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ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳉﻼﻟﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳌﻌﻈﻢ

ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﱄ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻌﻈﻢ

”  ..أﺿﻊ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺜﻮاﺑﺖ،
ﻧﺒﺮاﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﻟﺘﻜﻮن
ﹰ
اﻷردﻧﻲ اﻷﺑﻲ .إن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ ﻓﻲ
وﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ أﺣﻼم وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ
ﻫﻮ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﺎ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ

ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب “
ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ ﺍﳌﻌﻈﻢ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ
 ٥ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ٢٠١٨ ،

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺄﺗﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ) (٢٠٢٥ - ٢٠١٩اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت
اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﹰ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﹰ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ﺑﺄﻃﻴﺎﻓﻬﺎ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻪ
) (٪٣٥٫٧٨ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ .وﻫﻲ – أي اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -ﺗﻌﻜﺲ – أﻳﻀﺎﹰ -ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻮز ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺠﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺒﺎب ﺟﺰءا ﹰ
رﺋﻴﺴﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة ،ﻣﺮورا ﹰ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٥وﻣﺎ اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﺮاﻣﺞ واﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﻣﻦ
وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب ،وﺻﻮﻻ ﹰ إﻟﻰ إﻋﺎدة وزارة اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد
ﻛﻮرﻳﺚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﻮﻋﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ واﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب.
ﺗﻐﻴﺮ
ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أ ﹼن اﻫﺘﻤﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ﺻﺎﺣﺒﻪ ﹼ
ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﳋﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ اﳌﻮ ﹼﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﲡﺎﻫﻬﻢ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﹰ -ﺣﺼﺮﻳﺎﹰ -ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،وإن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ
اﳋﻄﺎب واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﲡﺎوز ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻠﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻴﻮم
ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت رﺋﻴﺴﺔ ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ ورﻋﺎﻳﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻹﺑﺪاع وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات وﺑﻨﺎء اﻟﺬات ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب وإدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺎﻻت.
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ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﻧﺸﻬﺪه ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﳌﻨﻄﻘﺔ واﻷردن ﻣﻦ ﲢﻮﻻت واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﲢﺪﻳﺎت ﲤﺲ ﺟﻴﻞ
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺪرﺟﺔ رﺋﻴﺴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻧﺨﺮاط اﳉﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳊﺮاﻛﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼح ،واﻧﺨﺮاط ﺷﺮﻳﺤﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﺮﻛﺎت
اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫﺎب واﻟﺘﺸﺪد اﻟﺪﻳﻨﻲ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وأزﻣﺎت اﻟﻬﻮﻳﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ )ﻣﺜﻞ :اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺷﺎﻋﺔ ،وﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺣﺒﺎط وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺸﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ .... ،إﻟﺦ(.
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﻨﻌﺮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﹼ ﺑﻬﺎ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﹰ واﻷردن ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻋﺘﺮاﻓﻨﺎ ﺑﺄﻧﹼﻬﺎ أدت دورا ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﻓﻲ
ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺒﺎب وأﻫﻤﻴﺘﻪ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ ،إﻻ ﹼ أﻧﻪ ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﹼﻨﺎ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺠﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻢ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﻠﻖ واﳋﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺒﺎب أو ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﻮداوﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﹰ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻏﻠﺒﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻘﻪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ إﳒﺎزات
وإﺑﺪاﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﺪت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﹰ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﹰ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﹰ
وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ﹰ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﻟﻺﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﳒﺎز وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ.
وﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أ ﹼن ﺛﻤﺔ ﺻﻮرة ﳕﻄﻴﺔ ﻇﺎﳌﺔ وﺧﺎﻃﺌﺔ وﻣﺨﺘﺰﻟﺔ
ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف
واﺨﻤﻟﺪرات واﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة وﻫﻴﻤﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ
واﻧﺘﻈﺎره ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻛﻔﺎءﺗﻪ
وﻗﺪراﺗﻪ! وﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب أﻧﹼﻬﺎ ﺟﺎﺋﺮة وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ
وﻣﻀﻠﻠﺔ،

ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻋﺸﺮات اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﺷﺒﺎب ﻃﻤﻮﺣﻮن ﻣﺘﻤﻜﻨﻮن وﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮه ﻣﻦ
إﳒﺎزات وﺗﻐﻴﻴﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ "اﻟﻄﻔﺮة" اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،وإﻟﻰ اﳉﻮاﺋﺰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ
ﺷﺒﺎب أردﻧﻴﻮن وﻣﺆﺳﺴﺎت أردﻧﻴﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل ،ﻟﻨﺪرك ﺑﺄ ﹼن
ﻫﻨﺎﻟﻚ إرﻫﺎﺻﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳌﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳉﻴﻞ ﺷﺒﺎﺑﻲ أردﻧﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ
ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ وﻗﻴﺎدة اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إﻃﺎره اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺎﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﺘﺪ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﹼ
اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺟﺮاء ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﹰ
ﻣﻮردا ﹰ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،
واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدي -اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ،
وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻓﺠﻮة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺎرع ،وﺑﺮوز ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات وزﻳﺎدة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت
رﻋﻮﻳﺔ إﻟﻰ رﻋﺎﺋﻴﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﹰ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ،ووﺿﻊ ﻋﺒﺌﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮا ﹰ ﻓﻲ ﲢﻤﻞ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ،وﺷﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺌﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻳﻼﺣﻘﻬﻢ ﺷﺒﺢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
إذا ﹰ ﺗﺘﻤﻮﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب  ،٢٠٢٥ - ٢٠١٩ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﻦ ﲢﻮﻻت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺤﻴﻄﺔ داﺧﻠﻴﺎ ﹰ وﺧﺎرﺟﻴﺎﹰ ،وﻣﻦ ﺗﻄﻮر
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﲡﺎه اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺎن
ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ذات أﺛﺮ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،واﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺎﻧﻬﺎ واﻟﻘﻮى
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﲢﻜﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ:

اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﳋﻄﺎب ﲡﺎﻫﻬﻢ ﳒﻢ ﻋﻨﻪ إﻧﻀﺎج
إن
ﹼ
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻮرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﲡﺎه اﻟﺸﺒﺎب واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻬﺎ،
واﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻣﻦ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى – وﻣﺎ
ﻳﺰال  -اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت:
أوﻻ ﹰ -اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ  -؛ ﺳﺒﻖ وأن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أ ﹼن ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻃﻔﺮة ﻓﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﻣﻠﻒ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ
ﺟﻴﺪ ،ﻳﻌﻜﺲ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ووزارات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ،وﻫﻮ أﻣﺮ ﹼ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﹰ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﹰ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺑﺮز ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻫﻮ أن
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺼﻮرا ﹰ ﺟﻠﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﲔ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﻟﻮزارات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ :ﺗﻜﺮار
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ دون دراﺳﺔ اﻷﺛﺮ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﻫﺪاف
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﺟﻮد ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻌﻨﻴﺔ ،وﺑﺪت
ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟﺰر ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺎرﻃﺔ واﺿﺤﺔ ﳊﺎﻟﺔ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﻘﻨﲔ ﻟﻠﺠﻬﻮد واﻷﻣﻮال وﻗﻴﺎس
اﻷﺛﺮ وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء.
ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮزارات اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ،ﺳﻮا ﹰء ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارات أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة أو اﻟﺮﺳﻤﻲ
واﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺑﲔ ﻫﺬه
اﳉﻬﻮد واﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳉﻬﺪ وﺗﻨﺴﻴﻘﻪ وﺗﻜﺎﻣﻠﻪ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ
اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت.
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ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ -اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ؛
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎرب اﳌﺎﺋﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺒﺎﺑﻲ ،وﻗﺪ أﻇﻬﺮت دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب
ﻋﺎم ) (٢٠١٧ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ وﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
اﳉﻐﺮاﻓﻲ وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﺎدﻳﻬﺎ وﺿﺂﻟﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻏﻴﺎب
ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻋﻤﺎل.
ﻳـﺄﺗﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﹰ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارة وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﻧﻘﻄﺔ
ﲢﻮل" ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ودورﻫﺎ ،وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬه اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻈﺮوف واﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺑﺪاع
واﻹﳒﺎز واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ "ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ" ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺜﻞ :اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺮن اﳌﻬﻴﺄ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺒﺎدرات
واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻷدوار اﳉﺪﻳﺪة ،واﻟﺪوام اﳌﺮن،
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﳌﺪارس
واﳉﺎﻣﻌﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻗﺎﺗﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب وأوﻗﺎﺗﻬﻢ
وﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ.
وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن "ﻣﻔﺘﺎﺣﺎﹰ" ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ دور اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺄﺳﺴﺔ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﳌﺆﺛﺮة وﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷﻫﺪاف اﳉﻴﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ :ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﺮاﻛﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻴﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ،وإﻳﺠﺎد ﻗﻨﻮات
ﺗﻮاﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ وﺑﻨﺎء ﺗﺼﻮرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ وﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﲤﻜﲔ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ.

وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺸﺒﺎب؛ ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ إﺣﺪاث ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت
واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﻣﺮﻛﺰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﻬﺪ
ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ،وﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ذراﻋﺎ ﹰ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺒﺎب،
واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﻢ ،ﳑﻦ ﻳﺆﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ دور
ﻗﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻬﻤﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺒﺎب ) (Youth Workersﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﻤﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف .ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ داﺧﻞ اﻟﻮزارة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،أو اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ،
أو ﺑﺮاﻣﺠﻲ أو ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ -ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب
وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ وﲢﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮزارة وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ؛
ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
وﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ اﳋﻴﺮ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورأس اﳌﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ
روح اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺟﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﹰ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ
ﻟﺪﻳﻬﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻮزارة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻨﺸﺮ ﻫﺬه
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ.
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إن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜﺮي واﻹﻋﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
وﺗﻌﻢ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻘﺪرة
دور اﻟﻮزارة ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ
ﹼ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻓﺈ ﹼن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮوح اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ وﻳﺪﻋﻢ إﻗﺒﺎل اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
راﺑﻌﺎﹰ -اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺤﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻣﺮاﺣﻠﻬﻢ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ؛
ﺻﻤﺎء ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ،ورﲟﺎ ﻟﻮاء أو ﻗﻀﺎء
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻜﺘﻠﺔ واﺣﺪة ﹼ
أوﻟﻮﻳﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وزارة اﻟﺸﺒﺎب ،أو ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﻛﺰ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻻ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ،
ﻓﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ أﺑﻨﺎء اﳌﺪارس ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ أﺑﻨﺎء اﳉﺎﻣﻌﺎت ،وﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ذوي اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ذوي اﳌﻴﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ أو اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻻﻋﺎﻗﺔ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻨﺴﺠﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﻮاﻫﺐ واﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت.
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈ ﹼن اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻋﻤﻞ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ  ،واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﲟﺎ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﹰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻬﺎرات ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﳌﻮاﻫﺐ.
أﺧﻴﺮاﹰ ،ﻓﺈ ﹼن ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﺸﺒﺎب وإدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪة
واﻧﺒﺜﺎق ﻗﻴﺎدات ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺠﻤﻟﺎﻻت ﻫﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﹼ
واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،وﲤﺜﹼﻞ
ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺟﻬﺪ ﻣﺸﻜﻮر وﻣﺘﻮاﺻﻞ ﳌﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻋﺪاد ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﶈﻠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ.
وزﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ رﻣﺎن
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ﻓﻬﺮس اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﲢﻜﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ:
ﻓﻬﺮس اﶈﺘﻮﻳﺎت
ﻧﺒﺬه ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻷردن:
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن وأﻫﺪاﻓﻬﺎ:
أوﻻﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ:
ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة:
ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ:
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ) (٢٠٢٥ - ٢٠١٩وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ
ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت وزارة اﻟﺸﺒﺎب:
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب :٢٠٢٥ – ٢٠١٩
ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب :٢٠٢٥-٢٠١٩
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳊﻜﻮﻣﻴﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺪوﻟﻴﻮن
ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ )(SWOT Analysis
ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘـــﻮة
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌـﻒ
ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻟـﻔﺮص
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:

٦
٧
١٠
١١
١١
١١
١٢
١٢
١٣
١٦
١٧
١٨
٢١
٢٢
٢٢
٢٣
٢٤
٢٤
٢٤
٢٥
٢٥
٢٥
٢٦
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب )(٢٠٢٥ - ٢٠١٩
اﻟﺮؤﻳﺔ:
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ:
اﻟـﻬﺪف اﻟـﻮﻃﻨﻲ:
اﻟﻬﺪف اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ:
اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻷﻫﺪاف
اﻷﻫﺪاف واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(١
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٢
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٣
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٤
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٥
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٦
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٧
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٨
اﻟﻬﺪف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ):(٩
اﳌﻼﺣﻖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت:
أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ:

٢٨
٢٨
٢٨
٢٨
٢٩
٢٩
٢٩
٣١
٣٢
٣٢
٣٦
٣٩
٤٢
٤٤
٤٦
٤٩
٥٢
٥٥
٥٧
٥٧
٥٩
٦٠

ﻧﺒﺬه ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻷردن:
ﻟﻘﺪ أدرك اﻷردن ﻣﺒﻜﺮا ﹰ أن اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎدﻳﺔ ،وﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﺆﺷﺮا ﹰ ﺑﺎرزا ﹰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ ،ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺣﺎﺿﺮا ﹰ وﻣﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ،وﺗﻨﺒﻊ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻷردن ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ ،واﻷﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﹰ وﻧﻮﻋﺎﹰ ،إذ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﳑﻦ ﻫﻢ دون ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﹰ ﻧﺤﻮ ) (٪٦٧ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﺑﻬﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﹰ ﺷﺎﺑﺎ ﹰ ﻓﺘﻴﺎﹰ ،وأن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻬﻢ وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﳋﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻳﻌﺪ ﺟﺰءا ﹰ ﻣﻬﻤﺎ ﹰ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷردن ﻣﻦ أواﺋﻞ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﻣﻨﺤﺘﻬﻢ ﻣﺴﺎﺣ ﹰﺔ واﺳﻌ ﹰﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﻧﻄﻼق واﻹﺑﺪاع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن وأﻫﺪاﻓﻬﺎ:
ﻣﺮت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ،وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ورﻏﻢ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﻳﺠﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
أوﻻﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ :واﻣﺘﺎزت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ،واﻟﻨﺨﻮة ،واﻟﻔﺰﻋﺔ ،واﻣﺘﺪت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﹰ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ إﻣﺎرة ﺷﺮق اﻷردن اﻷوﻟﻰ .وﰎ ﺧﻼل
ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻧﺬاك( ،وﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ دﻋﻮات ﻟﻠﺘﺄﻃﻴﺮ
اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻓﻈﻬﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎم ١٩٦٦م وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻊ آﻧﺬاك ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻣﺒﺎﺷﺮة.

