإن�����ش��ان  حل��ق���ق 
االأردن��ي��ن  املحامن  نقابة  وع�ش�   ،)2012(
وجل��ن��ة احل���ري���ات وال��ل��ج��ن��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
النقابة 2006، وع�ش� املنظمة العربية حلق�ق 
من  ع��دد  ويف   ،2012 لعام  بالقاهرة  االإن�����ش��ان 
اجل��م��ع��ي��ات وال��ه��ي��ئ��ات احل��ق���ق��ي��ة وامل��ع��ن��ي��ة 

بحق�ق االإن�شان واأندية وجمعيات ثقافية .

االأردين  االإ�شالمي  للبنك  قان�ين  م�شت�شار 
اأم���ال االأوق��اف ولعدد من امل�ؤ�ش�شات  وتنمية 

واجلمعيات احلق�قية والتط�عية.

ل��ع��دة كتب يف جم��ال ح��ق���ق االإن�شان  م���ؤل��ف 
واالإرهاب والت�شامح واحل�ار، وكاتب مقاالت 
»ال�����راأي«،  �شحيفة  يف  واج��ت��م��اع��ي��ة  �شيا�شية 
و»ال�����دي�����ار« ال��ي���م��ي��ت��ن، وب��ع�����س ال�����ش��ح��ف 

االأ�شب�عية.

ور�شة العمل )2(: »دور امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية يف تعزيز ثقافة الت�شامح ونبذ العنف«
»دور امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية يف تعزيز ثقافة الت�شامح ونبذ العنف«

املحامي د. اأجمد �شم�ط/االأردّن

اأواًل- الت�سامح: اإن مفهوم الت�سامح احلايل ولد وتطّور يف اأوروبا بحدود القرن 
الكاثوليك  بني  قامت  التي  الدينية  وال�سراعات  احلروب  اإبان  ع�سر  ال�ساد�ش 
ومع  الطرفني.  بني  ُمتباَدل  ت�سامح  قيام  على  الأمر  ا�ستقّر  وقد  والربوت�ستانت، 
وحرية  الفكر  جمالت  طال  فل�سفي  منهج  اإىل  حتّول  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية 
التعبري وتثبيت احلق يف الختالف، وتكلَّل بعد ذلك يف ظهور دول القانون واملجتمع 
املدين، وبروز الَعلمانية وحقوق الإن�سان، وما تبع ذلك من ال�سكوك والإعالنات، 
وعلى راأ�سها الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948 يف املادة الثامنة ع�سرة 

التي تن�ّش على اأن لكل �سخ�ش احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين.
للت�سامح على مبادئ حقوق  املعا�سر  العاملي  �ش اخلطاب  تاأ�سَّ يف عام 1995 
منظمة  عن  ال�سادر  للت�سامح،  العاملي  بالإعالن  ُيعرف  ما  خالل  من  الإن�سان 
اليون�سكو، والذي جاء فيه على اأن الت�سامح يعني الحرتام والقبول والتقدير للتنّوع 
ز باملعرفة والنفتاح وحرية الفكر وال�سمري، وُي�سهم  الرثي لثقافات عاملنا، ويتعزَّ
جماملًة  اأو  تنازًل  لي�ش  الت�سامح  واعتبار  احلرب،  يف  ال�سالم  ثقافة  احالل  يف 
اأو  النظر عن اجلن�ش  الآخرين ب�سرف  ب�سرعية حقوق  واإمنا العرتاف  لالآخر، 
الدين اأو اللون اأو العرق ... اإلخ. وينبغي اللتزام فيه من قبل احلكومات والأفراد 

مًعا.
اإن هذا الت�سور الرثي ملفهوم الت�سامح الذي يربط بني حقوق الإن�سان وال�سلم 
والديقراطية يكن اأن يت�سع وي�سبح جزًءا من الثقافة العاملية للحّد من العنف 

ب وال�ستبداد. والتع�سّ
اإىل  اإ�سافة  واجلامعة،  واملدر�سة  الأ�سرة  دور  اإىل  الورقة  تتطرق  ثانًيا- 
ز على اأهمية دور الأ�سرة واملدر�سة  موؤ�س�س�سات املجتمع املدين والإعالم، لكنها تركِّ
املوؤ�س�سة  يف  اأ�سا�سية  ركائز  باعتبارهما  العنف  ونبذ  الت�سامح  ثقافة  تعزيز  يف 
الرتبوية اأو ما ُيعرف مبنظومة الدفاع الجتماعي، اأو وكالت التن�سئة. لذلك ُتعّد 
الأ�سرة اخللية الأ�سا�سية يف بناء املجتمع، كما اأن املدر�سة هي الأوىل التي يتلقى 
فيها ال�سغار مهاراتهم وتوجيههم، ويتم يف رحابهما تكوين �سخ�سيتهم و�سبط 
�سلوكهم. وعليه، فلقد دعت تو�سيات وقرارات املنظمات الدولية العاملة يف قطاع 
بتكوين  الكفيلة  بالقيم  والو�سائل  والكتب  التعليمية  الربامج  ت�سمني  اإىل  الرتبية 
بحق  ويوؤمن  الإن�سان  كرامة  يحرتم  الذي  وامل�سوؤول،  واملت�سامن  احلّر  املواطن 
الختالف واحرتام الآخرين، كما اعتربت منظمة اليون�سكو التعليم اأجنع الو�سائل 
واحلريات  النا�ش احلقوق  تعليم  الت�سامح  اأول خطوة يف جمال  واأن  العنف،  ملنع 
التي يت�ساركون فيها، و�سرورة حمايتهما. لذا يلزم درا�سة اأ�سباب وجذور العنف 
الدول  لدى  التعليمية  والربامج  ال�سيا�سات  ُت�سهم  واأن  والالت�سامح،  وال�ستبعاد 
يجب  التعليم  اأن  )اليون�سكو(  واأكدت  الأفراد.  بني  والت�سامن  التفاهم  تنمية  يف 
الآخرين، وم�ساعدة  اإىل اخلوف من  املوؤدية  العوامل  تاأثري  ي�ستهدف مقاومة  اأن 

الن�شء على تنمية قدراتهم وا�ستقالل الراأي والتفكري النقدي. 
وُتختتم الورقة بعدة تو�سيات مقّدمة اإىل املوؤمتر لتبنيها من �ساأنها اأن تعظم 

دور الأ�سرة واملدر�سة يف تعزيز الت�سامح ونبذ العنف، ومنها: 

الأفراد، وعلى �سعيد الأ�سرة، واملجتمع املحلي. بني  ُملّحة  اجتماعية  �سرورة  الت�سامح   •
واملحبة داخل الأ�سرة. وال�سكينة  املودة  قيم  تر�سيخ   •

والآباء. الأبناء  بني  واحلوار  التوا�سل  مبداأ  تاأكيد   •
بينهم. والتمييز  التحيز  وعدم  الأ�سرة  اأفراد  بني  بالنف�ش  الثقة  تعزيز   •

للفرد. املتكاملة  ال�سخ�سية  وتنمية  والتن�سئة،  الرعاية  الأم يف  • الرتكيز على دور 
؛  الإيجابية  والتقاليد  والعادات  والخالقي  الديني  الوازع  تعزيز  اإىل  الدعوة   •

