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 املقدمة:

 مع التوجيهات امللكية السامية باألخذ بيدهم وتحفيزهم وإعطائهم  الحكومات املتعاقبةجاء اهتمام 
ً
بالشباب انسجاما

تجاه مستقبل وطنهم وأمتهم، وبما أن مرحلة الشباب هي مرحلة انتقالية بمختلف االدور الريادي لتحمل مسؤولياتهم 

بالشباب لها دور كبير في صقل شخصياتهم والرقي بمختلف مستوياتهم الفكرية ن املؤسسات املعنية إأبعادها؛ ف

 
ً
 بالرسالة التي يمكن أن يحققها الشباب ألنفسهم ومجتمعاتهم.  والجسمية والوجدانية، إيمانا

 أن الشباب حالة سيادية، ومشروع وطني وقومي، فالشباب في األردن يشكلون الشريحة األ
ً
كبر، لقد أدرك األردن مبكرا

% من العدد اإلجمالي للسكان، وبهذا يعتبر املجتمع األردني 36 عاًما(30إلى  12) الفئة املستهدفةنسبة  حيث بلغت

، وأن االستثمار بهم وإ
ً
 فتيا

ً
 من التنمية الشاملة اكسابهم الخبرات الالزمة يعد جزءً مجتمعا

ً
 وأولوية من أولويات مهما

 . الدولة األردنية

بينها، في ما رغم التداخل  وكانت لكل مرحلة سماتها وخصائصهامرت رعاية الشباب في األردن بعدد من املراحل،  ولقد

 على النحو التالي: و 

 منذ تأسيس إمارة شرق األردن،   ذه املرحلة بالتلقائية والعفويةامتازت ه املرحلة األولى: أ.
ً
من خالل وامتدت تاريخيا

قانون وزارة التنمية االجتماعية، وبدأت تظهر دعوات لتأطير العمل الشبابي حتى صدور قانون رعاية الشباب رقم 

  .تأسيس عدد من األندية الرياضية والشبابية وشهدت هذه الفترةم، 1968( لسنة 13)

ت هذه املرحلة بعدد من التطورات، ، ومر 2001وحتى عام  1968امتدت هذه املرحلة منذ عام   املرحلة الثانية: ب.

، وبقيت 1977أبرزها الجهود الكبيرة من املؤسسات األهلية والتطوعية، وكذلك إنشاء وزارة الثقافة والشباب عام 

 1984مؤسسة رعاية الشباب تتبع للوزارة حتى عام 
 
فردت وزارة خاصة للشباب والرياضة، وبقي قانون ، حينما أ

، 1987( لسنة 8، عندما صدر قانون رعاية الشباب رقم )1987ل الوزارة حتى عام املؤسسة هو الذي يحكم عم

 . 2001وبقي ساري املفعول لعام 

، 2001بدأت هذه املرحلة بصدور اإلرادة امللكية السامية، بتشكيل املجلس األعلى للشباب عام  :املرحلة الثالثة جـ.

ليكون الخلف القانوني واإلداري للوزارة، وكان الهدف من هذا التحول إعطاء دور أكبر ومرونة أوسع للعمل 

ألهمية هذا القطاع من قبل جاللة الشبابي، عبر تطوير عملية رعاية الشباب وتنميتهم، وهي نظرة مستقبلية واعية 

امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين، وتحقيق الدور املنشود عبر مسيرة إصالحية لهذا القطاع، وتحقيق األهداف عبر 

 لتكامل الجهود من خالل املؤسسات الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدني، 
ً
تحديد رؤية مشتركة، وفرت إطارا

تطوعي، واملنظمات اإلقليمية والدولية. وبدأ الحديث عن وضع الخطط والبرامج ومؤسسات القطاع األهلي وال

 .2005( لسنة 13عاية الشباب رقم )واالستراتيجيات حيث صدر قانون ر 

وشهدت رعاية الشباب في تشكيل كل حكومة أو تعديلها إلى تغير في املسميات ما بين مجلس أعلى للشباب  إلى وزارة 

أو العودة إلى وزارة الشباب، مما شكل ذلك عدم وضوح ج بين وزارتي الشباب والثقافة، الدم الشباب أو إلى عملية

 في آلية العمل بصورة جلية وواضحة .
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 وزارة الشباب في سطور:

هيئة نادي و  390مديرية في املركز واملحافظات، و  19مدن شبابية،  5مؤسسة شبابية ورياضية منها:  645تشرف الوزارة على ما يزيد عن 

 201نادي(، باإلضافة إلى ) 374هيئة، األندية  16شبابية )الهيئات الشبابية 
ً
  ( مركزا

ً
 ورياضيً  20و  شبابيا

ً
 شبابيا

ً
 وم 15ا و مجمعا

ً
 بيتا

ً
عسكرا

 للشباب.

  
 
امج األخيرة قفزة نوعية في البر شكل املؤسسات التابعه للوزارة األذرع الحقيقيه لتحقيق الرؤية الشبابيه للوزارة. وقد شهدت السنوات وت

 بتطوير قدراتها البشرية من حيث عقد البرامج والدورات التدريبية لرفع ةواألنشطة واملشاريع الشبابي
ً
 كبيرا

ً
، حيث أولت الوزارة اهتماما

 على نوعية البرامج املقدمة، كما حرصت الوزارة على التعاون مع ا
ً
لعديد من املنظمات الدولية مستوى األداء لديهم مما انعكس إيجابيا

 .  واالقليمية والعربية والوطنية في تحقيق أهدافها

 

 :أهداف وزارة الشباب

 

واٍع ملوروثها الحضاري وقيمها، متحٍل بروح املسؤولية،   وأمته  شباب متمسك بعقيدته، منتٍم لوطنهتنشئة  (1)

نسان، والتعامل مع معطيات واحترام حقوق اإلتعددية الفكرية، قادٌر على تعزيز النهج الديمقراطي، وال

 العصر والتقنية الحديثة. 

تعميق انتماء الشباب للوطن، والوالء للقيادة الهاشمية، واحترام الدستور، وسيادة القانون، ومبادئ  (2)

 الثورة العربية الكبرى. 

مية البشرية املستدامة، وترسيخ تنظيم طاقات الشباب، واستثمارها، بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التن (3)

 قيم العمل الجماعي والتطوعي.

 تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية، بقصد تنمية اللياقة البدنية، وتهذيب النفس. (4)

 

 مهام وزارة الشباب:

الجهات  رسم السياسة الوطنية لرعاية الشباب، ووضع الخطط، والبرامج الالزمة لتنفيذها وذلك بالتنسيق مع .1

 إمكانياتها. واستثمار دها و ذات العالقة، بقصد توحيد جه

 .هاترخيصو ، والهيئات الشبابية الرياضية األندية تسجيل .2

 إنشاء املراكز الشبابية، واإلشراف عليها ودعمها ووضع البرامج، والخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها. .3

 قاتهم.رعاية الشباب ذوي االحتياجات الخاصة وتنظيم واستثمار طا .4

 إبراز قدرات الشباب املبدعين واملوهوبين. .5

 اقتراح التشريعات املتعلقة برعاية الشباب. .6
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(1ويمثل الشكل رقم )  
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 الناظمة للعمل الشبابي في األردن: (القوانين واألنظمة والتعليمات(التشريعات 

القوانين واألنظمة التي تحكم عملها وأهليتها وقانونيتها ة في األردن تحت عدد من  تنضوي املؤسسات واألعمال والبرامج واألنشطة الشبابي 

 ومنها:

 .2005لسنة  13قانون رعاية الشباب رقم  -

 .2018سنة ل 121نظام صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية رقم  -

 . 2019لسنة 165 عداد القيادات الشبابية رقم إنظام مركز  -

 وتعديالته. 2005لسنة  33نظام ترخيص وتسجيل األندية والهيئات الشبابية رقم  -

 .2016لسنة  78لوزارة الشباب رقم  داري نظام التنظيم اإل  -

 .1987لسنة  48نظام جمعية الكشافة واملرشدات رقم  -

 .1999لعام  42ردنية رقم الحسين للشباب وبيوت الشباب األ ت دارة معسكراإنظام  -
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 الوطنية للشباب: االستراتيجياتمحاور 

 
 
واألهلي وتم اعتمادها بصورة وزارة الشباب استراتيجيات وطنية للشباب، بمشاركة عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي  عدتأ

عمل، الشباب التعليم والتدريب، الشباب والو محاور الشباب  مع التركيز على ( 2004-2009وهي في املرحلة األولى لألعوام ) ةرسمي

الشباب وتكنولوجيا املعلومات والعوملة، الشباب والحقوق و نشطة الترويحية ووقت الفراغ، الشباب والبيئة، الشباب واألواملشاركة، 

 عالم، والشباب والصحة.واملواطنة، الشباب والثقافة واإل  املدنية

     
 
 ن الجنسينعاما( م30-12عمرية من )ردن ضمن الفئة العنى االستراتيجية بكافة شباب األ وت

 
%( من 35.78شكل هذه الفئة )، وت

راسة املسحية ذلك نتائج الد( وك2015جرته اليونيسف )وكذلك املسح الشبابي التي أ (2015مجموع السكان حسب احصائيات عام) 

 2017ردن واحتياجاتهم وتطلعاتهم ونتائج استطالع الرأي واملجموعات البؤرية التي قامت بها وزارة الشباب عام لواقع الشباب في األ 

 . 

    
 
 ردني مسعويعتبر تطوير قطاع الشباب األ

ً
 ا

ً
  وطنيا

ً
  واجتماعيا

ً
 املباشرة وغير املباشرةد وتضافر الجهود ييتطلب تكامل وتوح رئيسيا

، ووضع قليمية والدولية، واملنظمات اإلني والقطاع الخاصمؤسسات املجتمع املدالحكومية منها عاملة مع الشباب لكافة الجهات ال

 مج والسياسات العملية ملواجهة اإل الخطط والبرا
ً
ر عن توف حتياجات املتزايدة للشباب في عالم شديد التعقيد وسريع التغير، فضال

 
ً
  الظروف املواتية لتيسير العمل الشبابي لخدمة الشباب ورعايتهم حاضرا

ً
الفئه التي يتميز بها املجتمع  ، خاصة في ظل خاصيةومستقبال

 
 
 ردني.األ

ن جيتياملية بين كلتا االستراتيوتأتي فلسفة االستراتيجية املؤسسية للوزارة اليوم لتتوافق  مع االستراتيجية الوطنية للشباب بعالقة تك

تيجية املؤسسية داعمة لالستراتيجية الوطنية للشباب من خالل العمل على إعداد وتأهيل الكوادر العاملة مع الشباب ان االستر إو 

دامة املنشآت الشبابية لتستوعب تتفيذ برامج إلى تأهيل وصيانة و إضافة اتيجية الوطنية للشباب باإل لتكون قادرة على تنفيذ االستر 

 الوطنية .االستراتيجية 

( تضمنت املحاور السبعة 2025-2019)( تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية للشباب لألعوام 2019-2016وفي الفترة ما بين )

 الرئيسية التالية:

 الشباب والتعليم والتكنولوجيا. -

 الشباب والحاكمية الرشيدة وسيادة القانون. -

 الشباب واملواطنة الفاعلة.  -

 والتمكين االقتصادي. الشباب والريادة  -

 الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة. -

 الشباب واألمن والسلم املجتمعي. -

 الشباب والصحة والنشاط البدني. -
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 :لوزارة الشبابؤسسية عداد الخطة املإ مرتكزات

، هادفالتخطيط االستراتيجي الة من خالل الشبابي يةتطوير العملتم العمل على إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها  وزارة الشبابهتمام افي ضوء 

 ستراتيجية ومنها:ن املسوغات الرامية لبناء هذه اإل م عددمع  ت الوزارةتعامل حيث

 .ةوراق النقاشيه امللكيواأل  ةساميال ةالتوجيهات امللكي -1

 كتب التكليف السامية للحكومات املتعاقبة. -2

 (.2025-2019ستراتيجية الوطنية للشباب )اال  -3

 املنوطه بالوزارة حسب التشريعات.املهام  -4

 مم املتحدة.لأل مية املستدامة نهداف التأ -5

 وثيقة سياسات الفرصة السكانية . -6

 .2025 ردن األ رؤية  -7

  .االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية -8

 التشاركية مع الشباب في التخطيط ملستقبلهم واستثمار طاقاتهم. -9

 .األردنعوامل القوة والفرص والحد من املخاطر والتهديدات التي تواجة العمل الشبابي في  -10