11

ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة :اﻣﺘﺪت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٦٨م وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠٠١م ،وﻟﻘﺪ ﻣﺮت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ،أﺑﺮزﻫﺎ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ،واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إﻧﺸﺎء وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎم ١٩٧٥م ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٩٨٤م ،ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻓﺮدت
وزارة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،وﺑﻘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٩٨٧م ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب رﻗﻢ ) (٨ﻟﺴﻨﺔ ١٩٨٧م ،وﺑﻘﻲ
ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٢٠٠١م.
ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ :ﺑﺪأت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺼﺪور اﻹرادة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻟﻴﻜﻮن اﳋﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻮاﻗﻌﻲ
واﻹداري ﻟﻠﻮزارة ،وﻛﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل إﻋﻄﺎء دور أﻛﺒﺮ ،وﻣﺮوﻧﺔ أوﺳﻊ ،ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻧﻈﺮة
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻋﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﳊﺴﲔ -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ -وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪور اﳌﻨﺸﻮد ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻴﺮة إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ،وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻋﺒﺮ ﲢﺪﻳﺪ رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ
واﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺿﻊ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ .وﻟﻘﺪ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺸﺒﺎب رﻗﻢ ) (٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠١م ،ﺛﻢ ﺻﺪر ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﲢﺖ رﻗﻢ ) (١٣ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٥م ﺑﻌﺪ ﻣﺮوره ﺑﺎﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،وﺗﻮﺷﻴﺤﻪ ﺑﺎﻹرادة اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن اﺠﻤﻟﻠﺲ ،وﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ذات اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ،وإداري.
وﻧﻈﺮا ﹰ ﻟﻀﺮورة اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
ﻓﻘﺪ ﲤﺖ إﻋﺎدة وزارة اﻟﺸﺒﺎب اﻋﺘﺒﺎرا ﹰ ﻣﻦ ٢٠١٦/٦/١م اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻌﻈﻢ ،ﺣﻴﺚ ﰎ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،وﰎ ﲤﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم )٢٠١٢م( ،وﻫﺎ ﻫﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب اﻵن ﺑﺼﺪد إﻃﻼق اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻟﻸﻋﻮام .٢٠٢٥ - ٢٠١٩
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ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
) (٢٠٢٥ - ٢٠١٩وﻣﺒﺮراﺗﻬﺎ
ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ اﻵﺗﻲ:
* رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺤﺼﲔ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺗﻜﺘﻼ ﹰ وﻗﺎﺋﻴﺎ ﹰ واﺣﺘﺮازﻳﺎ ﹰ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وداﻋﻤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻓﻘﺎ ﹰ
ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻻﻋﺘﺪال ﻣﻨﻬﺠﺎ ﹰ ﻟﻬﺎ.
* اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب وأﻫﻤﻴﺔ رﻋﺎﻳﺘﻪ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻣﻪ
وﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻢ اﳌﻮرد واﶈﺮك اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺷﻜﻠﺖ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﳉﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﻨﺼﺮا ﹰ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﹰ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻷوراق اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻣﺜﻠﺖ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ وﳝﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﳊﺪاﺛﺔ واﻹﳒﺎز واﻟﺘﻄﻮر .ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت
ﻣﺒﺎدرة ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﻪ ﻗﺮارﻫﺎ رﻗﻢ  ٢٢٥٠واﻟﺬي ﻳﺤﺚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ،وﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﺳﻤﻮه ﺷﻜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
* اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎم  ١٩٦٨واﳌﻬﺎم اﻟﺘﻲ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ،
واﻟﺘﻲ ﹸﲡﻤﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻷﻧﺸﻄﺔ وإﻧﺸﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﻓﺌﺎﺗﻬﻢ.
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* أوﻟﻮﻳﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺣﺴﺐ آﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﺻﻠﺖ إﻟﻰ  ٪١٨٫٤ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٨ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ إﻟﻰ
إدراك اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﳌﺎ ﳝﺜﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻲ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷردن ﻣﻦ
ﺻﺮاﻋﺎت وﺣﺮوب وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ وأزﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﲟﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﳌﺮأة واﻷﺷﺨﺎص ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻹﳝﺎن ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺣﻘﺎ ﹰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وواﺟﺒﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ
اﳉﻤﻴﻊ.
* ﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﺎﻃﺐ
اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ،ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺒﺮرات اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﲢﻜﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﻗﺒﺎل
اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٤ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ
اﻷردن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﳉﻮء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟﻰ اﻷردن ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
* اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﹰ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﻢ ،وﺑﺮوز ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻣﺎم ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر.
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ﻣﺆﺷﺮات إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﲤﺘﺎز ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ،أﻫﻤﻬﺎ:
* ﹺﺻﻴﻐﺖ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ وأﻫﻠﻴﺔ
وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺤﻠﻴﻪ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ.
* ﺑﹸﻨﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺤﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻷردن واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺆرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ وزارة
اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎم .٢٠١٧
* أﹶدﺧﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﺪﻳﺪة ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء اﳌﺘﻐﻴﺮات
واﳌﺴﺘﺠﺪات واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﳌﺘﻌﺪدة )ﻣﺜﻞ :رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،اﻟﺴﻠﻢ
اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ،اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد ..اﻟﺦ(.

* ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﻳﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة )ﻣﺜﻞ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﳌﻬﻨﻲ ،رﺑﻂ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻨﻮن اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻄﺮف ،ﺗﺄﺻﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﲔ ،أﻧﺪﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻧﺎﻓﺬة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ،اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ... ،إﻟﺦ(.
* ﺑﹸﻨﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

* اﹺﻋﺘﻤﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﻷول ﻣﺮة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ ،واﳊﺎﻛﻤﻴﺔ
اﻟﺮﺷﻴﺪة وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
* اﹺﻋﺘﻤﺪت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب وﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﻋﺪد ﺳﻜـــﺎن اﻷردن

 ١٠,٢٢٧,٠٧٢ﻧﺴﻤﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓـــﺔ ) اﻟﺸﺒﺎب (

 ٣٠-١٢ﻋﺎم

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ٪٣٥٫٧٨
ﻣﻌـــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـــﺔ

٪١٨٫٤

ﻋﺪد اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ

١٩١

ﻋﺪد اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴـﺔ

٣٨٧

ﻋﺪد اﳌﺪن اﻟﺸﺒﺎﺑﻴـﺔ

٥

ﻋﺪد اﺠﻤﻟﻤﻌـــــﺎت واﳌﻼﻋـــــﺐ

١٦٠

ﻋﺪد ﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب واﳌﻌﺴﻜﺮات

٢١

ﻣﻬﺎم وﺻﻼ ﺣﻴﺎت وزارة اﻟﺸﺒﺎب:
 .١رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﲔ واﻟﺸﺒﺎب ،ووﺿﻊ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
واﺳﺘﻐﻼل إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة.
 .٢إﺑﺮاز ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب اﳌﺒﺪﻋﲔ واﳌﻮﻫﻮﺑﲔ ،وﺗﺒﻨﻲ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
 .٣اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب.
 .٤إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ووﺿﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﳋﻄﻂ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
 .٥رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺸﺒﺎب ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻬﻢ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
 .٦ﲤﺜﻴﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺪى اﳉﻬﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻮاء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻷﻫﻠﻴﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻌﻬﺎ.
 .٧ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
 .٨ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺪل اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة ﲟﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ.
 .٩ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
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ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب :٢٠٢٥ – ٢٠١٩
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ اﺳﺘﻨﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب؛ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻋﺪدا ﹰ ﻣﻦ
اﳋﺒﺮاء اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ،ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،واﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ .ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ،
ﲤﻬﻴﺪا ﻟﻼﻧﻄﻼق ﺑﺈﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ،
وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮش ،واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻷوراق اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺧﻄﻂ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﰎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﻮﺣﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارة واﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ اﳌﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﺣﻮارات
ﻫﺎدﻓﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﻟﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ،ورﺻﺪ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺮرات اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﺗﻀﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ
ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺳﻠﻢ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ ،وﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻤﻮرد إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ،واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ وﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗﺪ وﻇﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺒﺮات اﳌﺘﺎﺣﺔ ،واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ ) ،(Best Practicesوﺳﻌﺖ
أﻫﺪاف ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ ،ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وذات ﻣﺨﺮﺟﺎت ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ،ﻣﻊ
ﺑﺠﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﹴ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻳﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ،وراﻋﺖ
ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﲟﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ.
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ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺪاد اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب :٢٠٢٥-٢٠١٩

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﲢﺪﻳﺪ
اﳌﺪﺧﻼت

اﻟﺘﻮﺟﻪ

٥

٤

٣

٢

١

ﲢﺪﻳﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎء

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت

ﲢﺪﻳﺪ
اﳌﻮازﻧﺎت

إدارة
اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ

١٠

٩

٨

٧

٦
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ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﺧﻼت
إﻋــﺪاد اﳋﻄﺔ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ:

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻤــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت
واﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ
ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل:

ﺣﺪدت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﺧﻄﻂ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ. ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﻮح اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ ﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎش اﳌﺮﻛﺰة. اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب رﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ).(SWOT Analysis اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ. ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳋﻄﻂ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ. دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺒﺎب. ﲢﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﻦ وزارات وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت وﻋﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب. ﲢﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﺸﺒﺎب وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ. أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ).(SDGs ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺬي ﺷﺎرك ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻲ  ٦٠,٠٠٠ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ) ،وزارة اﻟﺸﺒﺎب.(٢٠١٧ ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺆرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب) ،وزارة اﻟﺸﺒﺎب.(٢٠١٧ ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻟﻘﺎءات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳋﺒﺮاء واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ) ،وزارة اﻟﺸﺒﺎب.(٢٠١٧ ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷوﻟﻰ  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٤واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺴﺢ اﻟﺴﻜﺎن واﳌﺴﺎﻛﻦ) ،داﺋﺮة اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ.(٢٠١٥ ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺤﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ) ،داﺋﺮة اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ.(٢٠١٣ ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﺜﻞ :وﺛﻴﻘﺔ اﻷردن  ،٢٠٢٥ﺧﻄﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﺪﺛﺔ ﻟﻌﺎم ....٢٠١٧إﻟﺦ(.
 اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻣﻨﻬﺎ:• إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.٢٠٢٢-٢٠١٨ ،
• إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.٢٠١٨-٢٠١٥ ،
• إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ.٢٠٢١-٢٠١٧ ،
• اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.٢٠٢٠ -٢٠١١ ،
• إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.٢٠٢٠-٢٠١٣ ،
• اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.٢٠٢٥-٢٠١٦ ،
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ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت:

ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﺳﺘﺨﻼص اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲ واﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،واﻷﻫﺪاف اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ.

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ:

ﰎ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻔﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﻠﻮب ).(SWOT

ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺘﻮﺟـــﻪ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠــــﻲ:

ﰎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮات ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﳌﺮﺟﻮ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﺸﺒﺎب اﳊﺎﻟﻲ
وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳋﻄﻂ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺠﻮات ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب وﻣﺎ
ﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮل أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺎور واﻷﻫﺪاف واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
وﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص.

إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃــــــﺮ:

ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو داﺋﺮة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ/
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ وﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ إدارة اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ ﺑﻨﺎ ﹰء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻻرﺷﺎدي ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪواﺋﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻋﻦ وزارة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

ﲢﺪﻳـﺪ اﳌﻮازﻧــﺎت:

ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ورﺻﺪ اﻟﻜﻠﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﺨﻤﻟﺘﺼﲔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎل اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺤﺴﺎب ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺟﻬـﺎت
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــﺔ:

ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻀﻤﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻻﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ واﻋﺪاد ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ او اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب.