لتحقيق الوئام وال�سلم الجتماعي واحلد من اجلرية.
وهناك تو�سيات اأخرى يطرحها املُحا�سر خالل ور�سة العمل.
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املحامي د. ليث كمال ن�شراوين
ح��ا���ش��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت����راة يف ال��ق��ان���ن 
الد�شت�ري من جامعة مان�ش�شرت يف بريطانيا 
اأ���ش��ت��اًذا م�����ش��ارًك��ا  ع���ام 2009، وي��ع��م��ل ح��ال��ًي��ا 
االإن�����ش��ان يف  الد�شت�ري وح��ق���ق  ال��ق��ان���ن  يف 
ك��ل��ي��ة احل���ق����ق يف اجل��ام��ع��ة االأردن����ي����ة، وق��د 
�شبق ل��ه اأن ع��م��ل حم��ا���ش��ًرا غ��ر م��ت��ف��رغ يف 
ال��ف��رتة  يف  بريطانيا  يف  مان�ش�شرت  ج��ام��ع��ة 
ال�شرطة  اأكادميية  ما بن 2006 و2009، ويف 
كما   ،2013 ع��ام  حتى   2011 ع��ام  منذ  امللكية 
بن حممد  اأحمد  كلية  زائ��ًرا يف  اأ�شتاًذا  عمل 

الع�شكرية يف دولة قطر يف عام 2012. 

حم�����ام جم�����از وع�������ش���� يف ن���ق���اب���ة امل��ح��ام��ن 
االأردن����ي����ن م��ن��ذ ع���ام 2001، وه���� ع�����ش��� يف 
ل��ل��درا���ش��ات  امل��ل��ك��ي  للمعهد  االإداري�����ة  الهيئة 
اأم��ن��اء منتدى  وع�����ش��� يف جمل�س  ال��دي��ن��ي��ة، 

الفكر العربي منذ عام 2012.

اأ�ش���در  االأك�����ادمي��ي��ة،  م�شرت���������������ه  خ���الل 
واالأب��ح��اث  الكتب  م��ن  العديد  ن�شراوين  د. 
والدرا�شات العلمية، فقد اأ�شدر يف عام 2011 
يف  للحق  الناظمة  »الت�شريعات  بعن�ان  كتاًبا 
االج��ت��م��اع ال��ع��ام يف ���ش���ء ال��د���ش��ت���ر االأردين 
وامل��ع��اي��ر ال���دول���ي���ة«، وك���ت���اب يف ع���ام 2013 
بعن�ان »احلق يف التجمع ال�شلمي يف القان�ن 
االأردين واالتفاقيات الدولية«، وكتاب يف عام 
2015 بعن�ان »اأ�ش�ل ال�شياغة الت�شريعية – 
باإعداد  قام  كما  واملراحل«.  واملبادئ  املفاهيم 
اأك���ر م��ن )15( ب��ح��ًث��ا ودرا����ش���ة م��ن�����ش���رة يف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��الت ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
وامل��ح��ل��ي��ة امل��ح��ّك��م��ة، وق����ام ب��ك��ت��اب��ة اأك����ر من 
ن�����ش��رت يف  )350( م���ق���ااًل ودرا����ش���ة ق��ان���ن��ي��ة 
االإلكرتونية  امل�اقع  وعلى  الي�مية  ال�شحف 

االإخبارية.

التقديرية  الدولة  بجائزة   2014 عام  يف  فاز 
التي  الد�شت�ري،  القان�ن  جمال  يف  ب��االأردن 
منحتها اإياه وزارة الثقافة االأردنية، وبجائزة 
االأردن  ل��ع��ام 2014 يف  ���ف  م����ؤلَّ ك��ت��اب  اأف�����ش��ل 
ا عن كتابه »احلق يف التجمع ال�شلمي يف  اأي�شً

القان�ن االأردين واالتفاقيات الدولية«. 

ور�شة العمل )3(: »التمكن القان�ين لل�شباب«

»الـتـمكـيـــــــن الــقـــــان�ين لل�شــــبــاب
بني املفه�م النظري والتطبيق العملي«

املحامي د. ليث كمال ن�شراوين/ االأردن

تتناول ورقة العمل هذه التعريف ابتداًء باملق�سود بالتمكني القانوين ب�سكل 
حيث  لل�سباب،  القانوين  التمكني  �سمنها  ومن  املتعددة،  واأ�سكاله  ب�سوره  عام 
ينطلق كل من التمكني القانوين لل�سباب من نف�ش الأ�س�ش والقواعد العامة التي 
ينطلق منها التمكني القانوين للفقراء والن�ساء، وذلك من كونه الأداة والو�سيلة 
التي ت�سعى اإىل زيادة الوعي باحلقوق واحلريات الد�ستورية لغايات الدفاع عنها 
واملطالبة بها، وامل�ساركة يف الق�ساء على الآفات املجتمعية من ف�ساد وحم�سوبية، 
وتاأكيد م�سوؤولية موؤ�س�سات الدولة يف حماية هذه الفئات التي تعد جزًءا اأ�سا�سًيا 

من بنيان املجتمع. 
الظروف  ظل  يف  لل�سباب  القانوين  التمكني  اأهمية  الورقة  هذه  تتناول  كما 
واملعطيات ال�سيا�سية واملجتمعية احلالية التي حتيط بالعامل العربي منذ هبوب 
اأنظمة احلكم  رياح التغيري فيما ي�سّمى »الربيع العربي«، وثورات ال�سباب �سّد 
ومطالباتهم العالية بالتغيري واإطالق احلقوق واحلريات. فالثورات العربية واإن 
بداأت دون حتقيق امل�ستوى املاأمول من التمكني القانوين لل�سباب، اإل اأن اأهمية 
يف  عنه  اأهمية  يقل  ل  العربية  الثورات  بعد  ما  مرحلة  يف  التمكني  هذا  تعزيز 

مرحلة ما قبل ويف اأثناء اندلع الثورات.
التي  املتزايدة  الأخطار  من  لل�سباب  القانوين  التمكني  اأهمية  تنبع  كما 
حتدق بالإن�سانية جمعاء و�سعوب العامل باأ�سره واملتمثلة يف تزايد خطر التطرف 
الفكرية  واملذاهب  ال�سماوية  ال�سرائع  منه جميع  تترباأ  الذي  الأعمى  والإرهاب 
الإن�سانية، فال�سباب العربي هم حمور اهتمام اجلماعات املتطرفة ي�سعون اإىل 
اختطافهم والنيل منهم حتت غطاءات واهية ل متت للعقل والدين ب�سلة. من 
تكون من  العربي  العامل  املتطرفة يف  الإرهابية  فاإن مواجهة هذه احلملة  هنا، 