 .قتصادي خطة تحفيز النمو اإل -11

 من رؤية ورسالة وقيم جوهرية. وزارةستراتيجية للتحديد التوجهات اال  -12

 .وزارةلاملستقبلية لألهداف ا -13

 (.2025االستراتيجية الوطنية لتمكين املرآة ) -14

 والبرامج الداعمة لتحقيق األهداف الوطنية للقطاع الشبابي.السياسات   -15

 .الشراكة مع املؤسسات العاملة مع الشباب -16

 الحكومي والشفافية. األداءجائزة امللك عبدهللا الثاني لتميز  -17

 السياسة الحكومية الدماج النوع االجتماعي. -18

 (.1315الخطة الوطنية االردنية للمرآة )القرار  -19

 . 2024-2021 البرنامج التنموي التنفيذي للحكومةقطاع الشباب والرياضة ضمن  الجزء املتعلق في -20
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 :لوزارة الشباباملؤسسية الخطة  منهجية بناء

،  ةة التخصصيالفني مين العام ومدراء الوحداتي األ مساعد مين العام و األ برئاسة ق من املختصين في العمل الشبابي تم تشكيل فري 

  إتبع الفريق الخطوات التالية: ستراتيجية بمنهجية تشاركية اال ولغايات بناء الخطة 

 ستراتيجيات السابقة لوزارة الشباب.مراجعة وتحليل  اال  -1

 طالع على األنظمة والتشريعات الناظمة للعمل الشبابي في األردن.اال  -2

 عقد جلسات عصف ذهني مع عينات ممثلة من الشباب. -3

 الشباب. بناء مصفوفة شركاء والداعمين  لوزارة -4

 .واملؤسسات الداعمة للعمل الشبابي عقد جلسات حوارية مع أهم  املؤسسات الشريكة -5

 الحال في امليدان وطبيعة التنسيق مع الشركاء. عشركاء لتحديد واقمن الرتباط اال عقد لقاءات مع الفرق الفنية في الوزارة، و ضباط  -6

مصفوفة التحليل الرباعي للخطة تحديد القيادية واإلشرافية في الوزارة  بعدة إجتماعات وورش عمل مع شاغلي الوظائف عقد  -7

 (.SWOT ANALYSISستراتيجية )اال 

تي يمكن أن تشتمل بناًء على النتائج املتحصلة من الخطوات السابقة والتغذية العكسية الواردة  تم وضع تصور للمحاور الرئيسية ال -8

 ستراتيجية.ية لال ستراتيجية والفترة الزمنعليها الخطة اال 

 ستراتيجية.لرسالة والقيم الجوهرية للخطة اال صياغة مسودة الرؤية وا  -9

 تعميم مسودة الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية على كافة العاملين في الوزارة ألخذ آرائهم ومقترحاتهم بشأنها. -10

 املالحظات الواردة من العاملين في الوزارة. إعداد الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية بشكلها النهائي بعد مراجعة وتحليل -11

واملحاور واألهداف ستراتيجية للوزارة، ة في الوزارة بتحديد التوجهات اال جتماعات وورش عمل مع شاغلي الوظائف القيادياعقد  -12

 في الخطة. ةيجية واألهداف التشغيلية املتضمنستراتاال 

 .حسب األصول  عتمادهااإقرارها و و ستراتيجية بناء وثيقة الخطة اال  -13

 لها.وتحديد املوازنة التقديرية  ،ستراتيجية املعتمدةلخطة اال لتطبيق التنفيذ و آليات التضمن يتشغيلية الخطة للتصميم نموذج  -14

 وتوضيح كيفية إعداد الخطط التشغيلية.  ،جتماعات وورش عمل مع شاغلي الوظائف القيادية واإلشرافية لشرحاعقد  -15

ستراتبجبة لتشغيلية املنبثقة من األهداف اال ضمن تحقيق األهداف اتي بما قامت كل وحدة إدارية ببناء الخطة التشغيلية الخاصة بها  -16

 للوزارة.

 والعمل على تطبيقها.ت لجنة التخطيط والتنسيق للوزارة عاجتمااتم مناقشة الخطط التشغيلية وإعتمادها في  -17

 

 

 

 تحليل الشركاء

ستراتيجية لوزارة الشباب، وتم تصنيفهم حسب طبيعة الشريك، وصفة الشريك، لشركاء املعنيين بتنفيذ الخطة اال تم تحديد ا

 .وطبيعة الشراكة والجدول التالي يوضح مصفوفة شركاء الوزارة
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 ( الداخليين) مصفوفة شركاء وزارة الشباب 

 

 

 

 

 اسم الشريك الر قم

 طبيعة الشراكة ريكصفة الش

 حكومي
قطاع 

 خاص
 استراتيجي دعم تمويل تعاون منظمات مجتمع مدني

              الهاشمي الديوان الملكي  .1

               رئاسة الوزراء  .2

              وزارة المالية   .3

            وزارة العمل   .4

والثروة  وزارة الطاقة  .5

 المعدنية 
          

            وزارة الصحة  .6

وزارة الشؤون السياسية   .7

 والبرلمانية 
           

            دارة المحليةة اإلوزار  .8

             وزارة السياحة  .9

            وزارة الزراعة  .10

            وزارة الداخلية  .11

           وزارة الخارجية   .12

            وزارة الثقافة  .13

            وزارة التنمية االجتماعية  .14

والبحث  وزارة التعليم العالي  .15

 العلمي
           

             وزارة التربية والتعليم  .16

وزارة التخطيط والتعاون   .17

 الدولي 
             

           وزارة البيئة   .18

           وزارة األوقاف   .19

شغال العامة وزارة األ  .20

 سكان واإل
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هيئة النزاهة ومكافحة   .21

 الفساد
          

            مؤسسة ولي العهد  .22

           مؤسسة التدريب المهني  .23

           الغرف الصناعية والتجارية   .24

             أمانة عمان الكبرى  .25

            النقابات المهنية  .26

           المعهد الوطني لإلعالم  .27

المجلس األعلى لشؤون   .28

 األشخاص المعوقين
          

             القوات المسلحة  األردنية  .29

             مديرية األمن العام  .30

الجامعات الحكومية   .31

 والخاصة
             

              اإلذاعة والتلفزيون  .32

             ديوان الخدمة المدنية   .33

34.  
 وزارة المياه والري

          

35.  
 الشركة الوطنية للتشغيل
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 (الخارجيين) الدولية  مصفوفة شركاء وزارة الشباب

 اسم الشريك الر قم

 طبيعة الشراكة صفة الشريك

 استراتيجي دعم تمويل تعاون  منظمات مجتمع مدني

برنامج األمم املتحدة   .1

 UNDPاإلنمائي 
     

    

      (UNICEF) اليونيسيف   .2
    

3.  
منظمة التنمية 

   OECD  االقتصادية  
   

 

 

4.  UNFPA     
    

5.  UNESCO     
    

6.  
USAID   الوكالة

تعاون االمريكية لل

 الدولي

    
    

      بي االتحاد االورو    .7
    

 Worldالبنك الدولي   .8

Bank 
    

    

 املنظمة الدولية للشباب  .9

IYF 
    

    

     هيئة أجيال السالم  .10
    

منتدى االتحادات   .11

 FOFالفدرالية 
    

    

   orange   شركة   .12
    

13.  Amideast     
    

14.  NDI     
    

15.  Mersi corps     
    

16.  UNHCR     
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 :2024-2021الستراتيجية ل (SWOT Analysis)فة التحليل الرباعي مصفو 

 

 نقاط  الضعف نقاط  القوة التسلسل

 الوزارة هي املظلة الرسمية للعمل الشبابي في األردن. - 1

 الشباب. رعايةوجود قانون  -

 الحاجة إلى التطوير /ضعف التشريعات الناظمة للعمل الشبابي -

 نقص املوارد البشرية املؤهلة -

 ضعف التنسيق مع الشركاء في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للشباب اعتماد االستراتيجية الوطنية للشباب 2

توافر البنية التحتية والتجهيزات املناسبة وإنتشار املدن الرياضية واألندية  3

 الشبابية وبيوت الشباب في معظم مناطق اململكة.

هم تألشخاص ذوي اإلعاقة لتسهيل ممارسالبنية التحتية لنقص وضعف  -

 لألنشطةالترويحية.

 ارتفاع كلفة صيانة وادامة املنشآت واملباني. -

 عدم مالئمة املباني املستأجرة لألنشطة الشبابية -

 يجلب ( مؤسسة شبابية ورياضية646يتبع الوزارة ما يزيد على ) 4
ً
 للوزارة. ضعف إستثمار املرافق الشبابية استثمارا

ً
 إضافيا

ً
 دخال

ديمومة التمويل الحكومي من خالل املوازنة العامة وصندوق الحركة  5

 الشبابية

 عدم كفاية املوارد واملخصصات املالية

 ضعف  برامج الترويج لخدمات الوزارة . - تعدد وتنوع البرامج واملشاريع التي تنفذها الوزارة 6

 ضعف برامج التقييم واملتابعة. -

 التواصل مع الشباب األردني املغترب.ضعف  -

 الهيكل التنظيمي للوزارة ال يعكس واقع الحال وجود نظام تنظيم إداري مقر ومعتمد 7

 الربط بين مركز الوزارة والفروع. شبكاتضعف  - وجود أنظمة معلومات حديثة 8

 نقص وتقادم املعلومات واإلحصائيات الشبابية. -

 الخدماتحوسبةضعف برامج  - تقدمها الوزارةتنوع وتكامل الخدمات التي  9

 ضعف الوصول للشباب األردني بشكل واسع في املدن والقرى. -
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 التهديدات الفرص التسلسل

 اإلهتمام امللكي والتوجيهات السامية الداعمة لقطاع الشباب. - 1

األوراق النقاشية التي أطلقها جاللة امللك بما تضمنته من تركيز على  -

 ودورها في املشاركة والتمكين الديمقراطي.فئة الشباب 

 من حولنا ذات التأثير قليم األة في والفكري ةالثقافي التحديات أمام الشباب وفق املتغيراتتزايد 

 .لقطاع الشبابيا على السلبي

 اهتمام الحكومات في تلبية التوجيهات امللكية نحو قطاع الشباب . 2

 

 .الشبابي ضعف تنسيق الجهات الشريكة في العمل

 .التغير املستمر لإلطار املؤسس ي للقطاع الشبابي .2025األردن  رؤية و مهام الوزارة  بينإتسجام   3

 .إضطراب األوضاع السياسية في اغلب الدول املجاورة لألردن وفي األقليم اإلستقرار السياس ي الذي تتمتع به اململكة. 4

املجتمعي في املناهج التعليمية لطلبة التركيز على مفاهيم األمن والسلم  5

 املدارس والجامعات.

 ضعف أوقصور الدراسات املوجه نحو الشباب ملعرفة طبيعة احتياجاتهم.

6  
ً
 وعقليا

ً
ارتفاع نسبة الشباب بين سكان اململكة مما يجعل من تمكينهم أمنيا

 و 
ً
.اوسياسيا

ً
 جتماعيا

 والسياسية.شاركة املدنية ملالشباب با لدى إهتمام هناك -

 .ات ى اتخاذ القرار الشباب على مستو  مشاركةضعف  -

الشباب  ضمن قطاعاللجوء السوري واملجتمعات املستضيفة لهم  علىاملؤسسات املانحة  تركيز  وجود املؤسسات املانحة الداعمة للبرامج الشبابية 7

 . ة والطفل أواملر 

 .لألندية واملراكز الشبابية الشباب نتسابإ ضعف تعمل مع القطاع الشبابي.وجود العديد من الهيئات األهلية والدولية التي  8

 .البطالة املتزايدة وخاصة في صفوف الشباب الجامعيين وجود مؤسسات التعليم  في كافة محافظات اململكة - 9

 املهتمة في الرياديين واملوهوبين.ضعف التنسيق بين الجهات  - التوجهات الرسمية واألهلية لدعم الريادة واإلبداع واإلبتكار 10

 هجرة الكفاءات املؤهلة من الشباب الريادي املوهوب خارج البالد. -
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 التوجهات االستراتيجية لوزارة الشباب:

 تفعيل الشراكات -

 تأهيل الكادر -

 تطوير األداء املؤسس ي -

 العمليات حوسبة -

 إدارة املوارد املالية واالستثمارات -

 التحتية للمباني واملرافق إعادة تأهيل البنية -
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 الرؤية:

 الريادة والتميز في العمل الشبابي 

 

 الرسالة:

 بصورة تلبي احتياجات ورغبات الشباب األردني لتحقيق أهداف التنمية املستدامةالعمل الشبابي بعناصر نهوض ال

  

 القيم الجوهرية 

 نؤمن بالصدق والثقة املتبادلة بين الوزارة وجميع الجهات ذات العالقة  النزاهة : -

 .بما يتفق مع التشريعات الناظمةبشكل دقيق وسريع و لطالبيها باإلفصاح عن جميع املعلومات  نلتزم الشفافية: -

 .نتماء للوطن لدى موظفي الوزارة ومتلقي خدماتنا: نعمل على تعميق اإل  نتماء واملواطنةاإل  -

: نعتمد على فريق من ااملختصين الذين يتحلون بروح املسؤولية واملرونة ويتمتعون بالصالحيات  املسؤولية واملرونة -

 الالزمة ألداء عملهم على أكمل وجه .