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:

ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ وزارة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ .ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ وزارة اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب ،واﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻨﻔﺬة وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻺﳒﺎز ورﻓﻌﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ.
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ﲢﺪﻳـﺪ اﻟﺸﺮﻛــﺎء:
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﳊﻜﻮﻣﻴﻮن

ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،وﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ،ﺷﺮﻛﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ،وﺷﺮﻛﺎء
دوﻟﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -اﻟﺪﻳﻮان اﳌﻠﻜﻲ

 -رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﻮزراء

 -وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ

 -وزارة اﻟﺒﻴﺌـــﺔ

 -وزارة اﻟﻌـــــﺪل

 -وزارة اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ وﺷـــﺆون اﳌﻐﺘﺮﺑﻴــﻦ

 -وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

 -وزارة اﻟﻌﻤـــــﻞ

 -وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت

 -وزارة اﻟﺰراﻋــﺔ

 -وزارة اﳌﺎﻟﻴـــــﺔ

 -وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻻﺳﻜـــﺎن

 -وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ

 -وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي

 -وزارة اﻟﺸــﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ

 -وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ

 -وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

 -اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﻨـﻮاب

 -ﻣﺠﻠـﺲ اﻷﻋﻴـــــﺎن

 -دﻳﻮان اﳋﺪﻣــــــــﺔ اﳌﺪﻧﻴـــــﺔ

ﻋﻤﺎن اﻟﻜﺒﺮى
 -أﻣﺎﻧﺔ ﹼ

 -ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 -ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴـــــﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴـﻞ

 -اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤــــﺔ

 -وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ

 -ﻫﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ

 -داﺋﺮة اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻌـــﺎم

 -وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜـﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴـــﺔ

 -ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻋﻼم اﳌﺴﻤـﻮع واﳌﺮﺋـــﻲ

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم

 -داﺋﺮة اﻹﺣﺼـــﺎءات اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ

 -اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﳋﺎﺻــﺔ

 -داﺋﺮة ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀـﺎة

 -ﻣﻌﻬــــــــﺪ اﻹﻋﻼم اﻷردﻧـــﻲ

 -اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴــﻞ

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟـــــــﺪرك

 -ﻣﺆﺳﺴــــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨـــﻲ

 -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﳌﻨﺎﻫـﺞ

 -ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺪﻓــﺎع اﳌﺪﻧـﻲ

 -ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳــــﻮن

 -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘــﻮق اﻻﻧﺴـﺎن

 -اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ

 -اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨـــﺎب

 -اﳌﻨﺴﻖ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن

 -ﻣﻌﻬــﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ

 -اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳊﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

 -اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوﳌﺒﻴـــﺔ اﻷردﻧﻴـــﺔ

 -اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ

 -ﺻﻨﺪوق اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
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اﻟﺸﺮﻛــﺎء
ﻏﻴـــــــﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ

اﻟﺸﺮﻛــﺎء
اﻟﺪوﻟﻴــﻮن

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ

 -اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷردﻧﻲ

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳌﻠﻚ ﺣﺴﲔ

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻬـﺮ اﻷردن

 -اﻟﺼﻨﺪوق اﻷردﻧﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

 -ﻏﺮﻓــﺔ ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻷردن

 -ﻫﻴﺌﺔ أﺟﻴﺎل اﻟﺴﻼم

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﻼل أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ /ﻣﻨﺘــﺪى اﻟﺸﺒــﺎب

 -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل BDC

 -ﻏﺮﻓﺔ ﲡــــﺎرة اﻷردن

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷردﻧﻴﺔ JEFE

 -اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴـــﺔ اﻟﺼﺤﻴـــﺔ

 -ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻷردﻧﻴﺔ

 -اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 -اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺸــــﺆون اﳌﺮأة

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن

 -اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة )ﲤﻮﻳﻠﻜﻢ(

 -اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﳌﺸﺎرﻳــــﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة

 -اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة

 -ﻣﺒﺎدرة اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ اﻷردﻧﻴـﺔ

 -اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة

 -ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺒﺎب ﻛﻠﻨــﺎ اﻷردن

 -ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨــﻮن

 -ﻣﺆﺳﺴﺔ إﳒﺎز

 ﻣﻨﻈﻤﺔ آﻛﺸﻦ اﻳﺪ Action Aid ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ )(UNICEF ﻣﻜﺘﺐ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻲ ﺑﺎﺨﻤﻟﺪرات واﳉﺮﳝﺔ )(UNODC ﻫﻴﺌﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة )(UNWOMEN ﺻﻨﺪوق اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن )(UNFPA ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ )(UNESCO ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )(WHO ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(ILO اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻺﳕﺎء )(USAID ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ )(WFP وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(ACTED ﺑﻌﺜﺔ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺪى اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ -ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻮت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ )(UNDP ﻓﺮق اﻟﺴﻼم )( Peace Corp Organization ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺮﺳﻲ ﻛﻮرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )(Marcy Corps اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ )(JICA ﻣﻨﻈﻤﺔ اوﻛﺴﻔﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ )(Oxfam اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )(British Council اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ )(World Bank ﻣﺘﻄﻮﻋﻮ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﻛﺎﻟﺔ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ )(UNRWA ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﻘﺎذ اﻟﻄﻔﻞ )(Save The Children ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )(OECD

SWOT
A n a l ys is

23

ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
 .١اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﻠﻜﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب.
 .٢وﺟﻮد ﺧﻄﻂ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ :رؤﻳﺔ اﻷردن  ،٢٠٢٥وﺧﻄﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ
) ،(٢٠٢٢-٢٠١٨واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
) ،(٢٠٢٠-٢٠١٦وﻣﺒﺎدرة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ  ،٢٢٥٠وﻛﻠﻨﺎ اﻷردن ،واﻷردن أوﻻ ،ووﺛﻴﻘﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﺪﺛﺔ  ،٢٠١٧وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 .٣ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.
 .٤اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة.
 .٥وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب.
 .٦وﺟﻮد وزارة اﻟﺸﺒﺎب ﻛﻤﻈﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ.
 .٧اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
 .٨ﻗﺪرة اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 .٩اﻧﺘﺸﺎر ﺛﻘﺎﻓﺔ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ووﺟﻮد ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
 .١٠وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ وداﻋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ.
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 .١ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ.
 .٢ﻗﻠﺔ اﺨﻤﻟﺼﺼﺎت اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 .٣ﺿﻌﻒ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
 .٤ﺿﻌﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﹰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
 .٥ﺿﻌﻒ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ.
 .٦ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب.
 .٧ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻔﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات ﻓﻲ اﳌﺪارس
واﳉﺎﻣﻌﺎت.
 .٨ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﲔ ﻓﻲ اﻷردن.
 .٩ﺿﻌﻒ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ.
 .١٠ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻷﺳﺮة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ.
 .١١ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب.
 .١٢ﺿﻌﻒ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
 .١٣ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 .١٤ﺿﻌﻒ وﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺒﺎب.
 .١٥اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻹداري ﻟﻠﻤﻈﻠﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
 .١٦ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺴﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
 .١٧ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﻷردﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻷﺳﺮة.

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﻟﻔﺮص

 .١اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب
واﲡﺎﻫﺎﺗﻬﻢ.
 .٢اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت
ﻋﻠﻰ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ.
 .٣اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 .٤ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ.
 .٥زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة.
 .٦اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ.

 .١اﻟﺘﺰام اﻷردن ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 .٢ﺗﻮﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻌﺎرف
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم.
 .٣اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﻳﺎدة واﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر.
 .٤اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺄوﻟﻮﻳﻪ.
 .٥اﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.
 .٦اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ.
 .٧ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) (CSRﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
 .٨اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 .٩اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
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اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
ﺗﻌﺪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ) (٢٠٢٥-٢٠١٩ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻃﺎرا ﹰ وﻃﻨﻴﺎ ﹰ ﻳﺤﺪد
ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وﻗﺪ أوﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺒﺎب وأﻓﺮدت ﻟﻪ ﺣﻴﺰا ﹰ ﻛﺒﻴﺮاﹰ،
وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺘﻲ ﰎ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ اﻵﺗﻲ:

٢٠٢٥

٢٤ - ١٥

(،

٢٠٢٠ - ٢٠١١
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ﻟﻠﻤﻮاءﻣﺔ
٢٠١٨

٢٤ - ١٥
٢٠٢١ - ٢٠١٧
٢٤ - ١٥

(١٨ – ١٦

.(١٨-١٦

(،

ء

٢٠٢٠ - ٢٠١٣

٢٠٢٥ - ٢٠١٦

٢٠١٨
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
اﻟﺮؤﻳﺔ:
ﺷﺒﺎب أردﻧﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻋﺎﳌﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﹰ وﻣﻬﺎرﻳﺎ ﹰ وﻗﻴﻤﻴﺎ ﹰ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر
واﻹﻧﺘﺎج واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ وﲢﺪﻳﺎﺗﻪ
واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﺎب ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء.
اﻟﻘﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ:
 -اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

 -اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ

 -اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

 -اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ

 -اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ

 -اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص

وﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ
اﳌﺴﻮﺣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺸﺒﺎب وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
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اﻟـﻬﺪف اﻟـﻮﻃﻨﻲ:
ﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ذو إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
اﻟﻬﺪف اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ:
ﻣﻨﺘﻢ ﻟﻮﻃﻨﻪ وﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘ ﹺﻪ وﺗﻄﻮر ﹺه ،ﻣﺸﺎرﻛ ﹰﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﹰﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
واع ﻟﺬاﺗﻪ وﻗﺪراﺗﻪ،
ﹴ
ﺗﻨﺸﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﺎب ﹴ
اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:
ﻟﻘﺪ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺒﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺛﺎﺋﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "اﻷردن  ،"٢٠٢٥وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) ،(SDGsوﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺎب واﳉﻬﺎت ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ ،وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺴﻮﺣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻄﻼع رأي اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻠﻘﺎءات وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺒﺎب
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ،وﻗﺪ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب:
 .١اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 ٢اﻟﺸﺒﺎب واﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
 .٣اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.
 .٤اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎدة واﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 .٥اﻟﺸﺒﺎب وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻮاﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة.
 .٦اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ.
 .٧اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ.
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١

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

٢

٧

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ

اﻟﺸﺒﺎب
واﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

٣

ﻣﺤـــﺎور

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺸﺎرﻛﺔ
واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
٢٠٢٥-٢٠١٩

٥

٤

اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎدة
واﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺸﺒﺎب واﻷﻣﻦ
واﻟﺴﻠﻢ اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻲ

اﻟﺸﺒﺎب وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
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٦

اهلدف الوطين*

اهلدف القطاعي

احملاور
الشباب والتعليم والتكنولوجيا.
الشباب واملواطنة الفاعلة.

بناء جيل قادر
على اإلبداع
واالبتكار ذو
إنتاجية مرتفعة

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع
لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه
ومشارك يف تنميته
وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً
فاعلة.

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

األهداف اإلسرتاتيجية
 .1تطوير بيئة تعليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة وحمفزة ابستخدام
تكنولوجيا املعلومات.

اهلدف األول :القضاء على الفقر.

 .2تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وأتصيل اهلوية الوطنية ،واالهتمام بقيم
االنتماء والعدالة واملشاركة دون متييز.

اهلدف الثالث :الصحة اجليدة والرفاه.

 .3متكني الشباب يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقتصادي.

اهلدف الرابع :التعليم اجليد.

 .4بناء قدرات الشباب والعاملني معهم معرفياً لتأسيس وإدارة املبادرات
الفاعلة.

اهلدف التاسع :الصناعة واالبتكار واهلياكل

 .5تطوير املراكز الشبابية والبنية التحتية الالزمة لتقدمي اخلدمات الشبابية
املتقدمة وتوفري مساحات صديقة.
الشباب والرايدة والتمكني االقتصادي.

**أهداف التنمية املستدامة

 .6تطوير بيئة العمل الشبايب لدعم اإلبداع واالبتكار ورايدة األعمال
للنهوض مبسرية الرايدة االجتماعية والتعامل غري التقليدي مع التحدايت.

الشباب واحلاكمية الرشيدة وسيادة القانون.

 .7تعزيز مفاهيم وقيم وممارسات احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون.

الشباب واألمن والسلم اجملتمعي.

 .8نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر لدى الشباب ،مبا يعزز األمن
والسلم االجتماعي ونبذ التطرف والعنف.

الشباب والصحة والنشاط البدين

 .9رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب ،واستخدام األمناط
الصحية السليمة.

*الربانمج التنموي التنفيذي 2019 – 2016
** أهداف التنمية املستدامة  )SDGs( 2030اليت تتقاطع مع اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب.
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األساسية.
اهلدف العاشر :احلد من أوجه عدم املساواة.
اهلدف السادس عشر :السالم والعدل
واملؤسسات القوية.
اهلدف السابع عشر :عقد الشراكات
لتحقيق األهداف.