خالل ت�سليح ال�سباب بالعلم والتمكني القانوين.
ومن  لل�سباب،  القانوين  للتمكني  املتعددة  ا اخل�سائ�ش  اأي�سً الورقة  تتناول 
اأهمها اأنه ينطوي على التعريف القانوين والأدوات القانونية مبفهومها الوا�سع 
نحو  حتديًدا  ه  ُيوجَّ واأنه  العرفية،  املكتوبة  وغري  املكتوبة  القواعد  ي�سمل  الذي 
اأو خلدمة  احتياجات واأولويات ال�سباب العامة ولي�ش مل�سلحة فئة معينة منهم 
القانوين توّجه �سعبي؛  للتمكني  واأن  م�سالح فردية خا�سة بفئة �سغرية منهم، 
اأنف�سهم �سركاء يف العمل ول تنفرد الدولة اأو اأي من  مبعنى اأنه يعترب ال�سباب 
جهاتها وموؤ�س�ساتها يف العمل على التمكني القانوين مبعزل عنهم، ناهيك عن 
اأن التمكني القانوين لل�سباب يتطلَّب تدّخل العديد من اجلهات الفاعلة يف الدولة 
اإىل جانب ال�سباب اأنف�سهم على م�ستوى القطاعني العام واخلا�ش، مبا يف ذلك 
املحامني والق�ساة والأطباء واملعلمني والن�سطاء ال�سيا�سيني وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين والأحزاب ال�سيا�سية والفعاليات ال�سعبية. 
النظريات  الورقة  تتناول  لل�سباب،  القانوين  للتمكني  النظري  الإطار  ويف 
الفل�سفية حول التمكني القانوين واآلية التعامل معه، حيث ظهرت عدة مدار�ش 
واملدر�سة  النفعية،  واملدر�سة  املثالية،  كاملدر�سة  القانوين،  للتمكني  فكرية 
التمكني  ماهية  حول  اخلا�سة  واآرائه  اأفكاره  منها  لكل  كان  والتي  النخبوية، 
التمكني  عالقة  اإىل  التطرق  يتم  الورقة  هذه  نهاية  ويف  منه.  والغاية  القانوين 
القوا�سم  الر�سيدة من خالل الرتكيز على  القانوين باحلكم اجليد واحلاكمية 
واملحا�سبة،  وال�سفافية  القانون،  �سيادة  تعزيز  يف  واملتمثلة  بينهما  امل�سرتكة 
وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات، والتدرجية وال�سمولية يف عملية التمكني القانوين. 
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الداعـمـــون للمؤتمر
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ال�شن����دوق العربي لالإمناء االقت�ش����ادي واالجتماعي، الذي يتخذ من دولة الك�يت مقًرا له، م�ؤ�ش�شة 
مالية اإقليمية عربية تن�شب اأغرا�شه يف مت�يل امل�شروعات االإمنائية االقت�شادية واالجتماعية، وذلك 
من خالل مت�يل امل�شاريع اال�شتثمارية العامة واخلا�شة، وتقدمي املع�نات واخلربات الفنية. وتتميز 
اأن�شط����ة ال�شن����دوق العرب����ي بع����دد م����ن اجل�ان����ب الهامة التي جتع����ل منه من�ذًج����ا للتع����اون والتكامل 

االقت�شادي العربين، وجت�شيًدا للعمل العربي امل�شرتك املتميز.
فال�شندوق العربي باالإ�شافة اإىل اأنه ي�شم يف ع�ش�يته كل الدول العربية، ويرتكز ن�شاطه يف التنمية 
االقت�شادية واالجتماعية، فاإنه يطبق يف عملياته »قاعدة حتييد العمل االقت�شادي العربي«، اإذ تنظم 

عملياته جمم�عة ق�اعد م��ش�عية، وال دخل لالأح�ال ال�شيا�شية يف اأعماله اإطالًقا.
ويلب���ي ال�شن���دوق الع�رب���ي دائًم���ا احتياج���ات التنمي���ة يف الدول االأع�ش���اء، ويراع���ي الت�ازن بن 
ا، فاإن من اأهم اأ�ش�س  اأن�شطته، و�شمان اجلدوى وال�شفافية لكل امل�شروعات. ويف هذا ال�شدد اأي�شً
عملي���ات ال�شندوق العرب���ي االأخذ باأول�يات امل�شاريع التي تقررها ال���دول، وعدم فر�س �شيا�شات 
مالي���ة اأو اقت�شادي���ة معين���ة عليه���ا اأو التدخ���ل فيما تقرره م���ن �شيا�شات اقت�شادي���ة واجتماعية، 

وذلك من منطلق دعم جه�د دولنا العربية والتعاون معها.
وتت�ش���ف قرو����س ال�شن���دوق العربي التي يقدمه���ا للدول االأع�ش���اء ب�شروطها املي�ش���رة، مراعاة 
لت�ف���ر التم�ي���ل ب�ش���روط �شهلة مل�شاعدة ال���دول العربية يف تنفيذ خططه���ا االإمنائية. ويف هذا 
االإطار، حر�س ال�شندوق على زيادة وتط�ير درجة الي�شر يف قرو�شه من خالل تخفي�س اأ�شعار 
الفائ���دة لت�ش���ل اإىل 2.5% لل���دول العربي���ة ذات الدخل املنخف����س و3% لل���دول العربية االأخرى، 
وزي���ادة ف���رتات ال�شم���اح وال�ش���داد الت���ي ت���رتاوح ب���ن 22-25 عاًم���ا، ف�ش���اًل ع���ن م���ا يقدم���ه من 
مع�ن���ات ومنح غر م�ش���رتدة ت�شهم يف خمتلف جماالت الدرا�شات والدع���م امل�ؤ�ش�شي والتدريب، 
 باالإ�شاف���ة اإىل دع���م االأو�ش���اع والظ���روف الطارئ���ة الت���ي تتعر����س له���ا بع����س ال���دول االأع�شاء.
اإن حتقي���ق التكام���ل العرب���ي وتر�شي���خ التع���اون امل�ش���رتك بن ال���دول االأع�ش���اء ه� اأه���م اأهداف 
ال�شن���دوق العرب���ي، وله���ذا فق���د اأوىل ال�شن���دوق العرب���ي مت�يل امل�شروع���ات العربي���ة امل�شرتكة 
اأهمي���ة خا�ش���ة، وه���ي تل���ك امل�شاري���ع الت���ي تزي���د من تراب���ط دولن���ا العربي���ة، ومن ه���ذا املنطلق 
�شاه���م يف اإن�ش���اء العديد من تلك امل�شروع���ات مثل م�شاريع الربط الكهربائ���ي، وم�شاريع الطرق 
واالت�شاالت وغرها. كما اأوىل ال�شندوق اأهمية متزايدة مل�شاريع التنمية االجتماعية ومكافحة 
الفق���ر، وذل���ك من خالل مت�يل م�شاريع اخلدمات ال�شحية والتعليمية ومياه ال�شرب وم�شاريع 

التنمية الريفية وال�شناديق االجتماعية.
وي�ش���ع ال�شندوق العرب���ي ن�شب عينيه اأنه م�ؤ�ش�شة عربية ت�ش���ارك العرب ق�شاياهم وهم�مهم، 
ا لل���دول العربية االأقل من���ً�ا، ويقدم  وم���ن ه���ذا املنطل���ق ي�يل ال�شن���دوق العرب���ي اهتماًما خا�شً
الدعم لل�شعب الفل�شطيني يف االأرا�شي املحتلة، من خالل مت�يل امل�شاريع يف خمتلف القطاعات 
وتقدمي املع�نات ودعم امل�ؤ�ش�شات التعليمية واجلامعات، وم�شاندة اجلمعيات املهنية واالإن�شانية. 
���ا �شان���د ال�شن���دوق العديد من ال���دول العربية على م�اجهة اآث���ار الك�ارث  ويف ه���ذا االإط���ار اأي�شً

الطبيعية واحلروب.