 .كافة الشركاء: نشجع العمل الجماعي التشاركي الفاعل داخل الوزارة ومع  التعاون والعمل الجماعي -

 رتقاء باألداء .دة واإل بداع والجو التميز وروح الفريق والتحفيز واإل : نشجع  التميز في األداء -

: ننمي روح املبادرة والتميز والتطوير لتحقيق الريادة في جميع نواحي أعمال الوزارة بهدف جعل الوزارة أحد  الريادة -

 املحركات الجوهرية في تحقيق التقدم واالزدهار ودفع عجلة التنمية املستدامة .

جتماعي والجنسية واملستوى العلمي والحالة مستحقيها بغض النظر عن النوع اال  نلتزم بتقديم خدماتنا لكافةالتنوع :  -

 الصحية.

في جميع التعامالت  تكافؤ الفرصو  ءوتحقيق مبادى واملساواة نلتزم بمبادئ وممارسات العدالة  :العدالة واملساواة  -

 
ً
 وخارجيا

ً
 .داخليا

 ونفعل ق: نشجع سياسة التواصل الفعال  -
ً
نوات اإلتصال مع متلقي الخدمة لتحقيق التكامل األبواب املفتوحة داخليا

 مع الشركاء .
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 هداف:األ 

 الوطني: الهدف 

 

 بناء جيل قادر على اإلبداع واإلبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.                    

 :الهدف القطاعي 

                    

 مشاركة حقيقية فاعلةمشارك في تنميته وتطوره  و لوطنه و  منتٍم لذاته وقدراته  تنشئة وتنمية شباب واٍع                        

 :األهدف اإلستراتيجية 

 

 .بناء القدرات املؤسسية والفردية -1

التشريعات وأدلة العمل املعمول بها في الوزارة بما يحقق املؤسسية واملرجعية في العمل الشبابي ويوفر  وتطوير  تحديث -2

 جراءات.يسهم في تبسيط اإل املرونة والالمركزية و 

منة والداعمة للشباب في مختلف ير البيئة ال توفلدامة املؤسسات واملرافق الشبابية والرياضية باململكة إنشاء وتحديث وإ -3

 ناطقهم.م

 . الفردي واملؤسس يعلى املستوى تجذير ثقافة التميز  -4

 تعزيز الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العالقة . -5
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 مصفوفة األهداف

 املرتكزات األهداف اإلستراتيجية املحاور  الهدف الوطني*

ظة على األردن واالرتقاء به املحاف -

من ومناسب للعيش آ وطنك

 جيال املستقبلأوالعمل وتربية 

 

في  الشبابية  تعزيز املشاركة -

األنشطة السياسية 

 قتصادية والثقافيةواإل

: محور التنظيم اإلداري واملالي
ً
 بناء القدرات املؤسسية والفردية أوال

ه األوراق النقاشي  -

 .ةامللكي

كتب التكليف امللكية  -

 .للحكومات السامية

اإلستراتيجية الوطنية  -

 .(2025-2019) للشباب

 2025رؤية األردن  -

أهداف التنمية  -

 املستدامة

جائزة امللك عبدهللا  -

الثاني لتميز األداء 

 .الحكومي والشفافية

وثيقة سياسات الفرصة  -

 السكانية .

االستراتيجية الوطنية  -

 .لتنمية املوارد البشرية 

: محور التشريعات
ً
 ثانيا

التشريعات وأدلة العمل املعمول بها في الوزارة بما يحقق تحديث وتطوير 

ة والالمركزية ويسهم في املؤسسية واملرجعية في العمل الشبابي ويوفر املرون

 جراءات.تبسيط اإل 

: محور املؤسسات الشبابية والرياضية
ً
 ثالثا

إنشاء وتحديث وإدامة املؤسسات واملرافق الشبابية والرياضية باململكة 

 لتوفير البيئة المنة والداعمة للشباب في مختلف مناطقهم.

 رابع
ً
 والتدريب  : محور البرامج واألنشطةا

إعداد وتصميم وتطوير وتنفيذ البرامج واألنشطة الشبابية لتنمية الشباب 

 بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية 
ً
 وبدنيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ونفسيا

ً
فكريا

 املستدامة وتنمية القدرات اإلبداعية لدى الشباب. 

 خامس
ً
املؤسس ي  األداء: محور تطوير ا

 والتميز
 الفردي واملؤسس ي. تجذير ثقافة التميز في العمل   

: محور املبادرات والريادة
ً
 سادسا

تعزيز مفاهيم ريادة األعمال لدى الشباب األردني، وتفعيل املبادرات الشبابية 

 وتوطينها في املراكز الشبابية.
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 (.2024-2021)املحاور الرئيسية للخطة االستراتيجية 

 :
ً
 :واملالي داري التنظيم اإل محور أوال

 

 بناء القدرات املؤسسية والفردية: الهدف االستراتيجي

 

 :األهداف التشغيلية

 

 .لوزارةنشطة اة املساعدة لتنفيذ أداريتأمين االحتياجات الفنية واإل  -1

 .بفاعليةم داء مهامهمن أ وتمكينهم الهادفة وتنفيذ البرامج التدريبية االحتياجات التدريبية للعاملين حصر  -2

 مع برامج وأنشطة الوزارة. والتوافقإعداد موازنة سنوية تمتاز باملرونة  -3

 .انشطتهأو  الوزارةتامين عائد مالي واستثمارات تخدم برامج  -4

 الوزارة. فيلكترونية والشبكات والبنى التحتية الحاسوبية بناء الجاهزية اإل -5

 

 

 :
ً
 :التشريعات محور ثانيا

 

دلة العمل املعمول بها في الوزارة بما يحقق املؤسسية واملرجعية في العمل الشبابي التشريعات وأوتطوير تحديث  الهدف االستراتيجي:

 جراءات.تبسيط اإل يسهم في ويوفر املرونة والالمركزية و 

 

 األهداف التشغيلية:

 

 .واألنظمة الصادرة عنه قانون رعاية الشبابعلى  الالزمة تعديالتالجراء إ  -1

 .التشريعات الناظمةدلة والتعليمات بما يتالئم مع بناء منظومة من األ   -2

 

 

 :
ً
 :محور املؤسسات الشبابية والرياضيةثالثا

 

منة والداعمة للشباب ر البيئة ال يتوفلدامة املؤسسات واملرافق الشبابية والرياضية باململكة نشاء وتحديث وإالهدف االستراتيجي: إ 

 في مختلف مناطقهم.

 

 األهداف التشغيلية:

 

  املرافق الرياضية والشبابية.و عمال الصيانة للمالعب والصاالت إدامة أ -1

 الشبابية. تآعمال البنية التحتية للمرافق واملنشتطوير أ -2

 إعادة تقييم املراكز الشبابية وبرامجها. -3
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 :البرامج واألنشطةمحور رابًعا: 

 

  . وتمكين الشباب شطة الشبابية نلأل الداعمة عداد وتصميم وتطوير وتنفيذ البرامجالهدف االستراتيجي: إ 

 

 األهداف التشغيلية:

 

 املجال الشبابي والرياض ي. فينشطة وتأسيس قاعدة بيانات للبرامج واألبناء  -1

 .مع االستراتيجية الوطنية للشباب  معسكرات الحسين للعمل والبناء موائمة برنامج -2

 مدربين.للرخص المنح تأهيل و  في مجالحديثة الخطط التطوير وبناء  -3

 ..لوزارةنشطة اأفي  عاقةذوي اإل الشباب من مشاركة التوسع في  -4

 طةنشأداء العاملين مع الشباب في مجاالت التدريب وتكنولوجيا املعلومات والعمل على مشاركة الشباب في أتطوير  -5

 املختلفة. الوزارة

 عزيز املسؤولية االجتماعية واملشاركة في خدمة املجتمع.ت -6

 

 :املؤسس ي والتميز األداءتطوير محور خامًسا: 

 

  .املؤسس ي ة والعملالفردي القدراتتجذير ثقافة التميز في  الهدف االستراتيجي:

 

 األهداف التشغيلية:

 

 .العالقة مع الشركاءبتعزيز مفاهيم ثقافة التميز  -1

 تعزيز ثقافة التميز الفردي لدى املوظفين. -2

 .الوزارةتعزيز ثقافة التميز املؤسس ي في  -3

 .الوزارةتعزيز ثقافة الجودة لدى  -4

 :
ً
 محور املبادرات والريادة:سادسا

 

 ، وتفعيل املبادرات الشبابية وتوطينها في املراكز الشبابية.األردنييادة األعمال لدى الشباب عزيز مفاهيم ر تالهدف االستراتيجي: 

 

 األهداف التشغيلية:

 

 .األردنيتعزيز مفاهيم ريادة األعمال لدى الشباب  -1

 قليمية واملؤسسات الوطنية.ملشتركة مع املنظمات الدولية واإلتنفيذ البرامج واملشاريع الشبابية ا -2

ات الشبابية في املراكز الشبابتوطين املبادر  -3
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  2021التنفيذية(لعامالخطة التشغيلية)

 

 مديرية الشؤون اإلدارية                                                                                           

المحو

 –ر 

 الهدف 
المشروع / البرنامج / 

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

1-1 
 وسائط النقل

مديرية الشؤون 

المالية، اللوازم 

 والتزويد

 0 0 0 0 0 وزارة النقل

تحسين وسائط النقل 

بما يخدم قطاع 

 1 الشباب والرياضة

1-1 

الهيكل التنظيمي 

 للوزارة

وحدة تطوير األداء 

 المؤسسي، وحدة

الشؤون القانونية، 

 مديرية الشؤون المالية

ديوان الخدمة 

المدنية، ديوان 

التشريع والرأي، 

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي / رئاسة 

 الوزراء

0 0 0 0 0 

نظام جديد للتنظيم 

اإلداري لوزارة 

 الشباب 
2 

الخطة التدريبية لبناء  1-1

 قدرات كادر الوزارة

وحدة تطوير األداء 

 المؤسسي
 خطة تدريبية معتمدة 0 0 0 0 0 معهد اإلدارة العامة

3 

بناء قدرات العاملين مع  1-1

الشباب في المهارات 

 الرقمية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة، 

معهد اإلدارة العامة، 

USAID 

6,500 6,500 6,500 6,500 26,000 

برنامج تدريبي  12

بواقع برنامج في 

 4 كل محافظة

1-1 USAID 0 0 0 0 0 
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5 
دليل ارشادي وتدريبي 