اهلدف الوطين:
اهلدف القطاعي:
احمل ـور:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.
تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.
الشباب والتعليم والتكنولوجيا.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)1تطوير بيئة تعليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة وحمفزة ابستخدام تكنولوجيا املعلومات.
املشروع

املسؤولية

الشركاء

الفرتة الزمنية

مؤشر األداء ()KPI

البداية النهاية

عدد املناهج الدراسية املطورة

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
عدد املقررات اجلامعية املطورة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
الـعـلـمــي ،وزارة الـتـنـمـيـ ـ ــة
املشــروع ( :)1/1تطوير املناهج
وزارة ال ـ ـ ـ ــرتبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
مشروع تطوير املناهج التعليمية والرتبوية
االجتماعية ،مؤسـ ـ ـس ـ ــات
التعليمية والرتبوية لتصـ ـ ـ ــبح أكثر
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم،
2025 2019
اجمل ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ــع املـ ـ ــدين ،وزارة
تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركي ــة وإنت ــاجي ــة ومواكب ــة
نسبة املناهج واملقررات الدراسية املطورة الكرتونياً
اجلامعات األردنية
الش ــؤون الس ــياس ــية ،وزارة
للتطور التكنولوجي.
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـ ــل ،امل ـ ـن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
نسبة رضا الفئات املعنية عن فاعلية وكفاءة تطوير املناهج التعليمية
الدولية.
والرتبوية

املستهدف

معادلة القياس
قياس العدد بشكل مباشر

منهج لكل عام

قياس العدد بشكل مباشر

مقرر لكل عام

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية
املزودة

عدد املناهج املطورة إلكرتونيا  /إمجاث عدد
املناهج املخطط تطويرها
إلكرتونيا * %100

20%سنوايً

عدد ورش العمل التوعوية

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الطلبة املشاركني يف األندية الطالبية

قياس العدد بشكل مباشر
قياس العدد بشكل مباشر

 24ورشة سنوايً
 500طالب مشارك سنوايً
 100يوم سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
العلمي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املش ـ ـروع ( :)2/1حتسـ ــني البيئة وزارة ال ـ ـ ـ ــرتبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
مشروع حتسني البيئة التعليمية والرتبوية يف املدارس واجلامعات
اجمل ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ــع املـ ـ ــدين ،وزارة
التعليميـ ــة والرتبويـ ــة يف املـ ــدارس والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم،
 2025 2019نسبة رضا الفئات املعنية عن فاعلية حتسني البيئة التعليمية والرتبوية يف
الش ـ ـ ـ ـ ــؤون الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية،
اجلامعات األردنية
واجلامعات.
املدارس واجلامعات
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــندو املل عبد
الثــاين للتنميــة ،املن مــات
الدولية.
نسبة التغيريات يف البيئة التعليمية والرتبوية يف املدارس واجلامعات
عدد األايم التطوعية يف املدارس واجلامعات
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عدد املراحل املنجزة من جمموع التغيريات يف
البيئة التعليمية والرتبوية  /إمجاث املراحل
 %30سنوايً
املخطط هلا إلجناز مشروع التغيريات يف البيئة
التعليمية والرتبوية * %100

عدد ورش العمل لتدريب املعلمني واساتذة اجلامعات حول مهارات

قياس العدد بشكل مباشر

 6ورشات سنوايً

عدد ورش العمل لتدريب املعلمني واساتذة اجلامعات حول مهارات
التعامل مع املوهوبني واملبدعني

قياس العدد بشكل مباشر

 6ورشات سنوايً

عدد املعلمني واساتذة اجلامعات املدربني

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع بناء قدرات العاملني واساتذة اجلامعات يف جمال العمل
الشبايب

 2500مشارك سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة رضا املعلمني واساتذة اجلامعات عن فاعلية برامج بناء القدرات
يف جمال العمل الشبايب

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

التعامل مع ذوي اإلعاقة.
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/1بناء قدرات
املعلمني وأسـ ـ ـ ــاتذة اجلامعات يف وزارة الشباب
جمال العمل الشبايب.

املش ـ ـ ـ ــروع ( :)4/1تطوير برامج
جمتمعية تربط الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــباب ابلواقع
وزارة الشباب
الـفـعـلــي جملـتـمـعـهــم مــن خــالل
توظيف التكنولوجيا.

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
العلمي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات 2019
اجملتمع املــدين ،املن مــات
الدولية.

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
العلمي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات 2019
اجملتمع امل ـدين ،املن مــات

2025

2025

الدولية.

عدد اجللسات احلوارية حول ال واهر اجملتمعية مع الشباب يف
املدارس واجلامعات

قياس العدد بشكل مباشر

 36جلسة سنوايً

عدد الورش التدريبية يف جمال مهارات إعداد أورا العمل حول
ال واهر اجملتمعية

قياس العدد بشكل مباشر

 24ورشة سنوايً

عدد الفقرات اإلذاعية حول ال واهر اجملتمعية ابإلذاعة املدرسية

قياس العدد بشكل مباشر

 1000فقرة

عدد مشاريع التخرج اجلامعية اليت سيتم حتويلها إىل برامج واقعيه
تطبيقية

قياس العدد بشكل مباشر

 24مشروع سنوايً

حتليل نتائج استطالع الرأي سنوايً

%75

عدد ورش العمل حول األنشطة الالصفية.

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

عدد املبادرات التطوعية خلدمة اجملتمع احمللي والبيئة املدرسية.

قياس العدد بشكل مباشر

 24مبادرة سنوايً

عدد ورش العمل لألسر حول أمهية مشاركة الفتيات يف النشاطات
الالصفية.

قياس العدد بشكل مباشر

نسبة رضا الشباب املشاركني عن فاعلية الربامج والنشاطات اجملتمعية

املشــروع ( :)5/1تعزيز مشــاركة
الش ــباب ابلنش ــاطات الالص ــفية

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة

يف املــدارس واجلــامعــات وربطهــا وزارة الشباب
مبنصـ ـ ــات األنشـ ـ ــطة الالمنهجية
ابلدولة.

التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
العلمي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املدين.

2019

2025

2019

2025

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع تعزيز مشاركة الشباب ابلنشاطات الالصفية يف املدارس
واجلامعات
نسبة رضا الشباب عن فاعلية الربامج والنشاطات الالصفية.

وزارة الشباب،

مؤسسة التدريب املهين،

عدد اجللسات احلوارية التوعوية لرتسيخ مفهوم املدرسة االنتاجية.
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 24ورشة سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

حتليل نتائج استطالع الرأي سنوايً

%75

قياس العدد بشكل مباشر

 24جلسة سنوايً

املشروع ( :)6/1تفعيل املدارس وزارة ال ـ ـ ـ ــرتبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وزارة العمل ،مؤسـ ـ ـس ـ ــات
واملراكز الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــابي ــة االنت ــاجي ــة والتعليم
وتوظيف التسويق اإللكرتوين.

عدد اجللسات احلوارية التوعوية للطلبة واهليئات التدريسية مبفهوم

اجملتمع املــدين ،املن مــات
الدولية.

الدولية.

عدد اجللسات احلوارية التوعوية للطلبة واهليئة التدريسية مبجال التهيئة
والتدريب املهين

قياس العدد بشكل مباشر

 24جلسة سنوايً

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع تفعيل املدارس واملراكز الشبابية اإلنتاجية وتوظيف التسويق
اإللكرتوين

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة املدارس واملراكز الشبابية اإلنتاجية املفعلة

عدد املدارس واملراكز الشبابية اإلنتاجية املفعلة
 /إمجاث عدد املدارس واملراكز * %100

%7

نسبة العاملني من الطلبة اخلرجيني يف اجملال املهين

عدد الطلبة العاملني يف اجملال املهين يف عام
القياس /إمجاث عدد الطلبة اخلرجيني يف عام
القياس * %100

 %90سنوايً

عدد ورش التوعية للمعلمني العاملني مع الطلبة من ذوي اإلعاقة
إلكساهبم مهارات التعامل مع هذه الفئة.

قياس العدد بشكل مباشر

 24ورشة سنوايً

عدد اجللسات احلوارية مع األسر اليت لديها أطفال من ذوي اإلعاقة.

قياس العدد بشكل مباشر

عدد املباين التعليمية املهيأة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع دمج األشخاص ذوي اإلعاقة بفئاهتم املختلفة يف العملية
التعليمية.

 36جلسة سنوايً
 6مباين سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة الزايدة يف أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقة املدموجني يف
العملية التعليمية

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين مت
دجمهم يف العملية التعليمية يف هناية السنة –
عدد األشخاص ذوي اإلعاقة املدموجني يف
عام القياس  /إمجاث عدد األشخاص ذوي
اإلعاقة املدموجني يف عام القياس *
%100

 %5سنوايً

نسبة رضا فئات ذوي اإلعاقة عن اجلهود املبذولة لدجمهم يف العملية
التعليمية

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

وأمهية احلديقة املدرسية املنتجة.

اجمل ـلــس األع ـلــى حل ـقــو
االشخاص ذوي االعاقة،
وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)7/1دمـ ـ ـ ـ ــج وزارة ال ـ ـ ـ ــرتبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
التنمية االجتماعية ،وزارة
2019
والتعليم
األشخاص ذوي اإلعاقة بفئاهتم
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
املختلفة يف العملية التعليمية.
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات
األردن ـ ـي ـ ـ ــة ،امل ـ ـن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات

قياس العدد بشكل مباشر

 24جلسة سنوايً

2025
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عدد الورش التوعوية يف جمال الربوت والذكاء االصطناعي وإنرتن
األشياء

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
املش ـ ـ ــروع ( :)8/1تعزيز قدرات
وزارة االتص ـ ــاالت الــرتب ـيـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،وزارة
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــاب يف جم ــال الروبوت،
وتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ـ ــا التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث 2019
والذكاء االص ـ ـ ـ ـ ــطناعي ،وانرتن
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،املـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
املعلومات
األشياء ()IOT
الدولية.

2025

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
املشروع ( :)9/1تطوير مهارات
وزارة االتص ـ ــاالت الــرتب ـيـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،وزارة
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــاب للتع ــام ــل مع الواقع
وتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ـ ــا التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
االفرتاضــي  ،VRوالواقع املعزز
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،املـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
املعلومات
AR
الدولية.

2025

2019

قياس العدد بشكل مباشر

 12ورشة سنوايً

عدد املسابقات يف جمال الربوت والذكاء االصطناعي وإنرتن األشياء

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع تعزيز قدرات الشباب يف جمال الروبوت ،والذكاء
االصطناعي ،وإنرتن األشياء ()IOT

 3مسابقات سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة التطبيق ملخرجات بناء القدرات يف جمال الروبوت والذكاء
االصطناعي وإنرتن األشياء (.)IOT

عدد املشاريع املطبقة  /إمجاث عدد
املشاريع * %100

 %5سنوايً

نسبة الرضا عن اجلهود املبذولة لتعزيز قدرات الشباب يف جمال
الروبوت والذكاء االصطناعي وإنرتن األشياء

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

عدد الورش التوعوية يف جمال مهارات الشباب للتعامل مع الواقع
االفرتاضي  ،VRوالواقع املعزز AR

قياس العدد بشكل مباشر

ورشة واحدة يف كل إقليم سنويا

عدد التطبيقات الناجتة عن عملية تطوير القدرات للتعامل مع الواقع
االفرتاضي والواقع املعزز

قياس العدد بشكل مباشر

خماطر اهلدف:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجي.
ضعف الوعي واالهتمام لدى املدارس واجلامعات مبشاركة الطلبة ابألندية الطالبية.
ضعف معرفة الطلبة ابألندية الطالبية وأمهيتها.
التغيري املستمر يف السياسات الرتبوية والتعليمية.
االجتاهات السلبية لدى بعض األسر جتاه مشاركة الفتيات يف النشاطات الالمنهجية.
ضعف الرتويج لألنشطة الشبابية املقدمة من اجلهات املختلفة.
قلة توفر املدربني املتخصصني يف جمال التكنولوجيا املتقدمة.
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تطبيقان سنويا

اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب واملواطنة الفاعلة.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)2تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وأتصيل اهلوية الوطنية ،واالهتمام بقيم االنتماء والعدالة واملشاركة دون متييز.
املشروع

املسؤولية

الشركاء

الفرتة الزمنية

نسبة اكتمال إنشاء قاعدة بياانت للمتطوعني

ع ــدد املراح ــل املنجزة من إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ــاع ــدة
البياانت للمتطوعني  /امجاث املراحل املخطط
هلا الحناز قاعدة البياانت * %100

 %100يف السنة االوىل
من اخلطة

نسبة اكتمال إنشاء قاعدة بياانت للفرص التطوعية

ع ــدد املراح ــل املنجزة من إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ق ــاع ــدة
البيــاانت للفرص التطوعيــة  /امجــاث املراحــل
املخطط هلــا الحنــاز قــاعــدة البيــاانت للفرص
التطوعية* %100

عدد املشاركني يف الورش التوعوية يف جمال استخدام قاعدة البياانت

قياس العدد بشكل مباشر

 10000مشارك سنوايً

فاعلية قاعدة البياانت

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

 %90سنوايً

عدد احلقائب التدريبية املطورة

قياس العدد بشكل مباشر

 3حقائب سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

 24مدرب سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

البداية النهاية

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية
والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
والتعليم ،التعليم الع ـ ـ ــاث
مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وث
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ـ ــث الـ ـ ـع ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي،
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)1/2أتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ،وزارة
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
وتـفـعـي ـ ـ ــل بـنـ ـ ـ ـ املـتـطـوعـني يف الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب،
اجملتمع املدين ،البلدايت،
امل ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــات
األردن (حنن).
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــندو املل عبد
2020
الدولية.
الثـ ـ ــاين للتنميـ ـ ــة ،أمـ ـ ــان ـ ــة
ع ـم ـ ـ ــان ، ،امل ـن ـ ـم ـ ـ ــات
الدولية.
2019

املش ـ ـ ـ ــروع ( :)2/2تطوير نوعية
الربامج املقدمة للشـ ـ ـ ـ ـ ــباب حول وزارة الشباب
الثقافة الدميقراطية واملواطنة.