ال�شندوق العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي/الك�يت

www.arabfund.org
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جسٌر نحو المعرفة

والأجنبية؛ وذلك  والعربية  الأردنية  و�سمعة متميزة بني اجلامعات  رفيًعا،  تاأ�سي�سها عام 1991 مقاًما  البرتا منذ  تبواأت جامعة 
لقدرتها على التطور امل�ستمر وال�سريع، بف�سل نخبة متميزة من اأع�ساء هيئة التدري�ش، واتباعها اأف�سل ال�سيا�سات التعليمية واأحدثها. 
وتعمل اجلامعة على مواكبة التطورات املعرفية خا�سة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وحتر�ش على تطوير براجمها العلمية والإن�سانية 
املختلفة بكل جوانبها النظرية والتطبيقية والرتبوية. كما حتر�ش اإدارة جامعة البرتا على توفري املناخ والبيئة املنا�سبة، ليتمكن الطالب 
ا بتوفري  اأي�سً من تطوير مداركه وقدراته، وتعميق فهمه مل�سوؤولياته الجتماعية والثقافية والعلمية، وانتمائه الوطني. وتلتزم الإدارة 
مناخ مالئم ملمار�سة احلرية الأكاديية، التي ت�ساعد على تنمية تقُبّل الراأي الآخر واحرتامه. وتفتخر بالتعددية الثقافية فيها، التي 

تتمثل يف طلبتها الذين ينتمون اإىل اأكرث من ثالثني جن�سية، بني عربية واأجنبية.
اإن »اجلودة« بكل متطلباتها، هي عنوان العمل يف اجلامعة، واإياًنا من اجلامعة باأهميتها يف التعليم العايل، فقد قامت بت�سكيل 
جلنة جامعية على اأعلى امل�ستويات، اأ�سرف على توجيهها الأ�ستاذ الدكتور عدنان بدران، حيث و�سعت »املخطط ال�سرتاتيجي« للجامعة 
تراأ�ستها  انتدب جلنة  الذي  والتفوق،  لالإبداع  �سندوق احل�سني  مع  املجال  تعاونت اجلامعة يف هذا  وقد  القادمة.  لل�سنوات اخلم�ش 
الأ�ستاذة مارجوري لني، رئي�سة مركز �سبط اجلودة يف التعليم العايل الدويل يف الوليات املتحدة، ملراجعة هذه ال�سرتاتيجية. وقد 

اأثنت اللجنة على اجلهود املتميزة التي قام بها م�سوؤولو اجلامعة وجلان اجلودة.
انطالًقا من هذا التوجه، �سعت اجلامعة اإىل توفري جميع املتطلبات الالزمة ليكون ال�سعي نحو اجلودة اأ�سلوب عمل ثابت فيها، ومت 
توفري البنية التحتية املطلوبة يف الأق�سام العلمية والكليات، لزيادة الطاقة ال�ستيعابية لعدد من التخ�س�سات فيها، اإ�سافة اإىل زيادة 

الطاقة ال�ستيعابية الإجمالية للجامعة من )5420( طالًبا وطالبة اإىل )7465( طالًبا وطالبة.
روؤية اجلامعة: »ت�سعى جامعة البرتا لأن تكون اخليار الأف�سل للعلماء واملتعلمني يف الأردن واملنطقة«.

 ر�شالة اجلامعة:
غايتنا: اأن نقوم بدور حيوي يف تطوير الأمة، وذلك عن طريق خلق املعرفة والتكنولوجيا ون�سرهما، واإعداد اخلريجني القادرين 

على امل�ساهمة الإيجابية يف خدمة جمتمعهم.
مهمة اجلامعة: اأن نوفر بيئة علمية، وثقافية، واجتماعية، كفيلة بتطوير فر�ش التعلم النوعي، والفكر اخلالق، والبتكار، والبحث العلمي، 
وتنمية مهارات منت�سبينا، وتعزيز دورنا يف خدمة املجتمع، واإعداد خريج قادر على التعلم والتفكري النقدي والإبداعي، والتناف�ش يف �سوق العمل.

غايات اجلامعة:
فاِتها، وموؤهلٌة ا�سرتاتيجًيا لقيادِة  اأعماِلها، وحري�سٌة يف ت�سرُّ احلاكميُة: املحافظُة على قيادٍة وحاكميٍة م�سوؤولٍة، حُتا�َسُب على 

اجلامعِة لتحقيق روؤيِتها ور�سالِتها، وال�ستعماِل الأمثِل ملواردها وا�ستدامِتها.
البيئُة العلميُة وامل�ارد: تاأ�سي�ش بيئٍة علميٍة مفعمٍة باحليويٍة والن�ساط، عن طريق توفرِي املوارِد الب�سريِة، واملاليِة، والبنية التحتية 

للتعليم والتَعلُّم، وامل�ساهمة يف اإنتاِج املعرفِة والتكنولوجيا ون�سرهما.
لتاأ�سي�ش بيئٍة ثقافيٍة غنيٍة،  البيئُة الثقافيُة: ترويِج الن�ساطات الفكرية، والتفكرِي الإبداعي، وحريِة التعبري، واحلوار اجلماعي 

حترتُم الختالَف، وُت�ساهُم اإيجاًبا يف ثقافِة املجتمِع املحلي.
زٍة، وظروِف عمٍل وتّعلُّمٍ  م�سجعٍة، ي�ستطيع العاملون  فِّ البيئُة االجتماعيُة: بناَء جمتمٍع جامعٍي ُمتعاوٍن وُمن�سجٍم، يتميز ببيئٍة حُمَ

والطلبة من خالِلها التمتَع باإجنازاِتهم، وامل�ساهمَة اإيجابيا بكامِل ُقدراتهم.
م بربامِج مدرو�سٍة متنوعٍة منا�سبٍة، وذلك لإعداِد خريجني من ذوي الكفاءِة الأكادييِة  ج�دُة التعليم: توفري وتعزيز التعليم النوعِي املُدعَّ

َنهم من �سِق طريِقهم نحو الدرا�سات الُعليا و�سوِق العمِل بنجاح. كِّ واملهنيِة املميزِة، قادرين على ا�ستقاِء العلم طواَل حياِتهم، مما ُيَ
ن العاملني والطلبة يف اجلامعِة من تطويِر مهاراتهم،  كِّ بناُء الكفاءات: اإيجاُد الفر�َش، وت�سميُم الربامِج، ومنُح احلوافَز التي مُتَ

وخرباتهم، وكفاءاتهم، ومن ُثم ترقيَتهم.
الخرتاعاِت  وت�سجيعُ  اخلارجي،  العامِل  مع  والتج�سريِ  الالزمة،  واملوارد  الأمواَل  توفري  اخلارجي:  والتعاون  العلمي  البحث 

واملبتكرات، لإيجاد فر�ِش البحِث العلمي، والكت�سافاِت املبتكرة، ونقِل التكنولوجيا، وامل�ساركة الفعالة يف الندوات واملوؤمترات.
هة اإىل تقييم اجلوانَب القت�ساديَة  خدمُة املجتمِع املحلي: دعُم الن�ساطات واملبادرات املنهجيِة والالمنهجيِة املخت����لفة، واملُوجَّ