 للعاملين مع الشباب

مركز إعداد القيادات 

 الشبابية

دليل ارشادي معتمد 

من لجنة التخطيط 

 في الوزارة

بناء قدرات العاملين مع  1-1

الشباب في مجال العمل 

 التطوعي

مديرية الشؤون 

الشبابية، مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

مؤسسة ولي العهد، 

UNICEF 
5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

عدد الحقائب 

التدريبية، عدد 

 6 البرامج المنفذة

البرامج التدريبية لبناء  1-1

القدرات اإلدارية 

 والمالية

 مديرية الشؤون المالية

معهد اإلدارة العامة، 

الخدمة ديوان 

 المدنية

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 

تقرير تقييم خاص 

لكل ورشة عمل / 

 7 دورة

تفعيل العمل بسجل  1-1

 تقييم األداء
وحدة تطوير األداء 

 المؤسسي

ديوان الخدمة 

 المدنية
0 0 0 0 0 

سجل تقييمي 

مستكمل لكل 

 8 موظف

التدريبية تقييم البرامج  1-1

المنفذة وقياس أثر 

 التدريب

ديوان الخدمة 

 المدنية
0 0 0 0 0 

تقرير تقييمي خاص 

لكل ورشة عمل / 

 9 دورة

5-1 
دليل رقمي إلجراءات 

 العمل في الوزارة

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، وحدة 

 تكنولوجيا المعلومات

ديوان الخدمة 

المدنية، وزارة 

االقتصاد الرقمي 

 USAIDوالريادة، 

0 0 0 0 0 
دليل معتمد 

 إلجراءات العمل 
10 

5-1 
خطة اإلحالل والتعاقب 

 الوظيفي

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، مركز 

 إعداد القيادات الشبابية

ديوان الخدمة 

 المدنية

0 0 0 0 0 
خطة معتمدة من 

 التخطيطلجنة 
11 

5-1 
خطة الرفاه الوظيفي 

 لموظفي الوزارة

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، مديرية 

اإلعالم والعالقات 

 العامة

2,000     

زيادة مستوى 

رضى الكادر 

 12 الوظيفي

5-1 

دراسة قياس أثر برامج 

عمل الوزارة )رضى 

الكادر ورضى 

مديرية المنظمات 

والتعاون الدولي، 

مديرية الشؤون 

 تقارير الدراسة     500
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13 

الشركاء ومتلقي 

 الخدمة(

الشبابية، مديريات 

الشباب، مدير تطوير 

 األداء المؤسسي

تحديث واستكمال  5-1

وحدة تطوير األداء  التوصيف للوظائف

 المؤسسي

0 0 0 0 0 
وصف وظيفي لكافة 

 14 الوظائف

أفضل باحث في  جائزة 5-1

 الوزارة
500 500 500 500 2,000 

زيادة عدد البحوث 

 15 والدراسات للكادر

 

 الماليةمديرية الشؤون                                                                                          

المحور 

المشروع / البرنامج /  الهدف –

 النشاط
 المساندةالجهة 

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

1-1 
مديرية الشؤون  التعليمات المالية

اإلدارية، مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

وزارة المالية، 

 ديوان المحاسبة
0 0 0 0 0 

تعليمات مالية 

 1 محدثة لعدة سنوات

1-1 
 25,000 5,000 5,000 5,000 10,000 وزارة المالية األدلة والنماذج المالية

أدلة ونماذج مالية 

 2 حديثة

أتمتة عمل مديرية  1-1

 الشؤون المالية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة المالية، 

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة

15,000 5,000 5,000 5,000 30,000 
نظام الكتروني 

 3 حديث وشامل

دراسة تحليلية  1-1

ألولويات المشاريع 

واألبنية لمدن 

 ومديريات الوزارة

صندوق دعم الحركة 

الشبابية والرياضية، 

مديرية الشؤون 

الهندسية، وحدة تطوير 

األداء المؤسسي، 

مديرية اإلعالم 

 والعالقات العامة

مديرية األبنية 

 الحكومية
2,000 0 0 0 2,000 

تقرير الدراسة 

 4 التحليلية

تطوير المشاريع  1-1

االستثمارية والتسويقية 

 لتشغيل مرافق الوزارة
وزارة المالية، 

 ديوان المحاسبة

 

1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 
خطة إجرائية 

 5 لتشغيل المرافق

تطوير خطة االستثمار  1-1

والترويج لمرافق 

 الوزارة

1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 
خطة استثمار 

 6 معتمدة سنويًا
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الموازنة السنوية  1-1

ب سللوزارة بح

 أولويات العمل
كافة المديريات 

 والوحدات

500 500 500 500 2,000 
مسودة الموازنة 

 7 للمناقشة واالعتماد

1-1 
دراسة تحليلية 

 ألولويات عمل الوزارة

معهد اإلدارة العامة، 

وحدة تطوير األداء 

رئاسة  –المؤسسي 

 الوزراء

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
تقرير الدراسة 

 8 التحليلية

دراسة مصادر الدخل  1-1

للمنشآت التابعة 

 للوزارة

المدن الرياضية، 

الشباب، مديريات 

وحدة الشؤون 

القانونية، صندوق دعم 

الحركة الشبابية 

والرياضية، مركز 

 إعداد القيادات الشبابية

وزارة المالية، 

 ديوان المحاسبة
500 500 500 500 2,000 

موازنة سنوية 

خاصة بمنشآت 

 الوزارة
9 

التعليمات المالية  1-1

للمعسكرات وبيوت 

 الشباب

وزارة المالية، 

ديوان المحاسبة، 

هيئة النزاهة 

 ومكافحة الفساد

0 0 0 0 0 

تعليمات مطورة 

 وحديثة

10 

1-1 
التعليمات المالية 

واإلدارية لتسويق 

مخرجات الدورات 

التدريبية في المراكز 

ورسوم اصدار 

 الشهادات والهويات

0 0 0 0 0 

11 

التعليمات المالية  1-1

الحسين لمعسكرات 

 للعمل والبناء

0 0 0 0 0 
12 

1-1 
 دعم األندية

مديرية األندية 

 والهيئات الشبابية
 اللجنة األولمبية

1,200,0

00 

1,500,0

00 

1,600,0

00 

1,700,0

00 

6,000,0

00 

عدد األندية 

 13 المدعومة

1-1 
أدوات وأجهزة فنية 

 وتكنولوجية

مديرية الشؤون 

وحدة اإلدارية، 

تكنولوجيا المعلومات، 

 اللوازم والتزويد

وزارة المالية، 

 الموردين
52,000     

معدات وأدوات 

وأجهزة فنية 

وتكنولوجية وأجهزة 

حاسوب وتقنيات 

 حديثة
14 
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 المعلومات وحدة تكنولوجيا                                                                                     

 –المحور 

المشروع / البرنامج /  الهدف

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

دليل الكتروني  1-1

للخدمات التي تقدمها 

 الوزارة

وحدة تطوير األداء 

 المؤسسي

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة

 دليل معتمد 0 0 0 0 0
1 

1-1 
تطوير ومتابعة الموقع 

 االلكتروني للوزارة

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، مديرية 

اإلعالم والعالقات 

 العامة

0 0 0 0 0 
موقع الكتروني 

 2 محدث

تطوير الخدمات  1-1

 الرقمية 

 وقاعدة بيانات الوزارة

وحدة تطوير األداء 

 المؤسسي

0 0 0 0 0 
قاعدة بيانات شاملة، 

 3 بوابة الكترونية

1-1 
 5,600 500 500 500 4,100 أمن المعلومات

شبكة آمنة، جدار 

 4 ناري

1-1 
برنامج األرشفة 

االلكترونية وبرنامج 

سير العمل الداخلي 

(Workflow) 
وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة، 

USAID 

20,000 5,000 5,000 5,000 35,000 
أرشيف وشبكة 

 اتصال داخلي فاعلة
5 

حوسبة العمل في  4-1

 البرامج واألنشطة

مركز إعداد القيادات 

الشبابية، مديرية 

 الشؤون الشبابية

15,000     

برامج الكترونية 

معتمدة من الجهات 

 6 ذات العالقة

دورات للبرامج  4-1

االلكترونية وقواعد 

 البيانات وآلية إعدادها
مديرية الشؤون 

الشبابية، مركز إعداد 

القيادات الشبابية، 

 مديريات الشباب

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة، 

 اإلدارة العامةمعهد 

9,000     

( ورشة تدريبية 12)

بواقع ورشة لكل 

 7 محافظة

مركز الشباب  4-1

االفتراضي )المنصة 

 الرقمية(

USAID 
110,00

0 
 منصة رقمية تفاعلية    

8 
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 وحدة الشؤون القانونية                                                                                       

المحو

 –ر 

 الهدف
المشروع / البرنامج / 

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

الدراسة التحليلية  2-1

للتشريعات في مجال 

 رعاية الشباب

وحدة تطوير األداء 

وحدة تطوير األداء  المؤسسي

المؤسسي / رئاسة 

الوزراء، ديوان 

التشريع والرأي، 

ديوان الخدمة 

 المدنية

500 500 500 500 2,000 
تقرير الدراسة 

 1 التحليلية السنوية

تعديل التشريعات  2-1

واألنظمة حسب 

توصيات الدراسة 

 التحليلية

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، مركز 

إعداد القيادات 

الشبابية، مديرية 

األندية والهيئات 

 الشبابية

 أنظمة جديدة معدلة 0 0 0 0 0

2 

2-1 
تطوير األدلة الخاصة 

المرافق باستخدام 

 الشبابية والرياضية

وحدة تطوير األداء 

المؤسسي، مديرية 

الشؤون اإلدارية، 

مديرية الشؤون 

 الشبابية

ديوان التشريع 

 والرأي
0 0 0 0 0 

أدلة إرشادية معتمدة 

من لجنة التخطيط 

 3 بالوزارة

2-1 
اعداد تعليمات الكشافة 

والمرشدات والوحدات 

 اإلدارية ذات الصلة

مديرية الشؤون 

الشبابية، وحدة تطوير 

األداء المؤسسي، 

مديرية الشؤون 

اإلدارية، جمعية 

 الكشافة والمرشدات

ديوان التشريع 

والرأي، وزارة 

 السياحة واآلثار

0 0 0 0 0 

تعليمات معتمدة من 

لجنة التخطيط 

 4 بالوزارة
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 والزراعية ةهندسيمديرية الشؤون ال                                                                           

 –المحور 

المشروع / البرنامج /  الهدف

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

3-1 
اجراء الدراسة التقييمية 

لتوزيع المرافق الشبابية 

والرياضية في المملكة 

 ووضع هذه المرافق

المدن الرياضية، 

 مديريات الشباب

مديرية األبنية 

 الحكومية

 تقرير الدراسة 0 0 0 0 0

1 

وإدامة إعداد خطة صيانة  3-1

المرافق وفقًا لتوصيات 

 الدراسة التقييمية

مديرية الشؤون 

المالية، مديريات 

الشباب، المدن 

 الرياضية

 خطة معتمدة     89,500

2 

تحويل المجمعات  3-1

الرياضية إلى نواة مدن 

 رياضية

مديرية الشؤون 

المالية، مديريات 

 الشباب

330,00

0 
    

عدد المجمعات 

الرياضية المحولة 

 3 إلى مدن رياضية

إنشاء المالعب الخماسية  3-1

حسب توصيات الدراسة 

 التقييمية

مديرية الشؤون 

المالية، مديريات 

الشباب، مديرية 

 الشؤون الشبابية

وزارة األشغال 

العامة، البلديات، 

مجالس المحافظات، 

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

الملكي الديوان 

 الهاشمي

287,25

0 

287,25

0 

287,25

0 

287,25

0 

1,149,0

00 

( ملعب 16إنشاء )

( 4) –خماسي 

 4 سنويًا

3-1 
بناء مراكز الشباب 

النموذجية حسب توصيات 

الدراسة التقييمية واستبدال 

المراكز المستأجرة 

 بمراكز أخرى

330,75

0 

330,75

0 

330,75

0 

330,75

0 

1,323,0

00 

( مراكز 4)تحويل 

شباب إلى مراكز 

 5 نموذجية سنويًا

استحداث نظام الطاقة  3-1

المتجددة )الخاليا 

الشمسية( في المدن 

 الرياضية

المدن الرياضية، 

صندوق دعم الحركة 

 الشبابية والرياضية

وزارة األشغال 

 العامة

255,00

0 

255,00

0 

255,00

0 

255,00

0 

1,020,0

00 

نسبة التوفير في 

 فواتير الطاقة سنويًا

 

 

 
6 
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إعادة تأهيل مدينة الحسين  3-1

 للشباب
 مدينة الحسين للشباب

وزارة األشغال 

 العامة

250,00

0 
    

مدينة محدثة تلبي 

 7 احتياجات مرتاديها

3-1 
 المدن الرياضية تطوير المدن الرياضية

وزارة األشغال، 

البلديات، مجالس 

 المحافظات

125,00

0 

125,00

0 

125,00

0 

125,00

0 

500,00

0 

تقارير انجاز البنى 

 8 التحتية

استبدال مراكز الشباب  3-1

المستأجرة بمراكز أخرى 

 تخدم الهدف

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

وزارة األشغال 

العامة، وزارة 

المالية، البلديات، 

مجالس المحافظات، 

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

الديوان الملكي 

 الهاشمي

     

مراكز حديثة حسب 

نتائج الدراسة 

 9 التقييمية

الوصول اآلمن للشباب  4-2

من ذوي اإلعاقة لمراكز 

الشباب للمشاركة 

 بأنشطتها

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 

مراكز ( 5تهيئة )

سنويًا الستقبال ذوي 

 10 اإلعاقة

 

 

 

 

 