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

2020

2025

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية
والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
2019
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املدين ،البلدايت،
أم ــان ــة عم ــان ،املن مــات
الدولية.

عدد املدربني املعتمدين ( )TOTالذين مت إعدادهم على استخدام
2025

احلقائب التدريبية
عدد الورش التدريبية اليت تستهدف العاملني مع الشباب يف جمال
الثقافة والدميقراطية واملواطنة.
نسبة الرضا عن التطور يف نوعية الربامج املقدمة حول الثقافة
الدميوقراطية واملواطنة
36

 %100يف السنة األوىل
من اخلطة

املشروع ( :)3/2متكني الشباب
للمش ـ ـ ــاركة يف جمالس احملاف ات
واجملالس احمللية (الالمركزية).

وزارة الشباب

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية
والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة 2019
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املدين ،البلدايت،
أم ـ ـ ــانـ ـ ــة عم ـ ـ ــان ،اهليئـ ـ ــة
املستقلة لالنتخاب ،وزارة
الـ ـ ــداخلي ـ ـ ــة ،املن م ـ ـ ــات 2020
الدولية.

عدد اجللسات التوعوية للشباب حول الالمركزية.
2025
عدد لقاءات الشباب مع أعضاء جمالس احملاف ات (الالمركزية) يف
مناطقهم
عدد ورش العمل للشباب حول مهارات املشاركة يف جمالس
احملاف ات واجملالس احمللية (الالمركزية)
2021

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية

املش ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)4/2جتذير اهلوية
الوطنية اجلامعة

وزارة الشباب

والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
والتعليم ،التعليم العـ ـ ـ ـاث
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ـ ــث الـ ـ ـع ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي،
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
2019
اجملتمع املـ ـ ــدين ،وك ـ ـ ــالـ ـ ــة
غوث وتشــغيل الالجئني،
وزارة الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ــة ،وزارة
الداخلية ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات
اإلعالم املرئي واملسموع.

قياس العدد بشكل مباشر

 36جلسة سنوايً

2025

قياس العدد بشكل مباشر

 3لقاءات يف كل منطقة
سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

 5ورش يف كل حماف ة

نسبة املرتشحني يف انتخاابت جمالس احملاف ات من إمجال عدد
الشباب الذين مت إشراكهم يف نشاطات التوعية والتمكني للمشاركة
يف جمالس احملاف ات

عدد املرتشحني يف انتخاابت جمالس
احملاف ات /إمجاث عدد املشاركني يف
نشاطات التوعية والتمكني* %100

 %30لكل دورة

عدد اجللسات التوعوية للشباب أبمهية اهلوية الوطنية

قياس العدد بشكل مباشر

 24جلسة سنوايً

عدد األفالم الواثئقية املنتجة حول اهلوية الوطنية

قياس العدد بشكل مباشر

 2فيلم سنوايً

عدد اجللسات التوعوية للعاملني مع الشباب يف جمال اهلوية الوطنية
اجلامعة.

قياس العدد بشكل مباشر

 24جلسة سنوايً

عدد املعارض الرتاثية اليت حتاكي تطور الدولة األردنية

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع جتذير اهلوية الوطنية اجلامعة

قياس العدد بشكل مباشر
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معرض واحد يف كل حماف ة
سنوايً
كافة الفرص التحسينية

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية

املشروع ( :)5/2متكني الشباب
من ممارسة املواطنة الصاحلة

وزارة الشباب

والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
2019
اجملتمع املدين ،البلدايت،
أمانة عمان ،وكالة غوث
وتش ـ ـ ــغيل الالجئني ،وزارة
الداخلية ،صـ ــندو املل
عبد الثاين للتنمية.

عدد املبادرات الشبابية املنفذة لرتسيخ قيم ومبادئ املواطنة الصاحلة.

قياس العدد بشكل مباشر

 24مبادرة سنوايً

2025
عدد املناظرات الشبابية حول املواطنة الصاحلة واملمارسات اإلجيابية.

خماطر اهلدف:
 .1ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجي
 .2ضعف اقبال الشباب على املشاركة.
 .3ضعف تعاون اعضاء جمالس احملاف ات واعضاء اجملالس احمللية.
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قياس العدد بشكل مباشر

 12مناظرة سنوايً

اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)3متكني الشباب يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقتصادي .
املشروع

املسؤولية

الشركاء

الفرتة الزمنية

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

عدد الورش التدريبية يف جمال حقو وواجبات الشباب.

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

عدد املتدربني يف جمال حقو وواجبات الشباب

قياس العدد بشكل مباشر

 900مشارك سنوايً

نسبة رضا الشباب املشاركني عن اجلهود املبذولة للتوعية حبقوقهم
وواجباهتم

حتليل نتائج استطالعات الرأي

%75

عدد لقاءات الشباب مع القيادات الوطنية حول املشاركة املدنية
والسياسية للشباب.

قياس العدد بشكل مباشر

 36لقاء سنوايً

عدد االتفاقيات املوقعة مع مؤسسات اجملتمع املدين لتعزيز املشاركة
املدنية والسياسية للشباب

قياس العدد بشكل مباشر

 3اتفاقيات سنوايً

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع تعزيز املشاركة املدنية والسياسية للشباب

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

عدد الورش التدريبية اليت تستهدف األسر حول فرص العمل املتاحة.

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

عدد اجللسات التوعوية للشباب حول فرص العمل املتاحة.

قياس العدد بشكل مباشر

 36جلسة سنوايً

عدد الورش التدريبية يف جمال مهارات ما قبل العمل.

قياس العدد بشكل مباشر

 4ورش لكل حماف ة سنوايً

البداية النهاية

املشروع ( :)1/3توعية الشباب
حبقوقهم وواجباهتم

وزارة الشباب

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية
والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم،وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي2019 ،
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املـ ـ ــدين ،وك ـ ـ ــالـ ـ ــة
غوث وتشغيل الالجئني.

2025

املشــروع ( :)2/3تعزيز املشــاركة
املدنية والسياسية للشباب

وزارة الشباب

وزارة الشـ ــؤون السـ ــياسـ ــية
والربمل ـ ــاني ـ ــة ،وزارة الرتبيـ ــة
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات 2019
اجملتمع املـ ـ ــدين ،وك ـ ـ ــالـ ـ ــة
غوث وتشــغيل الالجئني،
وزارة الداخلية ،املن مات
الدولية.

2025

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
وزارة ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل،
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
املشروع ( :)3/3أتهيل الشباب
2019
مؤس ـســة التدريب
ال ـع ـل ـمــي ،اجل ـ ـ ــام ـع ـ ـ ــات،
لسو العمل
املهين ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــة
مؤسـسـات اجملتمع املدين،

2025
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الوطنية للتش ـ ـ ـ ــغيل الـقـط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــاص ،وزارة
والتدريب

وزارة ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل،
املشـ ـ ــروع ( :)4/3كسـ ـ ــب دعم مؤس ـســة التدريب
وأتييد الشـ ــباب وأسـ ــرهم للعمل املهين ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــة
الوطنية للتش ـ ـ ـ ــغيل
املهين
والتدريب

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم

الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،النقـ ـ ــاابت،
الـ ـغ ــرف الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ــة
والتج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،املن م ـ ـ ــات
الدولية.
وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم،
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
ال ـع ـل ـمــي ،اجل ـ ـ ــام ـع ـ ـ ــات،
مؤسـسـات اجملتمع املدين،
الـقـط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــاص ،وزارة 2019
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــاب ،النقـ ـ ــاابت،
الـ ـغ ــرف الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ــة
والتج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،املن م ـ ـ ــات
الدولية.

ديوان اخلـ ــدمـ ــة امل ـ ـدنيـ ــة،
املركز الوطين لتنمية املوارد
البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة ،التعليم العــاث
املش ـ ــروع ( :)5/3إنش ـ ــاء انفذة وزارة ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل ،والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ـ ــث الـ ـ ـع ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي،
إلكرتونيــة موحــدة لفرص العمــل صـ ـ ـ ـ ـ ــندو التنمية اجلامعات ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات 2019
اجملتمع املدين ،صـ ـ ـ ـ ـ ــندو
والتشغيل
املتاحة حملياً وعربياً
املل ـ ـ ـ عب ـ ــد الثـ ـ ــاين
للتنمية .وزارة االتصــاالت

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة امللتحقني ابلعمل من إمجاث عدد املشاركني يف برامج التوعية
لتأهيل الشباب لسو العمل

عدد امللتحقني ابلعمل  /إمجاث عدد
املشاركني يف برامج التوعية * %100

%30

عدد احلمالت التوعوية اليت تستهدف إذكاء الوعي لألسر أبمهية
العمل املهين

قياس العدد بشكل مباشر

محلة واحدة سنوايً

عدد األفالم املنتجة يف جمال التوجهات حنو العمل املهين

قياس العدد بشكل مباشر

فيلم واحد سنوايً

نسبة امللتحقني ابلعمل املهين من إمجاث األسر اليت مت توعيتها

عدد امللتحقني ابلعمل  /إمجاث عدد األسر
اليت مت توعيتها * %100

 %30لكل محلة

نسبة رضا األسر والشباب عن اجلهود املبذولة لاللتحا ابلعمل
املهين

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

نسبة اكتمال إنشاء انفذة إلكرتونية حمدثة بشكل دوري

عدد املراحل املنجزة من إنشاء النافذة /
إمجاث املراحل املخطط هلا الجناز النافذة *
%100

 %100من اخلطة

إعداد وتنفيذ محلة إعالمية لتوعية الشباب ابلنافذة اإللكرتونية

قياس العدد بشكل مباشر

محلة واحدة سنوايً

فاعلية النافذة اإللكرتونية

عدد فرص العمل املتاحة للشباب على
النافذة اإللكرتونية /عدد األفراد املدخلة
بياانهتم على قاعدة البياانت * %100

 %20سنوايً

عدد الورش التوعوية يف جمال التخطيط وتنفيذ املشاريع املنزلية

قياس العدد بشكل مباشر

 48ورشة سنوايً

عدد ورش العمل يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات ومنصات
التواصل االجتماعي لتسويق منتجات املشاريع املنزلية

قياس العدد بشكل مباشر

 48ورشة سنوايً

عدد املشاريع املنزلية املنفذة

قياس العدد بشكل مباشر

 100مشروع سنوايً

مشروع أتهيل الشباب لسو العمل

2025

2025

وتكنولوجيا املعلومات
املشروع ( :)6/3تشجيع العمل وزارة العمل ،وزارة
مؤسـسـات اجملتمع املدين،
املـنــزث وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــق املـنـتـج ـ ـ ــات االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
الـقـط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــاص ،وزارة 2019
ابســتخدام تكنولوجيا املعلومات وتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ـ ــا
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب ،وزارة التنميــة
ومنصات التواصل االجتماعي املعلومات

2025
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االجتمـ ــاعيـ ــة ،املن مـ ــات

نسبة استخدام التطبيقات اإللكرتونية املستخدمة لتسويق منتجات
املشاريع املنزلية

الدولية.

مؤسـسـات اجملتمع املدين،
صـ ـ ـ ـ ـ ــندو التنمية
الـقـط ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــاص ،وزارة
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)7/3تعزيز فرص
وال ـ ــتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ـ ــل،
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب ،وزارة التنميــة 2019
متوي ـ ـ ــل املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرية
مــؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االجتمـ ــاعيـ ــة ،املن مـ ــات
واملتوسطة.
اإلقراض اخلاصة
الدولية.

2025

عدد املشاريع املسو هلا عرب التطبيقات
االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي /
عدد املشاريع املنزلية املنفذة * %100

%50

عدد التشريعات اليت مت مراجعتها وتطويرها يف جمال متويل املشاريع
الصغرية

قياس العدد بشكل مباشر

تشريع واحد سنوايً

عدد الورش التوعوية يف جمال التخطيط وتنفيذ املشاريع الصغرية

قياس العدد بشكل مباشر

 48ورشة سنوايً

عدد الدورات التدريبية يف جمال إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية
لتأسيس املشاريع الصغرية

قياس العدد بشكل مباشر

 48دورة سنوايً

عدد املشاريع الصغرية اليت حازت على دعم التمويل (من الذين مت
تدريبهم وأتهيلهم).