والجتماعيَة واإثرائها يف املجتمعات املحلية.
احرتام  احلياة،  مدى  التعلم  نتعلم،  كيف  التعلم.  والتميز،  التعلم  يف  املت�ساوية  الفر�ش  املعرفة،  اأجل  من  التعلم  اجلامعة:  قيم 
التنوع والتعددية والراأي الآخر، عمل الفريق والتعاون، تثمني الإبداع والإجناز، �سون احلرية الفكرية، اللتزام بالعدالة الجتماعية 

وامل�سوؤولية الجتماعية، تنمية القيادة واخل�سوع للم�ساءلة واملحا�سبة.

www.uop.edu.jo
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هو املظلة الر�سمية للعمل ال�سبابي يف الأردن، تنطوي حتت لوائه جميع املوؤ�س�سات ال�سبابية الأردنية، حيث 
يقيم الأن�سطة والربامج ال�سبابية التي تخدم ال�سباب، �سواء من خالل الربامج املركزية التي ينفذها، اأو من 

خالل مديريات ال�سباب ومراكزها ال�سبابية املنت�سرة يف املحافظات، عرب خطط �سنوية معتمدة.

وي�سعى املجل�ش الأعلى لل�سباب اإىل الرتقاء برعاية ال�سباب يف الأردن وتنميتهم معرفيًا ومهاريًا وقيميًا، 
مبا يكنهم من التعامل مع م�ستجدات الع�سر وحتدياته بكفاءة وفاعلية، عرب حت�سني ال�سيا�سات امل�ستخدمة 
يف تطوير قدراتهم الكامنة، وتوظيفها لتحقيق التنمية الب�سرية امل�ستدامة باأبعادها القت�سادية والجتماعية 
وال�سيا�سية والثقافية والبيئية والأمنية، يف اإطار من النماء امل�ستمر، والنتماء للوطن والولء للقيادة حفاظًا 
الوطنية  املوؤ�س�سات  والتعاون بني  التن�سيق  بعمليات  الرتقاء  التي مت حتقيقها، وكذلك  للمكت�سبات  وتعظيمًا 
احلكومية والأهلية والعربية والدولية املعنية بال�سباب، وهو ما يج�سد روؤية املجل�ش اأن يكون حا�سنًا لل�سباب 
الولء  تعزز  متنا�سقة  منظومة  وفق  عمله  على  توؤكد  التي  ور�سالته  ويقوده،  امل�ستقبل  ي�سنع  الذي  الأردين 
والنتماء، وتوفر الآليات املنا�سبة لتمكني ال�سباب الأردين من حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، �سمن بيئة 

اأمنة وداعمة.

كما تعد القيم اجلوهرية التي يعمل وفقها املجل�ش الأعلى لل�سباب، نربا�ش لتحديد مالمح عمله وتوجهاته 
يف التاأكيد على مبادئ احلاكمية الر�سيدة يف العمل ال�سبابي والت�ساركية والعمل بروح الفريق الواحد والعدالة 

والتميز والقيادة والريادة واملبادرة والإبداع مع النزاهة وتكافوؤ الفر�ش.

مراحل التط�ر
لقد مرت رعاية ال�سباب يف الأردن بعدة مراحل منذ تاأ�سي�ش الإمارة وحتى الآن، اإذ اقت�سرت يف البداية 
رقم  ال�سباب  رعاية  موؤ�س�سة  قانون  �سدور  وبقيت حتى  و�سعبية،  ر�سمية  على جهود  والعتماد  العفوية  على 
والجتماعية، حمكومة  الريا�سية  كالنوادي  واخلا�سة  الأهلية  املوؤ�س�سات  تعتمد على جهود  ل�سنة 1968   13
رعاية  ال�سباب منوط مبوؤ�س�سة  اأمر رعاية  فيه  اأ�سبح  الذي  العام 1966،  بقانون اجلمعيات اخلريية، حتى 
ال�سباب حتى عام 1977، عندما اأن�سئت وزارة الثقافة وال�سباب، فاأ�سبحت املوؤ�س�سة تابعة لها حتى عام 1984 
حني اأفردت وزارة خا�سة بال�سباب، وبقي قانون املوؤ�س�سة يحكم عمل الوزارة حتى عام 1987 ب�سدور قانون 
رعاية ال�سباب رقم 8 ل�سنة 1987، ويف عام 2001 �سدر القانون املوؤقت رقم 65 الذي مت مبوجبه الف�سل بني 
ال�سباب والريا�سة، وعلى اأثره مت اإلغاء وزارة ال�سباب وت�سكيل املجل�ش الأعلى لل�سباب، وحدد قانون املجل�ش 
ولء  وتعميق  وعروبته،  واأمته  لوطنه  منتٍم  بعقيدته،  متم�سك  �سباب  بتن�سئة  الأردين  ال�سباب  رعاية  اأهداف 
اجلماعي  العمل  قيم  وتر�سيخ  ال�سباب  طاقات  وتنظيم  والقانون،  الد�ستور  واحرتام  وامللك  للوطن  ال�سباب 
ال�سباب  وت�سجيع  واقت�سادًيا،  واجتماعًيا  ثقافًيا  املتكاملة  الوطنية  التنمية  الفاعلة يف  للم�ساركة  والتطوعي 
على ممار�سة الريا�سة الرتويحية بغر�ش تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النف�ش، وتوفري النمو ال�سوي املتوازن 
لل�سباب والعمل على اإتاحة الفر�ش اأمامه لتنمية مواهبه وقدراته وت�سجيعه على احرتام الراأي والراأ�ش الآخر 

يف اإطار من احلرية وامل�سوؤولية.

ومن اأجل ذلك كله، يقوم على تنفيذ برامج واأن�سطة املجل�ش الأعلى لل�سباب جملة من املديريات واملراكز 
ال�سبابية التي تنت�سر على معظم تراب الوطن، بهدف الو�سول اإىل كافة الفئات امل�ستهدفة يف العامل ال�سبابي، 
وهي ال�سندوق الوطني لدعم احلركة الريا�سية وال�سبابية ومركز اإعداد القيادات ال�سبابية ومديريات املركز 

ومديريات امليدان.        

المجلس األعلى للشباب

www.hcy.gov.jo
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جاءت فكرة جائزة احل�سن لل�سباب على غرار جائزة دوق اأدنربة الذي بداأ بتطبيقها عام 1956، وقد ُن�سرت الفكرة يف كثري من بلدان 
العامل ولكنها حملت اأ�سماء خمتلفة وتعرف بالأردن بجائزة احل�سن لل�سباب وقد بداأ العمل بها منذ عام 1984 كم�سروع جتريبي يف 

مدر�سة البكالوريا - عّمان . 

تتج�سد فكرة جائزة احل�سن لل�سباب باإتاحة الفر�سة لل�سباب الأردين من �سّن 14 - 25 عام بالنخراط يف امل�ساركة الذاتية يف اأربعة 
برامج �سبابية تربوية ل منهجية هادفة، وهي اخلدمات واملهارات والرحالت ال�ستك�سافية والن�ساط الريا�سي لتحقيق النمو املتوازن 

ل�سخ�سية ال�سباب الأردين .