 مركز إعداد القيادات الشبابية                                                                                      

 –المحور 

المشروع / البرنامج /  الهدف

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

قاعدة بيانات للمدربين  4-1

الوطنيين في مجالي 

 الشباب والرياضة

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

اللجنة األولمبية، 

الجامعات، مراكز 

 التدريب

500     
بيانات شاملة قاعدة 

 1 ومحدثة

دليل البرامج والدورات  4-1

التدريبية للمدربين 

 الرياضيين

     500 اللجنة األولمبية المدن الرياضية

دليل معتمد من 

اللجنة الفنية 

 2 للمدربين

تطوير برامج االمتحانات  4-1

 النظرية والعملية
 تأسيس بنك األسئلة     500 اللجنة األولمبية المدن الرياضية

3 
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4-1 

 تأهيل القيادات النسوية
مديرية الشؤون 

اللجنة الوطنية  الشبابية

 لشؤون المرأة

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

( برنامج 15)

تدريبي سنويًا، 

وصواًل لتأهيل 

%( من 25)

العامالت في 

 الهيئات الشبابية

4 

القرار لدى  مهارات اتخاذ 4-1

وحدة تطوير األداء  الشابات

المؤسسي، مديرية 

 الشؤون الشبابية

1,000     

( ورشة تدريبية 30)

 سنويًا

5 

4-1 
مهارات بناء الفريق 

 للقيادات الشبابية

وزارة الثقافة، 

اللجنة الوطنية 

 لشؤون المرأة

1,000     
6 

تهيئة الشباب لدخول سوق  4-1

 العمل

مديرية الشؤون 

 الشبابية

وزارة التربية 

والتعليم، الجامعات، 

 وزارة العمل

5,000     
7 

4-1 
مشاركة الشباب في 

مجالس المحافظات 

والمجالس المحلية 

 والبلديات

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

وزارة الشؤون 

السياسية 

والبرلمانية، الهيئة 

المستقلة لالنتخاب، 

وزارة اإلدارة 

المحلية، المعهد 

الجمهوري الدولي 

(IRI) 

75,000 25,000 25,000 25,000 
150,00

0 

عدد الشباب 

المرشحين وزيادة 

نسبة االقتراع لدى 

 8 الشباب

الشباب وممارسة  4-1

 المواطنة الصالحة
الثقافة،  وزارة

وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية

عدد الورش المنفذة      5,000

وعدد الشباب متلقي 

 التدريب

9 

الشباب؛ حقوقهم  4-1

 وواجباتهم
5,000     

10 

4-1 
تمكين الشباب بمفاهيم 

وقيم الحاكمية الرشيدة 

 وسيادة القانون

هيئة النزاهة 

 الفسادومكافحة 
5,000     

 ( ورشة سنويًا30)

 

 

 

 

11 
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دورات إعداد المدربين  4-1

(ToT)  للعاملين مع

 الشباب

 معهد اإلدارة العامة

( مشارك 100)     5,000

سنويًا من العاملين 

 مع الشباب

12 

مهارات االتصال  4-1

 والتواصل مع الشباب
5,000     

13 

دورات بناء القدرات  4-1

 الشبابية
5,000     

( دورات سنويًا 3)

وفقًا لحقائب تدريبية 

 14 معتمدة

بناء قدرات العاملين مع  4-1

الشباب في مجال مشاكل 

العصر وحماية الشباب 

 سلوكيًا وفكريًا

5,000     

( ورشة في كل 30)

 إقليم سنويًا

15 

العاملين مع بناء قدرات  4-1

الشباب في مجال صنع 

 القرار

5,000     
16 

بناء قدرات العاملين مع  4-1

الشباب في مجال البحث 

وزارة التعليم العالي  العلمي

والبحث العلمي، 

 الجامعات

5,000     

( ورش في كل 3)

إقليم سنويًا، 

األبحاث العلمية 

 المنشورة
17 

قدرات العاملين بناء  4-1

ومشرفي األنشطة الشبابية 

 في الجامعات

مديرية الشؤون 

 الشبابية
5,000     

عدد العاملين 

والمشرفين 

 18 المشاركين

4-2 
القدرات القيادية 

مديرية الشؤون  لألشخاص ذوي اإلعاقة

الشبابية، مديرية 

األندية والهيئات 

 الشبابية

المجلس األعلى 

األشخاص لحقوق 

ذوي اإلعاقة، اللجنة 

 البارالمبية

10,000     

( معسكرات 3)

سنويًا لتحسين 

القدرات القيادية لدى 

 المشاركين
19 

4-2 
بناء قدرات مشرفي 

مراكز الشباب في مجال 

التواصل مع األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

10,000     

( دورات 3)

لمشرفي مراكز 

 20 الشباب سنويًا
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الدليل اإلرشادي لمهارات  6-1

 ريادة األعمال

مديرية الشؤون 

 الشبابية

مؤسسة التدريب 

المهني، المؤسسات 

 الشريكة

0 0 0 0 0 

دليل معتمد من لجنة 

التخطيط في 

 21 الوزارة

البرلمان الشبابي التدريبي  4-1

والحكومة الشبابية 

 التدريبية

مديرية الشؤون 

مديريات الشبابية، 

 الشباب

وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية
50,000     

( شاب 100إعداد )

 22 فاعل سياسيًا سنويًا

 

 

 

 مديرية المنظمات والتعاون الدولي                                                                       

المحو

 –ر 

 الهدف
المشروع / البرنامج / 

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

العمل على زيادة  5-1

شركاء الوزارة في 

 أنشطتها المختلفة

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

وزارة التنمية 

 االجتماعية

0 0 0 0 0 

قائمة شركاء 

الوزارة، عدد 

 1 االتفاقيات الموقعة

5-1 
قاعدة بيانات منظومة 

الشراكات مع 

 المؤسسات

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة، 

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

وزارة التنمية 

 االجتماعية

0 0 0 0 0 

قاعدة بيانات 

للبرامج والمشاريع 

الممولة من 

 2 المؤسسات الشريكة

5-1 
قاعدة بيانات مؤسسات 

المجتمع المدني 

والقطاع الخاص 

والمؤسسات الشبابية 

والجهات ذات العالقة 

 بالعمل الشبابي

وحدة تكنولوجيا 

المعلومات، مديرية 

الشبابية، الشؤون 

 مديريات الشباب

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
 قاعدة بيانات محدثة 0 0 0 0 0

3 
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العالقات التنسيقية مع  5-1

وحدات العمل الشبابي 

 في المؤسسات الشريكة

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

وزارة التنمية 

 االجتماعية

0 0 0 0 0 

عدد ضباط االرتباط 

المؤسسات مع 

 4 الشريكة

منظومة متابعة الخطط  5-1

االستراتيجية الخاصة 

بالعمل الشبابي مع 

 المؤسسات الشريكة
مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

0 0 0 0 0 

قائمة المؤسسات 

الشريكة 

 5 واستراتيجياتها

متابعة المشاريع  5-1

والبرامج التي ترد لها 

موافقات تحت إشراف 

 الوزارة

0 0 0 0 0 
تقارير سير عمل 

 6 وأداء المشاريع 

متابعة تنفيذ االتفاقيات  5-1

 الموقعة

 وحدة الشؤون القانونية

وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، 

وزارة الخارجية 

 وشؤون المغتربين

0 0 0 0 0 
تقارير متابعة 

 7 اإلنجاز

وبرامج التعاون  آليات 5-1

والشراكة مع مجلس 

 التعاون الخليجي

0 0 0 0 0 

برامج تعاون 

وشراكة وفق آلية 

 8 معتمدة

الزيارات  5-1

المشتركة/المتبادلة 

 للوفود الشبابية

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

3,000     

عدد 

الوفود/الزيارات 

 9 السنوية

إلدارة االتفاقيات خطة  5-1

الجديدة مع دول 

 ومنظمات جديدة

مديرية الشؤون 

الشبابية، وحدة 

 الشؤون القانونية

0 0 0 0 0 
خطة معتمدة لمتابعة 

 10 تنفيذ االتفاقيات
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 األداء المؤسسيتطوير وحدة                                                                               

المحور 

المشروع / البرنامج /  الهدف –

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

تحديث سياسات العمل  5-1

 وأولوياته في الوزارة

مديرية الشؤون 

 اإلدارية

ديوان الخدمة 

 المدنية

0 0 0 0 0 
سياسات عمل 

 1 وأولويات معتمدة

 –جائزة أفضل مديرية  5-1

مركز  –مدينة شباب 

 مجمع رياضي –شباب 

مديرية الشؤون 

اإلدارية، مديرية 

الشؤون الشبابية، 

 مديريات الشباب

2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

اإلرشادي الدليل 

للجائزة، عدد 

الوحدات التنظيمية 

 المشاركة بالجائزة
2 

مشاركة الموظفين في  5-1

جوائز الملك عبدهللا 

 الثاني لألفراد
مديرية الشؤون 

 اإلدارية

1,000     
التعاميم الصادرة 

للمشاركة بالجائزة، 

عدد المشاركين 

 بالجائزة

3 

في مشاركة الموظفين  5-1

 جائزة الموظف المثالي
0 0 0 0 0 

4 

5-1 
جوائز التميز الفردي 

أفضل  –لدى الموظفين 

مدير، أفضل مدير 

مدينة، أفضل رئيس 

 مركز، أفضل موظف

مديرية الشؤون 

اإلدارية، مديريات 

 الشباب

2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

الدليل اإلرشادي 

للجائزة، عدد 

التنظيمية الوحدات 

 5 المشاركة بالجائزة

5-1 
معايير وأدلة العمل 

 الوطنية للعمل الشبابي

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

الشباب، مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

كافة المؤسسات 

 الشريكة
0 0 0 0 0 

معايير وأدلة معتمدة 

 للعمل الشبابي
6 

 –دورة مقيم معتمد  5-1

جائزة الملك عبدهللا 

 الثاني للتميز

مديرية الشؤون 

اإلدارية، مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

جائزة الملك عبدهللا 

 الثاني للتميز
5,000     

( من 5تمكين )

موظفي الوزارة 

 7 سنويًا
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5-1 
مؤشرات األداء 

 للوزارة

ديوان الخدمة 

 المدنية

0 0 0 0 0 

مؤشرات أداء 

من لجنة معتمدة 

التخطيط في 

 الوزارة
8 

5-1 
نظام متابعة خطط 

 الوزارة
0 0 0 0 0 

نظام معتمد لمتابعة 

االستراتيجية 

الوطنية للشباب 

والخطة المؤسسية 

 للوزارة
9 

 

 

 

 الشبابيةمديرية الشؤون                                                                                

المحور 

– 

 الشركاء الخارجيون الجهة المساندة المشروع / البرنامج / النشاط الهدف

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

 تقييم المبادرات الموطنة في مراكز 1-1

 الشباب
 مديريات الشباب

UNICEF 5,000     تقرير التقييم 
1 

4-1 
 دراسة تقييم مراكز الشباب

UNICEF, 

EuroPlus 
 تقرير الدراسة     70,000

2 

4-1 
المنهاج الوطني لتنمية الشباب 

 األردني

اللجنة العليا، 

 اللجنة الفنية

المركز الوطني 

لتطوير المناهج، 

وزارة التربية 

والتعليم، الجامعات 

 األردنية

50,000     

منهاج وطني معتمد 

لتنمية الشباب، الحقائب 

التدريبية، األدلة 

 التدريبية
3 

4-1 

 معسكرات الحسين للعمل والبناء

مديريات 

الشباب، اللجنة 

العليا 

 للمعسكرات

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
20,000 

520,00

0 

520,00

0 

520,00

0 

1,580,0

00 

( 30,000مشاركة )

شاب من أعضاء 

ومنتسبي مراكز 

 الشباب
4 
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مشاركة الشابات في الندوات  4-1

 واللقاءات الشبابية
 مديريات الشباب

وزارة الثقافة، وزارة 

الشؤون السياسية 

والبرلمانية، اللجنة 

 الوطنية لشؤون المرأة

10,000     

عدد الشابات 

المشاركات في الندوات 

 5 واللقاءات الشبابية

4-1 
المشاركة المدنية والسياسية 

 للشابات

مديريات 

الشباب، مركز 

إعداد القيادات 

 الشبابية

5,000     
( برنامج تدريبي 15)