قياس العدد بشكل مباشر

 24مشروع سنوايً

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع تعزيز فرص متويل املشاريع الصغرية

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

خماطر اهلدف:
 .1ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجي.
 .2ضعف إقبال األسر على إلنشاء املشاريع املنزلية واملشاريع الصغرية.
 .3غياب التشريعات احملفزة إلنشاء املشاريع الصغرية.
 .4ضعف إقبال الشباب على املشاركة السياسية واالجتماعية.
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اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)4بناء قدرات الشباب والعاملني معهم معرفيًا ومهارًاي لتأسيس وإدارة املبادرات الفاعلة.
املشروع

املسؤولية

الشركاء

الفرتة الزمنية

البداية

النهاية

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)1/4بناء قدرات
الشــباب يف جمال إدارة املبادرات وزارة الشباب
الفاعلة

وزارة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات،
ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ـ ـ ــاص2019 ،
مؤسـسـات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.

2025

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)2/4تـ ـ ــوطـ ـ ــني
املبادرات الشبابية

وزارة الشباب

وزارة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات،
2019
ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ـ ـ ــاص،
مؤسسات اجملتمع املدين

2025

املش ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/4مبادرة جيل
962

وزارة الشباب

الـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف
(،)UNICEF
احل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام اإلداريـ ـ ـ ــني يف
احملاف ات ،مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـات
اجملتمع املــدين ،اجلــامعــات 2019
األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
القطاع اخلاص.

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

عدد املشاركني يف الورش التدريبية يف جمال إدارة املبادرات الشبابية.

قياس العدد بشكل مباشر

 3000مشارك سنوايً

عدد الورش التدريبية يف جمال إدارة املبادرات الشبابية.

قياس العدد بشكل مباشر

 10ورش لكل حماف ة
سنوايً

عدد املبادرات املنفذة من قبل الشباب الذين مت تدريبهم وأتهيلهم

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع بناء قدرات الشباب يف جمال إدارة املبادرات الفاعلة

 10مبادرات لكل حماف ة
سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

نسبة مبادرات الشباب اليت مت توطينها من املبادرات املقدمة من
الشباب.

عدد املبادرات اليت مت توطينها  /إمجاث عدد
املبادرات * %100

 %25سنوايً

عدد املبادرات الشبابية املقدمة.

قياس العدد بشكل مباشر

 5مبادرات لكل حماف ة
سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

عدد الورش التدريبية اليت تستهدف الشباب يف جمال البحث
التشاركي.
2025
عدد محالت كسب التأييد يف جمال احتياجات اجملتمع.
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قياس العدد بشكل مباشر

 12محلة سنوايً

عدد جوائز التميز اليت مت اطالقها.

وزارة الثقــافــة ،وزارة الرتبيـة
املش ــروع ( :)4/4إطال جوائز
التميز للمشروعات الشبابية

وزارة الشباب

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)5/4بناء قدرات
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ــاب يف جمـ ــال املهـ ــارات وزارة الشباب
احلياتية

والتعليم ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املــدين ،اجلــامعــات 2019
األردنية  ،والقطاع اخلاص
 ،اجلهات املاحنة.
الـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف
( ،)UNICEFهيئ ـ ــة
أجيال الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،احلكام
اإلداريني يف احمل ــاف ــات،
2019
مؤسـسـات اجملتمع املدين،
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
الرتبيـ ــة والتعليم ،القط ـ ــاع
اخلاص.

قياس العدد بشكل مباشر
عدد املشاريع الفائزة جبوائز التميز  /إمجاث

2025

2025

نسبة املشاريع الشبابية الفائزة جبوائز التميز.

 3جوائز سنوايً
 %3من املشاريع املشاركة

عدد املشاريع املشاركة يف جوائز التميز *
%100

سنوايً

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع إطال جوائز التميز للمشروعات الشبابية

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

عدد الورش التدريبية يف جمال املهارات احلياتية.

قياس العدد بشكل مباشر

 60ورشة سنوايً

عدد املشاركني يف الورش التدريبية يف جمال املهارات احلياتية.

قياس العدد بشكل مباشر

 1500مشارك سنوايً

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم
مشروع بناء قدرات الشباب يف جمال املهارات احلياتية

قياس العدد بشكل مباشر

كافة الفرص التحسينية

خماطر اهلدف:
 .1ضعف اقبال الشباب على إنشاء وأتسيس املبادرات الشبابية واملشاركة هبا.
 .2غياب التشريعات الناظمة إلنشاء وأتسيس املبادرات الشبابية.
 .3انعكاسات التغريات املتكررة يف املستوى السياسي على أولوايت تنفيذ املشاريع
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اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)5تطوير املراكز الشبابية والبنية التحتية الالزمة لتقدمي اخلدمات الشبابية املتقدمة وتوفري مساحات صديقة.
املشروع

املسؤولية

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)1/5تطوير البىن
التحتية الالزمة لتنفيذ األنش ـ ـ ــطة وزارة الشباب
الشبابية

الشركاء

الفرتة الزمنية

مؤشر األداء ()KPI

البداية النهاية

وزارة األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ــال العــامــة
واإلسـ ـ ـ ــكان ،جملس البناء
الــوطــين ،وزارة امل ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة،
ال ــديوان امللكي ،م ــديري ــة
الـ ــدفـ ــاع املـ ــدين ،جمـ ــالس
احملـ ــاف ـ ــات ،البل ـ ــدايت،
ديوان احملــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة ،نقــابــة 2019
املهندس ـ ـ ـ ـ ــني ،وزارة الرتبية

2025

نسبة مرافق البنية التحتية املطورة لتنفيذ األنشطة الشبابية

معادلة القياس

عدد مرافق البنية التحتية املطورة  /العدد
الكلي للمرافق * %100

املستهدف

 %15سنوايً

والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
البيئة ،وزارة االتصـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجيا املعلومات.

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)2/5إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
املنشآت الشبابية

وزارة الشباب

وزارة األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ــال العــامــة
واإلسـ ـ ـ ــكان ،جملس البناء
الــوطــين ،وزارة امل ـ ـ ــال ـي ـ ـ ــة،
ال ــديوان امللكي ،م ــديري ــة
2019
الـ ــدفـ ــاع املـ ــدين ،جمـ ــالس
احملـ ــاف ـ ــات ،البل ـ ــدايت،
ديوان احملــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة ،نقــابــة
املهندس ـ ـ ـ ـ ــني ،وزارة الرتبية

2025

عدد املنشآت اليت مت إنشاؤها حديثاً
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قياس العدد بشكل مباشر

منشأة واحدة يف كل حماف ة
سنوايً

والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلامعات األردنية
اجمل ـلــس األع ـلــى حل ـقــو
املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/5هتيئة املراكز
الش ـ ــبابية ملش ـ ــاركة الش ـ ــباب من وزارة األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ــال األشخاص ذوي اإلعاقة،
2019
ذوي االعاقة حبسب كودة البناء العامة واإلسكان جملس البناء الوطين ،وزارة
املالية ،وزارة الشباب
اخلاص

2025

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
2019
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات
األردنية

2025

املشروع ( :)5/5توفري
املساحات الصديقة للشباب.

وزارة الشباب

نسبة املراكز املهيأة ملشاركة الشباب من األشخاص ذوي اإلعاقة وفق
كودة البناء اخلاص

عدد املساحات الصديقة اليت مت توفريها للشباب

خماطر اهلدف:
 .1ضعف املوازانت املخصصة للبىن التحتية.
 .2ضعف التنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة املعنية بتطوير البىن التحتية.
 .3التشريعات واإلجراءات الناظمة واملرتبطة بتطوير وإنشاء البىن التحتية.
 .4قلة الكفاءات املتخصصة لتنفيذ مشاريع البىن التحتية واإلشراف عليها.
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عدد املراكز املهيأة وفق كودة البناء اخلاص /
إمجاث عدد املراكز * %100

قياس العدد بشكل مباشر

 %5سنوايً

مساحة واحدة لكل حماف ة
سنوايً

اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب وا ٍع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب والرايدة والتمكني االقتصادي.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)6تطوير بيئة العمل الشبايب لدعم اإلبداع واالبتكار ورايدة األعمال للنهوض مبسرية الرايدة االجتماعية والتعامل غري التقليدي مع التحدايت.
املشروع

املسؤولية

املشروع ( :)1/6متكني الشباب
وال ـع ـ ـ ــام ـل ــني م ـع ـه ــم مب ـف ـ ـ ــاه ـي ــم وزارة الشباب
ومهارات رايدة األعمال

املشروع ( :)2/6متكني الشباب
وال ـع ـ ـ ــام ـل ــني م ـع ـه ــم مب ـف ـ ـ ــاه ـي ــم وزارة الشباب
ومهارات اإلبداع والتميز

الشركاء

الفرتة الزمنية
البداية

مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وث العهد،
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــندو املل عبد
الثاين للتنمية ،مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة
التـ ـ ــدري ـ ـ ــب املهين ،وزارة
العمل ،الصــندو األردين
اهلامشي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
2019
اجملتمع املدين .مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة

عدد ورش العمل لتمكني الشباب مبهارات رايدة األعمال.

قياس العدد بشكل مباشر

 24ورشة سنوايً

عدد ورش العمل لتمكني العاملني مع الشباب مبهارات رايدة
األعمال.

قياس العدد بشكل مباشر

 12ورش سنوايً

النهاية

2025

هنــر األردن ،املـنـ ـم ـ ـ ــات
الــدوليــة ،القطــاع اخلــاص،
وزارة الص ـ ـ ـ ــناعة والتجارة،
غرف الص ـ ــناعة والتجارة،
وزارة الثقافة
مركز املل عبد الثاين
للتميز ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وث
العهد ،مؤس ـس ــة التدريب
املـ ـه ــين ،وزارة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـ ــل2019 ،
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدو األردين
اهلامشي ،مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اجملتمع املدين .مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

2025

عدد الزايرات امليدانية للشباب ملشاريع رايدية.

قياس العدد بشكل مباشر

 12زايرة سنوايً

عدد قصص النجاح يف رايدة األعمال

قياس العدد بشكل مباشر

 12قصة جناح سنوايً

نسبة رضا الشباب والعاملني عن اجلهود املبذولة لتمكينهم يف مفاهيم
ومهارات رايدة األعمال

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

عدد ورش العمل لتمكني الشباب مبهارات اإلبداع والتميز.

قياس العدد بشكل مباشر

 24ورشة سنوايً

عدد ورش العمل لتمكني العاملني مع الشباب مبهارات اإلبداع
والتميز.

قياس العدد بشكل مباشر

 12ورش سنوايً

عدد الزايرات امليدانية للشباب ملراكز ومؤسسات اإلبداع والتميز

قياس العدد بشكل مباشر

 12زايرة سنوايً

نسبة املقرتحات اإلبداعية املطبقة من إمجاث املقرتحات املقدمة

عدد املقرتحات اإلبداعية املطبقة  /إمجاث
عدد املقرتحات املقدمة * %100

 %40سنوايً
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املشروع ( :)3/6تطوير وتطبيق
ن ام للكش ـ ـ ـ ـ ــف عن الش ـ ـ ـ ـ ــباب وزارة الشباب
املبدعني واملوهوبني

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)4/6تبين الربامج
اإلبداعية للشباب وتقدمي الدعم وزارة الشباب
الالزم لتنفيذها

هنــر األردن ،املـنـ ـم ـ ـ ــات

نسبة رضا الشباب والعاملني عن اجلهود املبذولة لتمكينهم يف جمال

الــدوليــة ،القطــاع اخلــاص،
وزارة الص ـ ـ ـ ــناعة والتجارة،
غرف الص ـ ــناعة والتجارة،
وزارة الثقافة

مفاهيم ومهارات اإلبداع والتميز

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات
2019
األردن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وزارة
االتص ـ ـ ـ ـ ــاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات 2019
األردن ـ ـي ـ ـ ــة ،امل ـ ـن ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)5/6بناء قدرات
الش ــباب يف جمال إدارة املش ــاريع وزارة الشباب
الرايدية

وزارة الشباب

ال ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاع اخل ـ ـ ـ ـ ــاص2019 ،
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
الص ـ ــناعة والتجارة ،غرف
2022

املشـروع ( :)6/6أتسـيس ودعم
حاضنات األعمال.