هي:  امل�ستويات  وهذه  م�ستقلة  جائزة  نيل  اإجنازها  على  يرتتب  حمددة  متطلبات  م�ستوى  لكل  م�ستويات،  ثالث  من  اجلائزة  تتاألف 
الربونزية، والف�سية، والذهبية.

ي�سرتط للح�سول على اجلائزة يف اأي م�ستوى لها اأن ينهي امل�سرتك املتطلبات يف الربامج الأربعة التالية: اخلدمات، املهارات، الن�ساط 
الريا�سي والرحالت ال�ستك�سافية 

اأهداف برامج جائزة احل�شن لل�شباب: تعزيز معاين الإمناء والنتماء واملواطنة الفاعلة وجت�سيدها، وتعميق قيم امل�ساركة والتعاون 
والعمل يف اإطار الفريق، وحتمل امل�سوؤولية وتطوير �سخ�سية ال�سباب مبا يعزز العتماد على النف�ش والن�سباط ال�سخ�سي، الت�سميم 
واملثابرة، املبادرة والبتكار، حب املغامرة، امل�سوؤولية اجلماعية واللتزام اجلماعي، اتخاذ قرارات مبنية على الإيان بالقيم، املهارات 

احلياتية.

تتلخ�س فل�شفة اجلائزة بالنقاط الع�شر االآتية: ُم�سّممة لل�سباب، غري تناف�سية، متاحة للجميع، تطوعية، تطور املهارات احلياتية، 
ولي�ست  )ماراثون  املثابرة  على  ت�سّجع  ُملِهمة،  م�ستدامة،  متجّددة،  وامل�سوؤولية،  اللتزام  متنامية  لالإجناز،  قابلة  الربامج،  متوازنة 

�سباق(، ممتعة.

ال�سخ�ش  لدى  وال�سعف  القوة  مواطن  على  التعرف  املبذول،  واجلهد  العطاء  اأهمية  تقدير  الذاتي،  الن�سباط  املكت�شبة:  الف�ائد 
املجتمع،  وتنمية  الذات  وتطوير  امل�سوؤولية  النف�ش وحتمل  العتماد على  اإمتاع،  الآخرين من  مع  العمل  ي�سفي  ما  اكت�ساف  امل�سارك، 

والكثري غري ذلك. 

اأبرز منجزات اجلائزة حتى عقدها الثالث: 
1- اإ�سدار دليل جائزة احل�سن لل�سباب، الن�سخة الأوىل عام )1991(، والن�سخة الثانية عام )2007(.

2- الت�سبيك مع موؤ�س�سات وطنية ر�سمية واأهلية واإقليمية عربية واأوروبية ودولية .

3- اإدخال جوهر مبادئ اجلائزة يف مناهج وزارة الرتبية والتعليم. 

4- احل�سول على جائزة »غاندي، مارتن كنج، اإكيدا خلدمة املجتمع ونبذ العنف ولتحقيق العدالة والكرامة الإن�سانية« عام 2001.

5- احل�سول على جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي يف العامل العربي عام 2008.

6- الحتفال باليوبيل الف�سي للجائزة عام 2009، والحتفال بالعيد الثالثني للجائزة عام 2014.

7- اإطالق برنامج ال�سو�سنة البيئي. 

8- م�ساركة جائزة احل�سن لل�سباب يف املوؤمترات ال�سبابية التي نظمها منتدى الفكر العربي 2004 -2015.

9- احل�سول على الرخ�سة الدولية اجلديدة جلائزة دوق اأدنربة الدولية والع�سوية الكاملة عام 2015.

www.hyaward.org.jo
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فرصة وتحِد وإنجاز
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تاأ�س�ست غرفة جتارة عّمان عام 1923مببادرة من اأربعني تاجًرا، وهي من اأقدم الغرف التجارية يف اململكة الأردنية الها�سمية يف ذلك 
الوقت.

ان غرفة جتارة عمان هي هيئة غري ربحية ذات نفع عام ، ت�سعى خلدمة اع�سائها وتعمل مبوجب اأحكام القانون املوؤقت رقم 73 ل�سنة 
. 2003

اأدت غرفة جتارة عّمان التي تعترب من التنظيمات ال�سعبية الديقراطية دوًرا هاًما يف �ستى جمالت التطوير القت�سادي والجتماعي 
عامة،  ب�سورة  القت�سادية  والتنمية  التجارة  تن�سيط  جمالت  يف  رائد  بدور  ا�سطلعت  وقد  الأردن،  حياة  من  قرن  ن�سف  من  اأكرث 
باعتبارها ممثلة للقطاع اخلا�ش الذي يقوم بدور هام وفعال يف ظل النظام القت�سادي القائم الذي يتميز بنمط خمتلط يربز اجلهود 

امل�سرتكة للقطاعني العام واخلا�ش على ال�سواء .
مراحل تط�ر الغرفة: يكن تق�سيم املراحل التي مرت بها غرفة جتارة عّمان اإىل ثالث مراحل نوردها فيما يلي:

املرحلة االأوىل: تبداأ املرحلة الأوىل منُذ تاأ�سي�ش الغرفة عام 1923 ومتتد عرب ربع قرن اإىل قيام الوحدة بني ال�سفتني عام 1948. 
وكانت الغرفة خالل هذه املدة حمدودة يف عدد اأع�سائها ومواردها املالية وخدماتها. وكان عدد الأع�ساء املنت�سبني للغرفة يف بداية 
هذه الفرتة ل يتجاوز 40 ع�سًوا، كما اأن واردتها املالية ال�سنوية مل تتجاوز 60 ديناًرا وبلغ عدد الأع�ساء يف نهاية هذه املرحلة زهاء 

300 ع�سو، كما جتاوزت وارداتها املالية ال�سنوية مبلغ 2000 دينار.
كانت الغرفة خالل هذه املرحلة تعالج الق�سايا القت�سادية العامة كمكافحة الغالء، توفري ال�سلع الأ�سا�سية للم�ستهلكني، حتديد اأجور 
نقل الب�سائع والركاب بال�سيارات وبال�سكك احلديدية، حتديد اأجور ال�سكن، و�سع اأنظمة لالأوزان واملكاييل ومراقبتها، تقدمي خدمات 

للو�سط التجاري يف جمالت التحكيم وت�سديق الكفالت والفواتري.
املرحلة الثانية: تبداأ املرحلة الثانية من مطلع اخلم�سينات ومتتد اإىل عام 1960. ومتيزت هذه الفرتة باأحداث هامة على ال�سعيد 
القومي وعلى �سعيد الغرف التجارية ذاتها، فقد حلت بالعامل العربي نكبة عام 1948 وت�ساعف عدد �سكان الأردن نتيجة لنزوح عدد 
كبري من �سكان فل�سطني اأقام معظمهم يف عّمان وعمل عدد كبري منهم يف القطاع التجاري، مما اأدى اإىل زيادة عدد الأع�ساء املنت�سبني 
اإىل الغرفة، اإذ بلغ عام 1960 حوايل 2800 ع�سو، بينما مل يتجاوز يف مطلع هذه املرحلة 300 ع�سو كما اأن اإيرادات الغرفة ال�سنوية 