 6 سنويًا في كل محافظة

4-1 

     UNICEF 5,000 مديريات الشباب اإلبداع والتميز لدى الشباب

استقطاب الشباب 

المبدع للمشاركة في 

 7 األنشطة والبرامج

4-1 
 الهوية الوطنية الجامعة

 مديريات الشباب

وزارة التربية 

والتعليم، الجامعات 

 األردنية

عدد المشاركين في      15,000

ورش العمل والندوات 

سنويًا، الحقائب 

التدريبية وأوراق 

 العمل

8 

4-1 
 التمكين الديمقراطي لدى الشباب

وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية
5,000     

9 

الحد من العنف المجتمعي لدى  4-1

 الشباب
     5,000 مديرية األمن العام

10 

4-1 

 دمج الشباب في التنمية االقتصادية

وزارة التربية 

والتعليم، الجامعات 

األردنية، وزارة 

 العمل

500,00

0 
 عدد المشاريع المنشأة    

11 

4-1 

 الشباب وتكنولوجيا المعلومات

مديريات 

الشباب، وحدة 

تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
5,000     

( ورشة في كل 30)

 محافظة سنويًا

 

 

 

 

 

 

 

12 

4-1 

في المدارس النشاطات الالصفية 

 والجامعات
 مديريات الشباب

وزارة التربية 

والتعليم، وزارة 

التعليم العالي والبحث 

 العلمي

5,000     
13 
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بناء قدرات الشباب في مجال إدارة  4-1

 المبادرات الفاعلة

UNICEF 

5,000     

عدد الورش المنفذة، 

 عدد الشباب المستهدف

14 

4-1 
     5,000 962جيل مبادرة 

15 

بناء قدرات الشباب في مجال  4-1

 المهارات الحياتية
5,000     

16 

تمكين الشباب والعاملين معهم  4-1

 بمفاهيم ومهارات ريادة األعمال
5,000     

17 

تمكين الشباب والعاملين معهم  4-1

 والتميزبمفاهيم ومهارات اإلبداع 
5,000     

( ورشة 30عقد )

 18 للشباب وللعاملين معهم

قاعدة بيانات للشباب المبدعين  4-1

 والموهوبين

 مديريات الشباب

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
 قاعدة بيانات شاملة     5,000

19 

تبني البرامج اإلبداعية للشباب  4-1

 لتنفيذها وتقديم الدعم الالزم
UNICEF 5,000     

( برنامج 30تبني )

 20 إبداعي للشباب سنويًا

4-1 
      UNICEF حاضنات األعمال

( حاضنات 3تأسيس )

 21 أعمال

4-1 
 الشباب ومؤسسات الدولة

وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية
5,000     

( ورشة للشباب 30)

 سنويًا في كل محافظة

22 

4-1 
 التنمر والتعصب بين الشباب

وزارة التنمية 

 االجتماعية
5,000     

23 

4-1 
 مخاطر العنف المجتمعي

مديرية األمن العام، 

وزارة التنمية 

 االجتماعية

5,000     
24 

4-1 
 ظاهرة العنف الرياضي

مديرية األمن العام، 

 اللجنة األولمبية
5,000     

25 
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4-1 

تحصين الشباب من خطاب 

 الكراهية

وزارة األوقاف 

والشؤون والمقدسات 

اإلسالمية، مركز 

األمن والسلم 

 المجتمعي

5,000 

 

 

 

 

 

 

    

26 

ثقافة ومفاهيم النوع االجتماعي  4-1

 وعالقتها بالعنف

وزارة التنمية 

االجتماعية، اللجنة 

 لشؤون المرأةالوطنية 

5,000     
27 

4-1 
أنماط الحياة والسلوكيات الصحية 

 لدى الشباب
     15,000 وزارة الصحة

28 

4-1 
 األنشطة الترويحية للشباب

 مديريات الشباب

وزارة السياحة 

 واآلثار، وزارة الثقافة
5,000     

( نشاط في كل 15عقد )

 29 محافظة سنويًا

4-1 
     5,000 جامعة الدول العربية ملتقى أعمال الشباب العربي

( شاب 20مشاركة )

في الملتقيات العربية 

 30 سنويًا

4-1 
ملتقى الشباب األردنيين الدارسين 

 بالخارج

مديرية اإلعالم 

والعالقات 

 العامة

وزارة الخارجية 

وشؤون المغتربين، 

وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

5,000     
( شاب 20مشاركة )

 31 في ملتقى واحد سنويًا

4-1 

 مخيمات الكشافة والمرشدات

مديريات 

الشباب، جمعية 

الكشافة 

 والمرشدات

وزارة السياحة 

 واآلثار
15,000     

( مخيمات في كل 3)

 32 محافظة سنويًا

4-1 

 مديريات الشباب النقاشيةالشباب واألوراق الملكية 
وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية
5,000     

( ورش عمل في كل 3)

 محافظة سنويًا

 

 
33 
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االحتفاالت بالمناسبات واألعياد  4-1

 الوطنية

الديوان الملكي 

الهاشمي، رئاسة 

 الوزراء

40,000 20,000 20,000 20,000 
100,00

0 
 عدد االحتفاالت المقامة

34 

4-1 
 تعزيز قيم الوالء واالنتماء

وزارة الشؤون 

 السياسية والبرلمانية
5,000     

( ورشة عمل 30)

 35 سنويًا

المدارس والمراكز الشبابية  4-1

اإلنتاجية وتوظيف التسويق 

 االلكتروني

مديريات 

الشباب، وحدة 

تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة التربية 

وزارة  والتعليم،

االقتصاد الرقمي 

 والريادة

15,000     

( مدارس ومراكز 3)

شباب إنتاجية في كل 

 إقليم سنويًا

 
36 

االستخدامات اإليجابية لوسائل  4-1

 التواصل االجتماعي

مديرية األمن العام، 

 معهد اإلعالم
 ( ورش عمل سنويًا3)     5,000

37 

4-2 
لألشخاص ذوي معسكرات دامجة 

 اإلعاقة
     10,000 اللجنة البارالمبية مديريات الشباب

( معسكرات سنويًا 3)

لفعيل مشاركة ذوي 

 38 اإلعاقة

بناء قدرات الشباب في مجال  4-2

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 مديريات الشباب

المجلس األعلى 

لحقوق األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

 سنويًا( دورات 3)     10,000
39 

5-1 

 جوائز التميز للمشاريع الشبابية

مديريات 

الشباب، وحدة 

تطوير األداء 

 المؤسسي

UNICEF 1,000     (3جوائز ) 
40 

6-1 
 كيف تفكر رياديًا

مركز إعداد 

القيادات 

الشبابية، 

 مديريات الشباب

الجامعات األردنية، 

مؤسسة التدريب 

المهني، المنظمات 

والجمعيات غير 

 الحكومية

0 0 0 0 0 
أدلة معتمدة للعمل 

 41 الريادي للشباب

6-1 

 0 0 0 0 0 المهارات التقنية والريادة الشخصية

دليل بقائمة أهم 

المهارات الريادية، 

 42 معايير اجتياز البرنامج 

6-1 
 0 0 0 0 0 مهارات رائد األعمال

التقييمي نتائج االختبار 

للمهارات التي اكتسبها 

 43 الشباب
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6-1 
 تحويل األفكار إلى مشاريع

مؤسسة التدريب 

المهني، المنظمات 

 الدولية واإلقليمية

0 0 0 0 0 
آليات تحويل األفكار 

 44 إلى مشاريع ريادية

6-1 
 0 0 0 0 0 الخطط التشغيلية للمشاريع الريادية

التشغيلية نماذج للخطط 

 45 للمشاريع

6-1 
دراسات الجدوى وإمكانية التطبيق 

 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
0 0 0 0 0 

نماذج لدراسة الجدوى 

 وإمكانية التطبيق

 

 
46 

6-1 
 ( دورة سنويًا12)     10,000 التمكين بهدف التشغيل

47 

ريادة  توطين المبادرات في مجال 6-1

المنظمات الدولية  األعمال

 واإلقليمية

0 0 0 0 0 
عدد المبادرات 

 48 الموطنة

ملتقيات الرياديين والمبتكرين  6-1

 الشباب

120,00

0 

120,00

0 

120,00

0 

120,00

0 

480,00

0 
 ( ملتقيات سنويًا4)

49 

شباب قادر على  –برنامج تحالف  6-1

 التكيف مع المتغيرات

 مديريات الشباب

هيئة أجيال السالم، 

RYSE 
0 0 0 0 0 

مشارك  5,000تدريب 

 50 ومشاركة

6-1 
 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 مكتب جائزة الحسن جائزة الحسن

مشارك  1,200تدريب 

على حياة الخالء 

 51 واالعتماد على النفس

6-1 
 تجهيز مراكز الشباب تقنيًا

شركة االتصاالت 

 األردنية )أورانج(
0 0 0 0 0 

( مراكز 4تجهيز )

شباب بدعم من شركة 

 52 االتصاالت األردنية

6-1 
 مشروع شارك األردن مبتكر

مؤسسة نهر األردن، 

UNICEF 
0 0 0 0 0 

( مشروع 15دعم )

 53 ريادي

6-1 
 UNICEF األركان الشبابيةبرامج 

165,51

6 
0 0 0 

165,51

6 

( مبادرة 36دعم )

شبابية والوصول إلى 

 54 مشارك/ة 3,000

6-1 
 حاضنات األعمال

مؤسسة نهر األردن، 

UNICEF 

195,23

2 
0 0 0 

195,23

2 

( مشروع 100دعم )

 55 ريادي
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برنامج المشاركة المدنية والقيادة  6-1

 التحويلية

 هيئة أجيال السالم

0 0 0 0 0 

الوصول وتأهيل 

شاب/ة في  1,500

 56 مجال الرياضة والفن

برنامج تطوير المساحات المعززة  6-1

لحماية الشباب والتماسك 

 االجتماعي

0 0 0 0 0 

( 60بناء قدرات )

مشرف ومتطوع في 

مجال تحديد احتياجات 

 المجتمع
57 

6-1 
 برنامج التوعية الصحية

الجمعية الملكية 

 للتوعية الصحية
0 0 0 0 0 

( شاب/ة في 23تأهيل )

مجال الوقاية من 

 58 المخدرات

6-1 

تشغيل الشباب في مواجهة تحديات 

 كورونا

 مديريات الشباب

الجمعية الملكية 

 للتوعية الصحية
100 0 0 0 100 

( 26تدريب مدربين )

مهارات شاب/ة على 

التدريب على أثر 

جائحة كورونا على 

 الشباب في سوق العمل
59 

6-1 
برنامج تدريبك للفتيات )هدف 

 الحياة(

أندية اللياقة البدنية في 

محافظة العاصمة، 

منظمة العمل الدولية، 

 شركة مدرب

0 0 0 0 0 
( شابة في 75تشغيل )

 نوادي اللياقة البدنية
60 

6-1 

 برنامج التعلم من خالل اللعب

مديرية شباب 

العاصمة، 

مديرية شباب 

 الزرقاء

منظمة الحق في 

 اللعب
0 0 0 0 0 

( مدرب في 80لتأهيل )

 61 مجال كرة القدم

برنامج القيادات الشبابية الشابة  6-1

 )للهيئات اإلدارية(

مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

 هيئة أجيال السالم

600 3,000 3,000 3,000 9,600 
( 34بناء قدرات )

 62 عضو/ة

6-1 

برنامج حماية األطفال والتماسك 

 المجتمعي
 600 0 0 0 600 مديريات الشباب

% من 85بناء قدرات 

العاملين مع الشباب 

على برنامج الحماية 

 والتماسك االجتماعي

 

 

63 
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6-1 

 UNICEF 800 0 0 0 800 اربدركن شباب  دورات لغة انجليزية

زيادة قدرات 

المشاركين بنسبة 

% في اللغة 75

 االنجليزية
64 

6-1 

مؤتمر الشباب االفتراضي العربي 

 بعنوان )التطوع ورفد االقتصاد(

 مديريات الشباب

وزارة االقتصاد 

الرقمي والريادة، 

جامعة الدول العربية، 

 الجامعات

2,500 0 0 0 2,500 

المعرفة بنسبة  زيادة

% لدى المشاركين 75

بالجدوى االقتصادية 

 للتطوع
65 

مؤتمر الشباب االفتراضي العربي  6-1

بعنوان )تكامل أدوار الشباب في 

 عالم متغير(

 ( شاب/ة80مشاركة ) 3,000 0 0 0 3,000

66 

الملتقى الوطني الشبابي الثالث  6-1

تعزيز  بعنوان )دور الشباب في

 مفهوم األمن الوطني(

 مديريات الشباب

مديرية األمن العام، 

وزارة الشؤون 

السياسية والبرلمانية، 

 وزارة الداخلية

 ( شاب/ة50مشاركة ) 2,500 0 0 0 2,500

67 
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 والهيئات الشبابيةاألندية مديرية                                                                           