نسبة العاملني الذين مت بناء قدراهتم من إمجاث العاملني مع الشباب

عدد العاملني مع الشباب الذين مت بناء
قدراهتم  /إمجاث عدد العاملني مع الشباب
*%100

 %80سنوايً

ن ام الكشف عن املبدعني واملوهوبني

إطال الن ام

ن ام واحد يف السنة األوىل
من اخلطة

نسبة الطالب املبدعني واملوهوبني

عدد الشباب املبدعني واملوهوبني  /عدد
الطالب * %100

 %15سنوايً

نسبة الربامج اإلبداعية اليت مت تبنيها

عدد الربامج اإلبداعية اليت مت تبنيها /إمجاث
عدد الربامج اإلبداعية املتاحة * %100

 %10سنوايً

2025

2025

عدد الربامج اإلبداعية املدعومة  /إمجاث
عدد الربامج اإلبداعية اليت مت تبنيها

 %50سنوايً

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال بناء قدرات الشباب إلدارة
املشاريع الرايدية

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

نسبة رضا الشباب عن اجلهود املبذولة يف بناء القدرات إلدارة
املشاريع الرايدية

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

فاعلية برامج بناء قدرات الشباب إلدارة املشاريع الرايدية

عدد املشاريع الرايدية املنفذة

 12مشروع سنوايً

نسبة اكتمال حاضنات األعمال

عدد املراحل املنجزة من أتسيس احلاضنات /
إمجاث املراحل املخطط هلا الجناز احلاضنات
* %100

 %35سنوايً

عدد اجللسات التوعوية بدور حاضنات األعمال وأمهيتها

قياس العدد بشكل مباشر

نسبة الربامج اإلبداعية اليت مت دعم تنفيذها

الدولية ،القطاع اخلاص
وزارة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات،
وزارة الص ـ ـ ـ ــناعة والتجارة،
غرف الص ـ ــناعة والتجارة،
2019
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،املـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
الدولية،

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

%75

*%100

2025

2021
2025
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 24جلسة سنوايً

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــاع ـ ــة والتجـ ـ ــارة،

عدد املشاريع أو املبادرات اإلبداعية اليت مت دعم تنفيذها يف

املن مات الدولية.
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)7/6تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ــاب ذوي اإلع ــاق ــة على وزارة الشباب
التميز واإلبداع

اجمل ـلــس األع ـلــى حل ـقــو
األشخاص ذوي اإلعاقة،
اجل ـ ـ ــام ـ ـع ـ ـ ــات األردن ـ ـي ـ ـ ــة،
من م ــات اجملتمع امل ــدين،
املن مات الدولية.

حاضنات األعمال

قياس العدد بشكل مباشر

 12مشروعاً أو مبادرة
سنوايً

عدد ورش العمل للعاملني مع الشباب ذوي اإلعاقة يف جمال مهارات
التميز واإلبداع والدعم والتحفيز

قياس العدد بشكل مباشر

 12ورشة سنوايً

عدد ورش العمل للشباب ذوي اإلعاقة يف جمال مهارات التفكري
اإلبداعي والتميز

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنوايً

عدد املبادرات اإلبداعية للشباب ذوي اإلعاقة املوثقة واملنشورة

قياس العدد بشكل مباشر

 12مبادرة إبداعية سنوايً

خماطر اهلدف:
 .1ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتبين ودعم برامج املوهوبني واكتشافهم.
 .2ندرة املختصني يف جمال املوهبة واإلبداع وحاضنات األعمال.
 .3عدم وجود جهة راعية حلاضنات األعمال.
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اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب وسيادة القانون واحلاكمية الرشيدة.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)7تعزيز مفاهيم وممارسات وقيم احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون.
املشروع

املسؤولية

املشروع ( :)1/7متكني الشباب
مبفاهيم وقيم احلاكمية الرش ـ ـ ـ ــيدة وزارة الشباب
وسيادة القانون.

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)2/7تعزيز الثقــة
بني الشباب ومؤسسات الدولة.

وزارة الشباب

الشركاء

الفرتة الزمنية
البداية

رائسة الوزراء ،وزارة الرتبية
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلــامعــات األردنيــة ،هيئــة
النزاهة ومكافحة الفساد،
وزارة ال ــداخلي ــة ،م ــديري ــة
2019
األمن العام ،مؤسـ ـ ـس ـ ــات

النهاية

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال متكني الشباب مبفاهيم وقيم
سيادة القانون واحلاكمية الرشيدة

الع ــاث والبح ــث العلمي،
اجلــامعــات األردنيــة ،هيئــة

نسبة رضا الشباب عن اجلهود املبذولة يف جمال متكني الشباب
مبفاهيم وقيم سيادة القانون واحلاكمية الرشيدة

2019

قياس العدد بشكل مباشر

 12برانمج سنوايً

2025

اجملتمع املـ ـ ــدين ،القط ـ ـ ــاع
اخل ـ ـ ــاص ،وزارة الـع ـ ـ ــدل،
املن مــات الــدوليــة ،وزارة
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــية
والربملانية.
رائسة الوزراء ،وزارة الرتبية
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز الثقة بني الشباب
ومؤسسات الدولة.
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حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

قياس العدد بشكل مباشر

%75

 12برانمج سنوايً

النزاهة ومكافحة الفساد،
وزارة ال ــداخلي ــة ،م ــديري ــة
األمن العام ،مؤسـ ـ ـس ـ ــات
اجملتمع املـ ـ ــدين ،القط ـ ـ ــاع
اخل ـ ـ ــاص ،وزارة الـع ـ ـ ــدل،
املن مات الدولية.

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/7ت ـ ـ ـع ـ ـ ـزيـ ـ ــز
االســتخدامات اإلجيابية لوســائل وزارة الشباب
التواصل االجتماعي.

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)4/7احل ـ ــد من
انتشار ظاهريت التنمر والتعصب وزارة الشباب
بني الشباب.

وزارة االتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وتكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــات،
وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات
األردنيـ ـ ــة ،هيئ ـ ــة النزاه ـ ــة 2019
ومكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد ،وزارة
الــداخليــة ،مــديري ـة األمن
العام ،مؤسـ ـس ــات اجملتمع
امل ــدين ،القط ــاع اخل ــاص،
املن مات الدولية.

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز االستخدامات االجيابية
لوسائل التواصل االجتماعي.

قياس العدد بشكل مباشر

عدد الزايرات الشبابية لوحدة اجلرائم اإللكرتونية لتوعيتهم ابجلرائم
اإللكرتونية

قياس العدد بشكل مباشر

 24زايرة سنوايً

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

% 75

نسبة رضا الشباب عن اجلهود املبذولة يف تعزيز االستخدامات
اإلجيابية لوسائل التواصل االجتماعي.

وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،اجل ـ ـ ــامـ ـع ـ ـ ــات
األردنيـ ـ ــة ،هيئ ـ ــة النزاه ـ ــة
ومكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد ،وزارة
الــداخليــة ،مــديريــة األمن 2019
العام ،مؤسـ ـس ــات اجملتمع
امل ــدين ،القط ــاع اخل ــاص،
وزارة العـ ــدل ،املن م ـ ــات
الـ ــدوليـ ــة  ،وزارة التنميـ ــة
االجتماعية.

نسبة رضا الشباب عن اجلهود املبذولة يف جمال تعزيز الثقة بني
الشباب ومؤسسات الدولة.

حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلد من انتشار ظاهريت التنمر
والتعصب بني الشباب.

50

قياس العدد بشكل مباشر

%75

 12برانمج سنوايً

 12برانمج سنوايً

خماطر اهلدف:
 .1العادات والتقاليد املرتبطة مبفاهيم التعصب.
 .2ضعف الوعي ابلعوامل املرتبطة ابنتشار ظاهريت التعصب والتنمر.
 .3انتشار دعوات التعصب والتنمر من جهات خمتلفة عرب وسائل االتصال االجتماعي.
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اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب واألمن والسلم اجملتمعي .

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)8نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر لدى الشباب مبا يعزز األمن والسلم االجتماعي ونبذ التطرف والعنف.
املشروع

املسؤولية

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)1/8ال ـتــوع ـيـ ـ ــة
مبخاطر العنف اجملتمعي.

وزارة الشباب

الشركاء

الفرتة الزمنية
البداية

وزارة التنمية االجتماعية،
إدارة محـ ـ ــاي ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة،
مديرية األمن العام ،وزارة
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة ،اجلـ ـ ــامعـ ـ ــات
األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة 2019
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،

النهاية

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال التوعية مبخاطر العنف اجملتمعي

املشــروع ( :)2/8أتهيل الوعاظ وزارة االوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـواع ـ ـ ـ ــات ورج ـ ـ ــال الـ ـ ــديــن والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
وخطب ــاء املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج ــد يف جم ــال واملـ ـق ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـت ــوع ـيـ ـ ــة مب ـخ ـ ـ ــاطــر ال ـت ـط ــرف االســالمية ،جملس
الكنائس.
والعنف.

قياس العدد بشكل مباشر

 12برانمج سنوايً

2025
عدد العروض املسرحية للحد من ظاهرة العنف اجملتمعي

مؤسـسـات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.
وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
التنمية االجتماعية ،إدارة
محــايــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،مــديريــة
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،وزارة
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة ،اجلـ ـ ــامعـ ـ ــات
2019
األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،
مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اجملتمع
املدين..

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

قياس العدد بشكل مباشر

 3عروض مسرحية سنوايً

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال أتهيل الوعاظ والواع ات
2025

ورجال الدين وخطباء املساجد يف جمال التوعية مبخاطر التطرف
والعنف.
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قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/8ت ــوظـ ـي ــف
الفنون اإلبداعية ملواجهة العنف وزارة الثقافة
والتطرف واإلرهاب.

التنمية االجتماعية ،إدارة
محــايــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،مــديريــة
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،وزارة
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة ،اجلـ ـ ــامعـ ـ ــات
2019
األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وزارة ال ـتـعـلـيــم
الع ــاث والبح ــث العلمي،

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال توظيف الفنون اإلبداعية
ملواجهة العنف والتطرف واإلرهاب.

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

2025
عدد العروض املسرحية واألعمال الدرامية لنشر التسامح وحماربة
اإلرهاب والتطرف

مؤسـسـات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.
مديرية األمن العام ،وزارة
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة ،اجلـ ـ ــامعـ ـ ــات
وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب ،األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)4/8احل ـ ــد من
اللجن ـ ــة األوملبي ـ ــة والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم 2019
ظاهرة العنف الرايضي.
الع ــاث والبح ــث العلمي،
األردنية.
مؤسـسـات اجملتمع املدين.
املن مات الدولية.

2025

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
التنمية االجتماعية ،إدارة
محــايــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،مــديريــة
األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،وزارة
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)5/8تعزيز دور
وزارة االتص ـ ــاالت
الـ ـ ــداخليـ ـ ــة ،اجلـ ـ ــامعـ ـ ــات
اإلعالم وتكنولوجيا االتصــاالت
2019
وتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ـ ــا
األردن ـي ـ ـ ــة ،وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة
يف احلـ ـ ــد من العنف والتطرف
املعلومات
والـت ـع ـل ـيــم ،وزارة الـت ـعـلـيــم
واإلرهاب.
الع ــاث والبح ــث العلمي،
مؤسـسـات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلد من ظاهرة العنف
الرايضي.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز دور اإلعالم وتكنولوجيا
االتصاالت يف احلد من العنف والتطرف واالرهاب.
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قياس العدد بشكل مباشر

قياس العدد بشكل مباشر

قياس العدد بشكل مباشر

 3عروض مسرحية سنوايً

 24برانمج سنوايً

 24برانمج سنوايً

إدارة محاية األس ـ ـ ــرة ،مديرية
األمن العام ،وزارة الداخلية،
اجلـ ــامعـ ــات األردنيـ ــة ،وزارة
الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم
الع ـ ـ ــاث والبح ـ ـ ــث العلمي،
وزارة الثقافة ،مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات
اجملتمع امل ـ ــدين .املن م ـ ــات
ال ـ ــدولي ـ ــة ،ومعه ـ ــد اإلعالم
األردين.

2019

وزارة الثقافة ،وزارة الشباب،
وزارة التنمية الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية،
وزارة االوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف
اجلـ ــامعـ ــات األردنيـ ــة ،وزارة
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)7/8تعزيز ثقافة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون
الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم
احلوار والتسامح واحرتام التنوع .واملـ ـق ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الع ـ ـ ــاث والبح ـ ـ ــث العلمي،
االسالمية.
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.

2019

وزارة الثقافة ،وزارة الشباب،
وزارة التنمية الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية،
اجلـ ــامعـ ــات األردنيـ ــة ،وزارة
الرتبية والتعليم ،وزارة التعليم
الع ـ ـ ــاث والبح ـ ـ ــث العلمي،
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات اجملتمع املدين،
املن مات الدولية.

2019

املش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)6 /8حتص ـ ـ ـ ـ ـ ــني
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاب من خطورة خطــاب وزارة الشباب
الكراهية.

املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)8/8تعزيز ثقافة
ومـف ـ ـ ــاهـيــم الـنــوع االجـتـم ـ ـ ــاعـي وزارة الشباب
وعالقتها ابلعنف.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال حتصني الشباب من خطورة
خطاب الكراهية.

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

2025
عدد األنشطة الشبابية اهلادفة لتعزيز االندماج والتماس االجتماعي

2025

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز ثقافة احلوار والتسامح
واحرتام التنوع.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز ثقافة ومفاهيم النوع
االجتماعي وعالقتها ابلعنف.

خماطر اهلدف:
 .1العادات والتقاليد املرتبطة مبفاهيم الثأر والعنف وخطاب الكراهية.
 .2ضعف الوعي ابلعوامل املرتبطة ابنتشار التطرف والعنف.
 .3انتشار دعوات التطرف والعنف عرب وسائل التواصل االجتماعي.
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قياس العدد بشكل مباشر

قياس العدد بشكل مباشر

 3معسكرات سنوايً

 24برانمج سنوايً

 24برانمج سنوايً

اهلدف الوطين:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

اهلدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب و ٍاع لذاته وقدراته ،منت ٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره ،مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احمل ـور:

الشباب والصحة والنشاط البدين.

اهلدف اإلسرتاتيجي ( :)9رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب واستخدام األمناط الصحية السليمة.
املشروع

املسؤولية

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)1/9حتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
الشـ ـ ـ ــباب من األمناط الصـ ـ ـ ــحية وزارة الصحة
السلبية.