قفزت يف نهاية هذه املرحلة ب�سكل ي�سرتعي النتباه، اإذ بلغت 8300 دينار عام 1960 مقابل 2000 دينار عام 1950.
اأما على �سعيد الغرفة التجارية ذاتها، فقد متيزت هذه الفرتة ب�سدور قانون الغرف التجارية وال�سناعية رقم 41 ل�سنة 1949 حمدًدا 

للغرف ال�سالحيات واملهام املتعددة.
يف ظل القانون اجلديد �سرعت الغرفة يف اإر�ساء اأ�س�ش ودعائم التنظيم الإداري احلديث ومار�ست ال�سالحيات واملهام املنوطة بها 

مبوجب الت�سريع اجلديد، كما اأنها و�سعت من قاعدة خدماتها لالأع�ساء وللو�سط التجاري.
اأ�سهمت غرفة جتارة عّمان خالل هذه املرحلة بدور فعال يف تاأ�سي�ش احتاد غرف التجارة الأردنية، و�ساركت يف تاأ�سي�ش الحتاد العام 
لغرف التجارة وال�سناعة والزراعة للبالد العربية. وقد ازداد عدد موظفي الغرفة خالل هذه الفرتة اإىل ال�سعفني ملجاراة التو�سع 
الكبري يف عدد اأع�سائها وخدماتها نتيجة لالنفجار ال�سكاين املذهل الذي جنم عن نكبة عام 1948و قيام الوحدة بني �سفتي الأردن.

ومواردها  الغرفة وخدماتها  ن�ساط  تو�سًعا عمالًقا يف  �سهدت  وقد  ال�ستينات  وتبداأ مع مطلع  الراهنة  املرحلة  وهي  الثالثة:  املرحلة 
املالية. فقد ازداد عدد الأع�ساء امل�سجلني يف مطلع ال�سبعينيات حوايل 5000 ع�سًوا بينما كان يف مطلع ال�ستينيات حوايل 2800ع�سو، 
وازدادت كذلك الإيرادات املالية فتجاوزت عام 1971 مبلغ 26000 دينار مقابل 8300 دينار عام 1960. وقد �ساعدت هذه الزيادة يف 
الإيرادات على تو�سيع نطاق خدمات الغرفة ون�ساطاتها وتنظيم وتو�سيع اأجهزتها التنفيذية. وا�ستمر عدد الأع�ساء املنت�سبني بالتزايد 

حتى و�سل يف نهاية ع��ام 2011 )42000( ع�سًوا
خالل هذه املرحلة �سهدت البالد عدًدا من خطط التنمية القت�سادية، وقد اأدى القطاع اخلا�ش ممثاًل يف غرفة جتارة عمان دوًرا 
يف  اخلا�ش  للقطاع  ممثلة  املرحلة  هذه  خالل  كذلك  الغرفة  واأ�سهمت  تنفيذها.  يف  الفعالة  وامل�ساركة  التنمية  خطط  دعم  يف  هاًما 
الت�سريعات العمالية واملالية والتجارية وغريها من الت�سريعات التي لها �سفة اقت�سادية، كما اأنها �ساهمت يف تن�سيط التبادل التجاري 
على ال�سعيدين العربي والدويل وا�سرتكت يف عدد كبري من املوؤمترات واملعار�ش، وقامت وفود بزيارة عدد من البلدان كما ا�ستقبلت 

عدًدا من الوفود التجارية وذلك يف نطاق توثيق اأوا�سر العالقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بني الأردن وهذه البلدان.

www.ammanchamber.org.jo 

غرفة تجارة عمان 
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جامعة اأردنية معتمدة تاأ�س�ست عام 1989م. تخرج الفوج الأول منها عام 1995م. ويبلغ عدد التخ�س�سات املتوفرة يف اجلامعة )33( 
ا يف ثماين كليات وذلك على النحو الآتي: تخ�س�سً

التنمية؛  درا�سات  واآدابها؛  الإجنليزية  اللغة  واآدابها؛  العربية  اللغة  ت�سم تخ�س�سات )ال�سحافة؛  والفنون:  الآداب  كلية   .1
الإر�ساد النف�سي؛ الت�سميم اجلرافيكي؛ الت�سميم الداخلي(.

2. كلية العلوم: )التكنولوجيا احليوية وهند�سة اجلينات؛ الريا�سيات(.

اإدارة امل�ست�سفيات؛ الإدارة  الت�سويق؛  اإدارة الأعمال؛  العلوم املالية وامل�سرفية؛  العلوم الإدارية واملالية: )املحا�سبة؛  3. كلية 
الفندقية وال�سياحية؛ اإدارة نظم و�سبكات الأعمال(.

4. كلية احلقوق: )احلقوق(.

5. كلية ال�سيدلة: )ال�سيدلة(.

الإت�سالت  هند�سة  امليكاترونك�ش؛  هند�سة  احلا�سوب؛  هند�سة  ميكانيكية؛  هند�سة  كهربائية؛  )هند�سة  الهند�سة:  كلية   .6
والإلكرتونيات؛ هند�سة العمارة؛ هند�سة مدنية(.

7. كلية تكنولوجيا املعلومات: )علم احلا�سوب؛  هند�سة الربجميات؛ نظم املعلومات الإدارية(.

8.  كلية التمري�ش: )التمري���ش(

هند�سة  واآدابها؛  العربية  اللغة  واآدابها؛  الإجنليزية  اللغة  احلا�سوب؛  )علم  املاج�ستري(:  )درجة  العليا  الدرا�سات   .9
امليكاترونك�ش(. 

بالإ�سافة اإىل التخ�س�سات يف الكليات املختلفة حتتوي اجلامعة على عدد من املراكز العلمية والبحثية والتطويرية، وعلى النحو 
الآتي: )مركز ابن �سينا للتعّلم الإلكرتوين؛ مركز احلا�سوب؛ مركز اللغات؛ مركز التطوير والتدريب الأكاديي؛ مركز الدرا�سات 

امل�ستقبلية؛ مركز اأبحاث الطاقة املتجّددة؛ مركز ال�ست�سارات العلمية؛ مركز درا�سات املياه والبيئة – مركز درا�سات البحر امليت؛ 
مركز الإبداع - احلا�سنات التكنولوجية(.

العربية،  الإ�سبانية،  الإيطالية،  الأملانية،  الإجنليزية،  لتدري�ش  اللغات  ) مركز  اأن�ساأت  فقد  الأجنبية  باللغات  واهتماًما من اجلامعة 
ومعهد كونفو�سيو�ش فيالدلفيا للغة ال�سينية(.

تقدم اجلامعة عدًدا من اجلوائز املتمثلة ب�: )جائزة اأح�سن كتاب موؤلَّف؛ جائزة اأح�سن كتاب ُمرتَجم؛ جائزة اأح�سن اخرتاع؛ جائزة 
اأح�سن برجمية حا�سوب؛ جائزة اأح�سن عمل فني )ر�سم، نحت(؛ جائزة خليل ال�سامل – فيالدلفيا لأح�سن بحث يف الطاقة املتجددة؛ 

جائزة خليل ال�سامل – فيالدلفيا لأح�سن اخرتاع يف الطاقة املتجددة(.