المحو

 –ر 

 الهدف
المشروع / البرنامج / 

 النشاط
 الجهة المساندة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

البرنامج االلكتروني  1-1

لألندية والهيئات 

 الشبابية

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات
الشركة المطورة 

لبرنامج األندية 

 والهيئات الشبابية

12,000 1,500 1,500 1,500 16,500 

برنامج الكتروني 

يدار من قبل 

 المديرية
1 

تأهيل الموظفين للعمل  1-1

على البرنامج 

االلكتروني لألندية 

 والهيئات الشبابية

مديرية الشؤون 

اإلدارية، وحدة 

 تكنولوجيا المعلومات

500 500 500 500 2,000 

( ورش تدريبية 3)

للموظفين في 

 2 األقاليم الثالثة

4-1 
المعسكر التفاعلي 

 لشباب األندية
 مديريات الشباب

األندية والهيئات 

 الشبابية
12,000 12,000 12,000 12,000 48,000 

( معسكرات 3)

لشباب تفاعلية سنويًا 

األندية في األقاليم 

 الثالثة
3 

فرص تحسين  4-1

استقطاب الشابات 

للمشاركة في األندية 

 والهيئات الشبابية

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

 الشباب

وزارة الثقافة، 

اللجنة الوطنية 

 لشؤون المرأة

5,000     

عدد الشابات 

المشاركات في 

األندية والهيئات 

 الشبابية
4 

2-1 
دعم األندية وحوكمة 

وأتمتة عملية دعم 

األندية والهيئات 

 الشبابية

مديرية األندية 

والهيئات الشبابية، 

مديرية الشؤون 

المالية، صندوق دعم 

الحركة الشبابية 

والرياضية، وحدة 

 الرقابة الداخلية

ديوان التشريع 

والرأي، وزارة 

االقتصاد الرقمي 

 والريادة

1,200,0

00 

1,500,0

00 

1,600,0

00 

1,700,0

00 

6,000,0

00 

أسس شفافة للدعم 

عبر الخدمات 

 االلكترونية
5 
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 اإلعالم والعالقات العامة مديرية                                                                   

المحو

 –ر 

 الهدف
المشروع / البرنامج / 

 النشاط
 المساندة الجهة

الشركاء 

 الخارجيون

 التقديرية )بالدينار األردني( التكلفة

 مؤشرات األداء

 2021 النشاط
2022 

 )تأشيري(

2023 

 )تأشيري(

2024 

 )تأشيري(
 اإلجمالي

5-1 
حملة إعالمية عبر 

وسائل التواصل 

االجتماعي لتوعية 

وتثقيف الشباب حول 

 فيروس كورونا

مديرية الشؤون 

مديريات الشبابية، 

 الشباب

UNICEF 500 0 0 0 500 

رفع مستوى الوعي 

الصحي لدى 

الشباب، خفض عدد 

اإلصابات بفيروس 

 كورونا بين الشباب
1 

ترويج خدمات وبرامج  5-1

الوزارة باستخدام 

 تكنولوجيا المعلومات

مديرية الشؤون 

الشبابية، مديريات 

الشباب، وحدة 

 تكنولوجيا المعلومات

االقتصاد وزارة 

 الرقمي والريادة
0 0 0 0 0 

زيادة نسبة مشاركة 

الشباب في برامج 

ومعسكرات الوزارة 

وزيادة نسبة متلقي 

 الخدمة
2 

الترويج للملتقيات  5-1

الوطنية للرياديين 

 والمبتكرين الشباب
مديرية الشؤون 

الشبابية، مركز إعداد 

 القيادات الشبابية

UNICEF 0 0 0 0 0 
زيادة نسبة مشاركة 

 3 الشباب في الملتقيات

5-1 
الترويج لبرامج بناء 

قدرات الشباب 

والعاملين معهم 

والمبادرات الشبابية 

 الفاعلة

UNICEF هيئة ،

أجيال السالم، 

 مؤسسة نهر األردن

0 0 0 0 0 

زيادة نسبة 

المشاركين في 

برامج بناء قدرات 

الشباب والعاملين 

 معهم
4 

5-1 

دليل ارشادي/تطبيق 

الكتروني للمديريات 

 ومراكز الشباب

وحدة تكنولوجيا 

المعلومات، مديرية 

الشؤون الشبابية، 

مديرية الشؤون 

اإلدارية، مديريات 

 الشباب

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
0 0 0 0 0 

دليل ارشادي 

معتمد، تطبيق 

 الكتروني
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قدرات  تدريب ورفع 5-1

العاملين في العالقات 

 العامة واالستقبال

مديرية الشؤون 

 اإلدارية
 0 0 0 0 0 معهد اإلدارة العامة

فريق عالقات عامة 

 6 فاعل وقسم استقبال

تدريب رفع قدرات  5-1

العاملين في قسم 

 اإلعالم

مديرية الشؤون 

 اإلدارية
 0 0 0 0 0 معهد اإلعالم

قسم إعالم مؤهل 

 7 وفاعل

إعادة تصميم الموقع  5-1

 االلكتروني للوزارة

وحدة تكنولوجيا 

 المعلومات

وزارة االقتصاد 

 الرقمي والريادة
0 0 0 0 0 

موقع الكتروني 

حديث وتفاعلي 

 8 للوزارة
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 :ومواجهة املخاطر والتهديدات واملتابعة رصدم الانظ

 

 :واملتابعة ومواجهة املخاطر والتهديدات ما يلي رصدتشمل أنظمة ال

 

 :نظام املتابعة والتقييم -1

 

 :أهداف النظام .أ

o  ومنهجياتها االستراتيجية وزارة الشبابمتابعة وتقييم أهداف. 

o ة باالستراتيجيةضمنمتابعة وتقييم البرامج والنشاطات املت . 

o  تعزيز عوامل القوةو متابعة وتقييم . 

o عوامل الضعفمن  والحدتقييم التابعة و امل. 

o االستراتيجية لتحقيق األهدافستثمار الفرص الخارجية ال تقييم التابعة و امل. 

o تخفيف أثر التحديات والتهديدات الخارجيةلتقييم التابعة و امل. 

o متضمنة التوصيات الالزمة ملعالي وزير الشبابعداد التقارير الدورية ورفعها إ. 

 :املتابعة والتقييم خطة تنفيذ نظام .ب

يتمثـــل املخرج من عمليـــة الرصـــــــــــــــد واملتـــابعـــة في إعـــداد التقـــارير  :الفترة الزمنيـــة املقـــدرة للتنفيـــذو  األداءآليـــة قيـــاس 

التقييميـة والتي تحـدد التي: التعرف على مـا تم انجـازه، والتعرف على املعيقـات التي تعيق تنفيـذ أي من األنشــــــــــــطـة، 

االستراتيجية  تهدف هذه التقارير لتمكين الوزارة من متابعة وتقييموإيجاد الحلول للتغلب على أي من املعيقات. كما 

 وإدخال التعديالت التي تسهم في تحقيق أهداف االستراتيجية بفاعلية. وتتضمن آلية قياس األداء التي:

اجتماع واحد كل بواقع  مثل لالســــــــــــتراتيجيةلتوجية العاملين للتطبيق األ  معالي الوزير عقد اجتماعات برئاســــــــــــة  .1

 (.2021-2024)مستمر لألعوام أربعة أشهر وبشكل 

 نماذج متابعة وتقييم األداء واملنجزات املتحققةمن خالل  الوزارةقياس مدى تطبيق االستراتيجية على مستوى  .2

 (.مستمر)كل ستة أشهر

ر شهاجتماع واحد كل ثالثة أبواقع  عقد اجتماعات دورية تقييمية لفريق الخطة االستراتيجية ورفع التوصيات .3

 (.مستمر)

 شـــــــــــهري وبشـــــــــــكل  - (الوزارةيري ملدكل شـــــــــــهر اجتماع ) بذلكشـــــــــــهرية عداد تقارير رصـــــــــــد املنجزات والتحديات وإ .4

 .وتزويد الوزير بتقرير شهري نهائي  )مستمر(

 

 ( .2024-2021)لوزارة الشبابنظام مواجهة املخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجه الخطة االستراتيجية  -2

 

 :هداف النظامأ .أ

 

 وزارة الشباب.تحديد أهم املخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجه  -

 للوزارة.تحديد أهم املخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجه الخطة االستراتيجية  -

 .توفير الوسائل الوقائية والرقابية والعالجية للمخاطر والتهديدات املحتملة -

 

 :املحتملةخطة تنفيذ نظام مواجهة املخاطر والتهديدات  .ب

 

كمؤســـــســـــة/ وآليات التعامل معها،  وزارة الشـــــبابن تواجه لى تحديد أهم املخاطر التي يمكن أع مواجهة املخاطر  خطةتشـــــتمل  

 .ن تواجه الخطة االستراتيجية وآليات التعامل معهام املخاطر والتهديدات التي يمكن أوتحديد أه
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 (:ةمؤسس)ك وزارة الشبابأوال: 

 

  والتهديداتاملخاطر: 

 

 . األردنياملظلة الرسمية لرعاية الشباب و تبعية استقاللية أ -1

 .السنوية الوزارةفي موازنه  الخفض املستمر  -2

 وزارة الشباب.في  املؤهلةقلة الكوادر  -3

 الوزارة.لى معرفة صريحة في متناول جميع موظفي تثمار املعرفة الضمنية وتحويلها إضعف اس -4

 

  كمؤسسة(:بوزارة الشبابآليات التعامل مع املخاطر والتهديدات الخاصة( 

 

 .الوزارةتعزيز موارد االستثمار في املؤسسات الشبابية واملدن الرياضية لدعم موازنة  -1

 .تعزيز املوارد املالية لصندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية -2

 .لوظيفيةباعتماد مفهوم الكفايات ا الوزارةموظفي  بناء قدرات -3

 .تفعيل أنظمة الرصد واملتابعة إلنجازات الوزارة -4

 

 للوزارة:ثانيا:الخطة االستراتيجية 

 

 املخاطر والتهديدات املحتملة: 

 

 للوزارة.ضعف وعي املوظفين بطبيعة الخطة اإلستراتيجية  -1

 . ضعف اهتمام املوظفين بأهمية الخطة االستراتيجية -2

 . ستراتيجيةعلى تنفيذ الخطة اال  املوظفينضعف قدرات  -3

 .ضعف االهتمام ببرامج املتابعة والتقييم لتنفيذ االستراتيجية -4

 . املقدرة لغايات تنفيذ االستراتيجية خصصات املاليةامل عدم إمكانية توفير  -5

 .ضعف السيطرة على آلية حفظ أمن وسرية املعلومات الخاصة باالستراتيجية -6

 .ستراتيجيةتكنولوجية واستثمارها في خدمة اال التطورات الستفادة من اإل إمكانية ضعف  -7

 

  (:2024-2021لوزارة الشباب )آليات التعامل مع املخاطر والتهديدات التي يمكن أن تواجه الخطة االستراتيجية 

 

امللكية هداف الوطنية واملبادرات ة االســــتراتيجية، وانســــجامها مع األ رفع التوصــــيات املقنعة والواضــــحة ألهمية الخط -1

 .السامية

 .تكثيف التدريب للعاملين على تنفيذ االستراتيجية -2

 للوزارة.لكتروني علومات واملوقع اإلالتطوير واملتابعة والتقييم لتكنولوجيا امل -3

 للوزارة.ستراتيجية ملوازنة الالزمة لتنفيذ الخطة اال توفير ا -4

 .االستراتيجيةجهزة الالزمة لتنفيذ الخطة توفير الوسائل واألدوات واأل  -5

 .الستراتيجية ضمن التقييم السنوي اعتبار املساهمة الفاعلة في تنفيذ ا -6

 . تنفيذ االستراتيجيةبمتابعة  واملعنيةتعزيز الكوادر العاملة  -7

 .ية واملستمرة لخطوات وأنشطة تنفيذ االستراتيجيةدور التقييم واملتابعة ال -8

 الوزارة.وسياسات الدوله وسياسات وخطط العمل في  للوزارةالتوفيق بين مضامين الخطة االستراتيجية  -9

 (.2024-2019) التوفيق بين مضامين الخطة االستراتيجية للوزارة واالستراتيجية الوطنية للشباب -10
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 2024-2021جية التقييم للخطة االستراتيجية املؤسسية العوام  همن
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تحقيق األهداف على مختلف املستويات بما في  مدى املؤشر هو أداة مراقبة وتقييم تستخدم لتتبع وقياس وتقييم 

 :ذلك

 أ. األنشطة

 ب. النتائج

 ج. األهداف

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسية قيمة قابلة للقياس توضح مدى فعالية الوزارة في تحقيق وإنجاز األهداف  الرئيسية إن

جوانب مؤشر األداء الرئيس ي، والتي غالًبا ما يتم التغاض ي عنها، هو كونها شكل من أشكال التواصل، إن  أحد أهم  

األرجح أن من حيث أنها مقيدة وخاضعة لنفس القواعد وأفضل املمارسات مثل أي شكل آخر من أشكال التواصل. و

 والتعامل ضحة الوت املختصرة والمعلوماب استيعاايتم 
ً
  .معهاوذات الصلة أيضا

 

 أهمية مؤشرات قياس األداء

 

 .الرقابة واملتابعة املستمرة للنتائج املحققة من األهداف

 .تقييم أداء العاملين داخل املؤسسة

 .تقييم أداء العمليات بشكل مستمر

 .التأكد من فعالية الخطة وفعالية األهداف واملهام املوضوع

اإلنتاجية –الجودة  –الرضا التأكد من تحقيق املعدالت املستهدفة مثل معدل  . 