الشركاء

الفرتة الزمنية
البداية

النهاية

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
الرتبية والتعليم ،اجلامعات
األردنـي ـ ـ ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم
2019
الع ــاث والبح ــث العلمي،
املن مات الدولية ،القطاع
اخلاص ،اجملتمع املدين.

2025

مؤشر األداء ()KPI

معادلة القياس

املستهدف

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال حتصني الشباب من األمناط
الصحية السلبية.

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

عدد ورش العمل للعاملني مع الشباب ابملمارسات الصحية االجيابية

قياس العدد بشكل مباشر

 36ورشة سنواي

وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم،
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
املشـ ـ ــروع ( :)2/9إنشـ ـ ــاء أندية وزارة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــة،
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث 2019
وزارة الشباب
صحية صديقة للشباب.
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،املـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
الدولية.

2025

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
وزارة االوقـ ـ ـ ـ ـ ــاف الرتبية والتعليم ،اجلامعات
املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)3/9احل ـ ــد من والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون األردنـي ـ ـ ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم
2019
واملـ ـق ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الع ــاث والبح ــث العلمي،
الزواج املبكر.
املن مات الدولية ،القطاع
اإلسالمية.
اخلاص ،اجملتمع املدين.

2025

وزارة الصحة ،وزارة الرتبية
وال ـت ـع ـل ـيــم ،اجل ـ ـ ــام ـع ـ ـ ــات 2019
األردنـي ـ ـ ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم

2025

املش ـ ــروع ( :)4/9ترس ـ ــيخ القيم
الصحية لدى الشباب.

وزارة الشباب

عدد األندية الصحية املنشأة الصديقة للشباب

قياس العدد بشكل مباشر

 12اندي سنوايً

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلد من الزواج املبكر.

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

نسبة اخلفض يف الزواج املبكر

(عدد حاالت الزواج املبكر خالل العام
املاضي – عدد حاالت الزواج املبكر خالل
عام القياس)  /إمجاث عدد حاالت الزواج
املبكر خالل عام القياس * %100

 %5سنوايً

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ القيم الصحية لدى
الشباب.

قياس العدد بشكل مباشر
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 24برانمج سنوايً

الع ــاث والبح ــث العلمي،
املن مات الدولية ،القطاع
اخلاص ،اجملتمع املدين.
املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)5/9ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ
السـ ـ ـ ــلوكيات الصـ ـ ـ ــحية اإلجيابية وزارة الشباب
لدى الشباب.

وزارة الصحة ،وزارة الرتبية
وال ـت ـع ـل ـيــم ،اجل ـ ـ ــام ـع ـ ـ ــات
األردنـي ـ ـ ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم
2019
الع ــاث والبح ــث العلمي،
املن مات الدولية ،القطاع
اخلاص ،اجملتمع املدين.

2025

وزارة الشباب

وزارة الــرتب ـيـ ـ ــة وال ـت ـع ـل ـيــم،
اجلــامعــات األردنيــة ،وزارة
التعليم العـ ـ ــاث والبحـ ـ ــث 2019
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،املـ ـنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات
الدولية.

2025

املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ( :)6/9ترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ
األنشطة الرتوحيية للشباب.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ السلوكيات الصحية
اإلجيابية لدى الشباب.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ األنشطة الرتوحيية
للشباب.

قياس العدد بشكل مباشر

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

 24برانمج سنوايً

وزارة الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وزارة
الرتبية والتعليم ،اجلامعات
املشـ ـ ـ ــروع ( :)7/9احلفاظ على
وزارة البيئ ــة ،وزارة
األردنـي ـ ـ ــة ،وزارة الـتـعـلـيــم 2019
البيئ ـ ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ـ ــة واحل ـ ــد من
الصحة
الع ــاث والبح ــث العلمي،
التلوث.
املن مات الدولية.

2025

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلفاظ على البيئة الصحية
واحلد من التلوث.

خماطر اهلدف:
 .1ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتعزيز املمارسات الصحية السليمة.
 .2تدين مستوى الوعي االجتماعي ابملمارسات الصحية السليمة.
 .3العادات والتقاليد الداعمة للممارسات الصحية السلبية.
 .4ضعف من ومة التشريعات اخلاصة ابملمارسات الصحية والبيئية.

56

قياس العدد بشكل مباشر

 24برانمج سنوايً

قائمة املصطلحات
الشباب
التخطيط اإلسرتاتيجي

)(Strategic Planning

اإلسرتاتيجية)(Strategy
الرؤية )(Vision
الرسالة )(Mission
القيم اجلوهرية

)(Core Values
األهداف

هم فئة السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني  12و  30سنة.
هو عملية من مة هتدف إىل اختاذ قرارات أساسية ،تركز على كيفية مواجهة القضااي اهلامة والتعامل معها وأتخذ يف االعتبار املتغريات الداخلية واخلارجية.
الطريقة اليت تقوم املؤسسة من خالهلا بتطبيق الرسالة والرؤية ،بناءً على احتياجات أصحاب العالقة ،ويتم دعمها من خالل ،اخلطط ،واألهداف والعمليات.

هي احلالة اليت ترغب املؤسسة يف الوصول إليها مستقبالً .ومتثل الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها املؤسسة يف املستقبل ،حبيث تقودها للنجاح يف إسهاماهتا يف اجملتمع .لذا فهي
خطة إسرتاتيجية متخيلة لعمل املن مة ،وتتعلق بسؤال ما مدى جناح املن مة؟ حيث جيب أن تتسق الرؤية مع القيم التن يمية
هو هدف املؤسسة العام وتتضمن وصفا للكيفية اليت تسعى من خالهلا إىل حتقيق رؤيتها.
هي املبادئ األساسية واملعتقدات اليت تعتنقها املؤسسة والعاملون فيها ومتيزهم عن غريهم ،وما تؤمن أبنه الطريقة الصحيحة للقيام ابألمور والتعامل مع خمتلف األطراف .وتشكل
هذه القيم مبجملها ثقافة املؤسسة والقواعد األساسية اليت حتكم عمل املوظفني وعالقاهتم.

اإلسرتاتيجية (Strategic

توضح األهداف اإلسرتاتيجية توجهات املؤسسة وخططها املستقبلية والعناصر اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها خالل فرتة زمنية حمددة .وتكون األهداف اإلسرتاتيجية متوائمة مع
رؤية ورسالة املؤسسة.

التحليل الرابعي

هي أداة حتليل إسرتاتيجي هتدف للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة يف املؤسسة ،ابإلضافة إىل معرفة الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة ووضعها موضع الدراسة
والتحليل.

)Objectives

)(SWOT Analysis
البيئة الداخلية

)(Internal Environment

البيئة اخلارجية (External
)Environment

نقاط القوة )(Strengths

البيئة أو احمليط الذي تعمل من خالله املؤسسة وبه تستطيع أن حتقق أهدافها املنشودة وفيها يتم حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف واليت تتعلق غالبا ابهليكل التن يمي واملوارد
املالية والبشرية والن م اإلدارية والتقنية واألمناط اإلدارية.
العوامل واملتغريات اليت تنشأ وتتغري خارج املؤسسة ،وهي متغريات تؤثر يف املؤسسة لكنها ال تستطيع السيطرة عليها أو التحكم فيها مباشرة مثل املتغريات االجتماعية ،املتغريات
االقتصادية ،واملتغريات السياسية ...اخل .والواقع أن جناح املؤسسة أو فشلها يتوقف لدرجة كبرية على قدرهتا على خلق درجة من التوافق بني أنشطتها والبيئة اليت تعمل هبا.
القدرات الذاتية للمؤسسة واليت متيزها عن غريها سواء كان املوارد أو اإلمكانيات املادية أو البشرية أو ن م عمل ،وميكن استعماهلا بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف ورسالة
املؤسسة.
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نقاط الضعف)(Weaknesses

أوجه القصور الذاتية سواء كان يف املوارد أو اإلمكانيات املادية أو البشرية أو ن م العمل املطبقة واليت ميكن أن تعيق املؤسسة عن حتقيق أهدافها ورسالتها.

الفرص)(Opportunities

ال روف اإلجيابية املتاحة واملواتية إلحداث حتسني يف األحوال القائمة ،وهي احلالة البديلة األكثر جاذبية من الوضع القائم ،وتستطيع املؤسسة االستفادة من هذه الفرصة إبمكاانهتا
ابحتمال جناح معقول وبتكلفة أفضل من الوضع القائم.

التهديدات )(Threats

عبارة عن جمموعة من القيود اليت تفرضها البيئة اخلارجية على أنشطة املؤسسة وال تستطيع السيطرة عليها وتتأثر فيها بشكل مباشر ،وهي ذات أتثري سليب على كفاءة املؤسسة

اجملموعات البؤرية

)(Focus Groups
العصف الذهين

هي عملية تقوم ابجلمع بني املؤهلني واخلرباء املتخصصني يف جمال معني للتعرف على آرائهم وانطباعاهتم ملناقشة موضوع ما والتعليق عليه اعتمادا على تبادل اخلربات الشخصية
وطرح اآلراء والتعبري عن املشاعر واالجتاهات .ويتألف العدد املثاث للمشاركني يف اجملموعات البؤرية من  7إىل  11شخصاً ويستغر االجتماع ما بني ساعة إىل ساعتني .ويتم
إدارته من قبل ميسر يقود اجملموعة خالل نقاش تفاعلي لتحفيز احلوار املتبادل.

)(Brainstorming

هو أسلوب حتفيز فكري تناقش جمموعة من األشخاص من خالله موضوع معني عن طريق جتميع قائمة من األفكار العفوية اليت يساهم هبا افراد اجملموعة .يركز األسلوب على
عدد من املبادئ منها خلط وتطوير األفكار ،الرتحيب ابألفكار غري التقليدية ،جتنب النقد ،والرتكيز على خلق أكرب كم من األفكار قبل الن ر إىل جودهتا.

املشروع )(Project

هو مسعى مؤق يتخذ من أجل إنشاء منتج متفرد أو خدمة أو نتيجة متفردة.

اخلطط التنفيذية)(Action Plan
اخلطر)(Risk
إدارة املخاطر

)(Risk Management

خطة إدارة املخاطر

(Risk Management Plan).

مؤشرات األداء

(Key Performance
)”Indicators “KPIs

إجراءات حمددة موضوعة لتحقيق األهداف طويلة وقصرية املدى ،حبيث حتتوي اخلطة على تفاصيل املوارد الالزمة واألطر الزمنية املطلوبة إلجناز هذه اإلجراءات.
حدث غري أكيد سيؤثر يف حال وقوعه على حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية أو املرحلية "قصرية املدى" ألي جهة.
عملية حتديد وحتليل مجيع املخاطر اليت قد حتول دون حتقيق األهداف ،ووضع اخلطط للحد من أثرها ،مراقبتها وتقييمها.
أسلوب علمي تتبناه اإلدارة لتحديد األخطار اليت قد تتعرض هلا املؤسسة وتصنيفها حسب أولوايهتا وقياسها ،ومن مث تطوير إسرتاتيجية إلدارهتا.
مقاييس كمية و  /أو نوعية تصف املخرجات وأداء العمليات يف املؤسسة وتكون مرتبطة ابألنشطة ،وتستخدم جلمع البياانت بصفة دورية عن مدى اإلجناز املتحقق يف تنفيذ
هذه األنشطة مما يساعد يف اختاذ القرارات.

املؤسسة ()Organization

هي املن مات احلكومية وغري احلكومية مثل (الوزارات ،اهليئات ،املن مات......اخل).

الشركاء )(Partners

هم أطراف خارجيون يشاركون يف حتقيق أهداف وفوائد مشرتكة ومستدامة للجميع.
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• الدستــــور األردنــــي.

• قانون رعاية الشباب وتعديالته رقم ( )13لسنة 2005م.

• كتب التكليف السامية.

• خطابات العرش ،والرسائل امللكية واألوراق النقاشيـة.

• املسوحات الشبابيـــــة.

• أهداف التنمية املستدامة (.)SDGs

• نتائج استطالع رأي الشباب( ،وزارة الشباب.)2017 ،

• نتائج اجملموعات البؤرية للشباب( ،وزارة الشباب.)2017 ،

• نتائج لقاءات العاملني واخلبراء والقيادات الشبابية( ،وزارة الشباب.)2017 ،

• نتائج الدراسة التقييمية لإلستراتيجية األولى .2009 – 2004

• نتائج مسح السكان واملساكن( ،دائرة االحصاءات العامة.)2015 ،

• نتائج الدراسة املسحية لواقع الشباب األردني( ،دائرة االحصاءات العامة)2013 ،

• وثيقة األردن .2025

• وثيقة سياسات الفرصة السكانية احملدثة لعام .2017

• إستراتيجية وزارة التربية والتعليم.2022-2018 ،

• إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي.2018-2015 ،

• إستراتيجية وزارة العمـــل.2021-2017 ،

• اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل.2020 -2011 ،

• إستراتيجية احلد من الفقـر.2020-2013 ،

• اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية.2025-2016 ،

• خطة حتفيز النمو االقتصادي .2022-2018

• البرنامج التنموي التنفيذي .2019 – 2016

• كلنــــــا األردن.

• األردن أوالً.

• استراتيجية اللجنة األوملبية . 2018
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