ينتظم طلبة جامعة فيالدلفيا من خمتلف حمافظات اململكة، ومن �ستى الأقطار العربية والإ�سالمية والعاملية )36 جن�سية(. وتعد 
اجلامعة الطالب ملواجهة متطلبات ال�سوق بالتميز والقدرة على املناف�سة، ومهارة يف الإجناز وعرب اإطالق طاقات الإبداع والتحدي.

توفر فيالدلفيا بيئة جامعية غنية ومتجددة، حيث التفاعل املبا�سر مع الهيئة التدري�سية، وحداثة املواد التعليمية، واملرافق وال�سبكات 
الإلكرتونية، واملختربات، والن�ساطات الالمنهجية. وتركز اجلامعة على املهارات اللغوية واحلو�سبة والإنرتنت ومهارات التعلّم.

جامعة فيالدلفيا
طريق المستقبل ...

www.philadelphia.edu.jo
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ن�شاأتنا
�سبابه حماًل  اأ�س�ش يف  اإربد،  ق�ساء  راكب  كفر  قرية  م يف  �سنة 1936  املولود  ربابعة  �سامح  احلاج  املوؤ�س�ش  الوالد  مع  البداية  كانت 
العائلة، حيث  اأعمال  بتو�سيع  الأبناء  فكرة  2001 جاءت  عام  2000.  يف  عام  وتويف   ،1980 عام  الزرقاء يف  مدينة  للمفرو�سات يف 
كانت البداية املتوا�سعة يف مدينة الزرقاء وذلك بتاأ�سي�ش �سوبرماركت با�سم »�سامح« تيمًنا وتخليًدا لذكرى الوالد املرحوم يف منطقة 
الغويرية، حيث تفرد با�سرتاتيجية توفري منتجات ذات جودة عالية باأ�سعار مناف�سة جًدا. وكان افتتاح املول الأول �سريًعا يف الزرقاء 
2005، وكانت النتائج مذهلة من حيث اإقبال وتفاعل امل�ستهلكني مع هذه املعادلة املثالية )ال�سعر املنخف�ش و التجربة ال�سرائية الكاملة(. 
قامت اإدارة املول ببناء مباين جتارية حوله �سهدت اإقباًل �سديًدا من امل�ستاأجرين فكانت هذه بداية ن�ساط التطوير العقاري التجاري 
للمجموعة. وبعد بناء قاعدة �سلبة من الأنظمة الإدارية واملالية بالإ�سافة اإىل املوردين. وكان افتتاح الفرع الرئي�سي ب�سارع املدينة 
املنورة يف عّمان بتاريخ 2010. وبعدها ت�سارعت الفتتاحات حيث �سهدت جمموعة �سامح لال�ستثمار منًوا م�سطرًدا بف�سل اهلل وتوفيقه، 
حيث مت افتتاح عدة فروع يف الفرتة ما بني 2010 – 2013، وهي )راأ�ش العني، �سارع مكة، �سويلح، اليا�سمني، طريق املطار، منطقة 

الأزرق(، فاأ�سبحت جمموعتنا واحدة من اأ�سرع الفعاليات القت�سادية تو�سًعا وتنوًعا يف الأردن.

فل�شفتنا
َ يِف َعْوِن اْلَعْبِد َماَداَم اْلَعْبُد يِف َعْوِن اأَِخيِه( )�سحيح م�سلم( )اإَِنّ اهلَلّ

انطالًقا من املبادئ الإ�سالمية ال�سمحة وقيم واأخالق �سيدنا امل�سطفى عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم، فنحن نوؤمن بوجوب واإلزامية 
اتباعنا لهذه التعاليم والقيم، واأن تتج�سد يف كل جانب من جوانب حياتنا. ومن هنا نرى اأن م�سدر متيزنا هو اأع�ساء فريق عملنا 
املتميزين بخدماتهم وودية تعاملهم و�سعة �سدرهم وا�ستعدادهم لتقدمي امل�ساعدة لزوارنا الكرام بقوائم الت�سوق اخلا�سة بهم وتلبية 

احتياجاتهم واحتياجات اأ�سرهم.

مهمتنا
تلبية احتياجات �شرائح املجتمع املختلفة

مهمتنا هي جعل مولت جمموعة �سامح الوجهة املف�سلة للت�سوق عرب توفري متعة اقتنا�ش الفر�ش لزبائننا من خالل تقدمي العديد 
من العرو�ش القيمة، كذلك بجذب طيف وا�سع من العمالء من خمتلف م�ستويات الدخل ويف اأماكن وجودهم لي�ستفيدوا من ميزاتنا 

التناف�سية و انت�سارنا الوا�سع يف اأنحاء اململكة الأردنية الها�سمية.

اخلدمات 
ت��شع �شريع وواثق

نظًرا للنمو املت�سارع الذي �سهدته املجموعة بحمد اهلل خالل فرتة زمنية قيا�سية، فقد تبنت �سيا�سة البيع باجلملة، وفتح باب ال�سترياد 
اأ�سواقها فقط، وهي  تباع داخل  التي  بها )�سامح(،  التجارية اخلا�سة  بالعالمة  اأ�سواقها بوجود منتجات  من اخلارج، حيث متيزت 
منتجات يت�سارع منوها يوًما بعد يوم حتى اأ�سبحت اإحدى اخليارات املميزة للعمالء. كما تتميز املنتجات التي تتعامل بها املجموعة 

باجلودة العالية والأ�سعار املناف�سة يف قطاع التجزئة واجلملة لتلبي جميع متطلبات الأ�سرة الأردنية �سمن مكان واحد. 

الفروع 
عّمان - فرع �سارع مكة 5812918-06 - فرع طرببور )�سار ع ال�سهيد(/ عريفة مول - فرع �سويلح 5333111-06 - فرع �سارع املدينة املنورة  06- 5655589 
فرع طريق املطار - فرع اليا�سمني - فرع راأ�ش العني  4383333-06- فرع ماركا، الزرقاء - فرع الغويرية 3936271-05 - فرع الزرقاء اجلديدة )�سارع 36( 

3655586 -05 -  فرع الأتو�سرتاد )عمان - الزرقاء( 3864441 -05 - اإربد، فرع الريموك. 

سامح مول
رمز للخير والعطاء
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 �شل�شلة م�ؤمتراتنا ال�ّشبابّية

امل�ؤمتر ال�شبابّي االأّول
»ال�ّشباب العربّي وحتّديات امل�شتقبل«

عّمان، 2004

امل�ؤمتر ال�شبابّي الّثاين
»ال�ّشباب العربّي يف املهجر«

عّمان، 2006

امل�ؤمتر ال�شبابّي الّثالَث
»نح� تط�ير م�ؤ�ّش�شاِت العمل ال�ّشبابّي العربّي« 

عّمان، 2008

امل�ؤمتر ال�شبابّي الّرابع
»ال�شـّــــبـاب وظــاهــــــرة العــنـــــف«

االإ�شكندرّية، 2010

امل�ؤمتر ال�شبابّي اخلام�س
»امل�شتقبل العربّي يف �ش�ء احِلراك ال�شبابّي«

عّمان، 2012

امل�ؤمتر ال�شبابّي ال�شاد�س
»القت�شاد العربي ومتكني ال�شباب للم�شتقبل«

عّمان، 2015
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كتب امل�ؤمترات ال�شبابّية