 .تحسين وتطوير كافة العمليات الداخلية والخارجية للمؤسسة

 .وضع أنظمة للمساءلة لكافة العاملين على مستوى كافة املستويات

  الجدية في التعامل من التحذيرات واملؤشرات ومتابعة كافة

 

 

 أنواع مؤشرات قياس األداء؟

 

قسمها إلى أنواع عديدة منها حسب املؤشرنمؤشرات قياس األداء ممكن أن   

 

 رقمي: املرتبط بعدد ، نوعي: املرتبط أمور ال يمكن قياسها بعدد

 

 

 :ويمكن تقسيمها حسب بطاقة األداء املتوازن 

 

مؤشرات  –مؤشرات خاصة بالبعد املالي  –مؤشرات خاصة العمليات الداخلية  –قي الخدمةلمؤشرات خاصة بمت

والتطور خاصة التعلم والنمو   
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:ويمكن تقسيمها من حيث املسمى  

 

مؤشرات قياس النتائج الرئيسية –مؤشرات قياس النتائج  –مؤشرات قياس األداء الرئيسة  –مؤشرات قياس األداء   

 

 : وهناك أربعة أنواع من مقاييس األداء

في منظور ما أو عامل نجاح والتي تخبرك كم انجزت  Key Result Indicators (KRIs) مؤشرات النتائج الرئيسية -1

 .مهم

 .والتي تخبرك بما تم إنجازه Result Indicators (RIs) مؤشرات النتائج -2

 .والتي تخبرك بالذي يجب القيام به Performance Indicators (PIs) مؤشرات األداء -3

ب القيام به لزيادة األداء والتي تخبرك بما يج Key Performance Indicators (KPIs) مؤشرات األداء الرئيسية -4

 .بشكل كبير

 

 

 مؤشرات النتائج الرئيسة

Key Result Indicators 

 

، وتشمل ما KPIs هي مقاييس تستخدم بطريقة خاطئة على أنها مؤشرات أداء رئيسة KRIs إن مؤشرات النتائج الرئيسة

 :يلي

 .رضا متلقي الخدمة •

 .رضا املوظفين •

 

 أوتغطي هذه املؤشرات فترة زمنية 
ً
 أو أسبوعيا

ً
طول ، حيث يتم مراجعتها على فترات شهرية أو ربع سنوية وليس يوميا

 .كما هو الحال في مؤشرات األداء الرئيسة

 

 مؤشرات األداء والنتائج

Performance and Result Indicators 

املؤسسة، وهي مؤشرات غير مالية وتكمل مؤشرات األداء الرئيسة، وهي تساعد فرق العمل لربط أنفسهم مع استراتيجية 

 .ويتم توضيحا مع مؤشرات األداء الرئيس هذه على بطاقة األداء املتوازن لكل مؤسسة وقطاع وقسم وفريق

 

 

 

 

 

 مؤشرات األداء الرئيسة
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Key Performance Indicators 

 

 للنجاحتمثل مؤشرات األداء الرئيسة مجموعة من املقاييس 
ً
  التي تركز على جوانب األداء املؤسس ي املهمة جدا

واستخدام حزمة من النتائج املتوازنة ملراجعة مستوى التقدم ومستوى اإلنجاز في تحقيق األهداف اإلستراتيجية 

جميع القصير والطويل ومن ثم إدارة التوقعات الخاصة ب ىوالوطنية بما يتيح تقديم نظرة معمقة لألولويات على املد

 .اصحاب العالقة في الوزارة

 

أهداف االستراتيجية ستفادة القصوى منها لتحقيق ملتاحة بالنسبة للمؤسسة وضمان اإل فهم وتطوير القدرات واملوارد ا

 .الخاصة بالوزارة

 

العالقة صحاب أبلي وتوفير منافع مستدامة لجميع تقييم حزمة النتائج التي تم تحقيقها من أجل تحسين األداء املستق

 .في الوزارة

 

تحديد املخاطر وإدارتها بالشكل الصحيح في جميع عمليات الوزارة/ املؤسسة بما يضمن الوصول إلى مستويات عالية 

 .من ثقة أصحاب العالقة

 

ستفادة من تقارير التدقيق والتقييم ئج األداء املؤسس ي بما في ذلك اإل إيجاد نظام فعال لقياس ومراجعة وتطوير نتا

اخلية والخارجية  في تحسين عمل الوزارة وتحويل نقاط الضعف وفرص التحسين إلى نقاط قوة من خالل خطط الد

 .عمل تطويرية

 

 اعتماد ومراجعة السياسات

 

تحليل اتجاهات األداء التشغيليي ومؤشرات األداء املؤسس ي الداخلية ملحاولة فهم القدرات واإلمكانيات الداخلية الحالية 

 .ستراتيجيةتحسين الالزمة لتحقيق أهدافها اال يها، ومن ثم تحديد فرص التطوير والوالكامنة لد

 

تحليل البيانات واملعلومات املتعلقة بالقدرات واإلمكانيات الخاصة بالشركاء الحاليين واملحتملين بغرض التعرف على 

 .كيفية تعزيزها لقدرات الوزارة في تحقيق أهدافها االستراتيجية

 

ستفادة منها في تطوير أداء الوزارة/ املؤسسة وكيفية اإل تحديد األثر املحتمل للتكنولوجيا ونماذج العمل الجديدة على 

 .عملها وتحقيق أهدافها ضمن املوارد املتوفرة

 

 . تطوير اإلستراتيجية ومراجعتها وتحديثها مع السياسات الداعمة لها 
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مع السياسات الداعمة لها واإلجراءات، بغرض تحقيق الرؤيا والرسالة الخاصة  وضع استراتيجية الوزارة والحفاظ عليها

والتوجهات واألهداف الوطنية والقطاعية واملبادرات  2024بالوزارة/ املؤسسة بما يتماش ى مع محاور وثيقة األردن 

 .امللكية

 

وتصميم العمليات، ومن ثم توفير املوارد  دمج مبادئ االستدامة ومبادئ النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص في اإلستراتيجية

الالزمة لتحقيق هذه األهداف بما يتواءم مع املوارد املتوفرة وبما يضمن ترتيب األولويات التي تسعى الوزارة/ املؤسسة 

 .إلى تحقيقها

 

ملؤسسة وتصميم دمج معايير الشفافية، املذكورة في قانون ضمان حق الحصول على املعلومات في استراتيجية الوزارة/ ا

 .العمليات الخاصة بها وتوفير املوارد الالزمة، بما في ذلك املوظفين وتدريبهم، لضمان تحقيق األهداف الخاصة بالشفافية

 

تحديد وفهم النتائج الرئيسة املطلوب تحقيقها من الوزارة/ املؤسسة بما يمكنها من تحقيق وتقييم مستوى التقدم نحو 

 .ستراتيجيةواألهداف اال قيق الرؤيا والرسالة تح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة املصطلحات:
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هو عملية منظمة تهدف إلى اتخاذ قرارات أساسية، تركز على كيفية مواجهة القضايا الهامة  :(Strategic Planning) ستراتيجيالتخطيط اال  -

 .والتعامل معها وتأخذ في االعتبار املتغيرات الداخلية والخارجية

الطريقة التي تقوم املؤسسة من خاللها بتطبيق الرسالة والرؤية، بناًء على احتياجات أصحاب العالقة، ويتم   (Strategy)اإلستراتيجية: -

 دعمها من خالل، الخطط، واألهداف والعمليات.

. وتمثل الصورة التي :(Vision) الرؤية -
ً
ينبغي أن تكون عليها املؤسسة في املستقبل،  هي الحالة التي ترغب املؤسسة في الوصول إليها مستقبال

 بحيث تقودها للنجاح في إسهاماتها في املجتمع. وتتعلق بسؤال ما مدى نجاح املنظمة؟

  :(Mission) الرسالة -
ً
 للكيفية التي تسعى من خاللها إلى تحقيق رؤيتها. هو هدف املؤسسة العام وتتضمن وصفا

املبادئ األساسية واملعتقدات التي تعتنقها املؤسسة والعاملين فيها وتميزهم عن غيرهم، وما تؤمن بأنه هي  :(Core Values) القيم الجوهرية -

الطريقة الصحيحة للقيام باألمور والتعامل مع مختلف األطراف. وتشكل هذه القيم بمجملها ثقافة املؤسسة والقواعد األساسية التي تحكم 

 .عمل املوظفين وعالقاتهم

توضح األهداف اإلستراتيجية توجهات املؤسسة وخططها املستقبلية والعناصر التي تسعى : (Strategic Objectives) ستراتيجيةاألهداف اإل  -

 .املؤسسة لتحقيقها خالل فترة زمنية محددة. وتكون األهداف اإلستراتيجية متوائمة مع رؤية ورسالة املؤسسة

ونقاط القوة في املؤسسة، باإلضافة إلى  ،حليل إستراتيجي تهدف للتعرف على نقاط الضعفهي أداة ت :(SWOT Analysis) التحليل الرباعي -

 .معرفة الفرص والتهديدات التي تواجه املؤسسة ووضعها موضع الدراسة والتحليل

أهدافها املنشودة  البيئة أو املحيط الذي تعمل من خالله املؤسسة وبه تستطيع أن تحقق: (Internal Environment) البيئة الداخلية -

 
ً
بالهيكل التنظيمي واملوارد املالية والبشرية والنظم اإلدارية والتقنية واألنماط  وفيها يتم تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والتي تتعلق غالبا

 اإلدارية.

العوامل واملتغيرات التي تنشأ وتتغير خارج املؤسسة، وهي متغيرات تؤثر في املؤسسة لكنها ال  :(External Environment) البيئة الخارجية -

املتغيرات االقتصادية، واملتغيرات السياسية... الخ. والواقع أن و تستطيع السيطرة عليها أو التحكم فيها مباشرة مثل املتغيرات االجتماعية، 

 .ة على قدرتها على خلق درجة من التوافق بين أنشطتها والبيئة التي تعمل بهانجاح املؤسسة أو فشلها يتوقف لدرجة كبير 

ات املادية أو البشرية أو نظم ها سواء كانت املوارد أو اإلمكانالقدرات الذاتية للمؤسسة والتي تميزها عن غير  :(Strengths) نقاط القوة -

 .املؤسسة عمل، ويمكن استعمالها بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف ورسالة

وجه القصور الذاتية سواء كانت في املوارد أو اإلمكانيات املادية أو البشرية أو نظم العمل املطبقة والتي أ :(Weaknesses) نقاط الضعف -

 .يمكن أن تعيق املؤسسة عن تحقيق أهدافها ورسالتها

ين في األحوال القائمة، وهي الحالة البديلة األكثر جاذبية من الظروف اإليجابية املتاحة واملواتية إلحداث تحس :(Opportunities) الفرص -

 .الوضع القائم، وتستطيع املؤسسة االستفادة من هذه الفرصة بإمكاناتها باحتمال نجاح معقول وبتكلفة أفضل من الوضع القائم

شطة املؤسسة وال تستطيع السيطرة عليها وتتأثر عبارة عن مجموعة من القيود التي تفرضها البيئة الخارجية على أن :(Threats) التهديدات -

 .فيها بشكل مباشر، وهي ذات تأثير سلبي على كفاءة املؤسسة

إجراءات محددة موضوعة لتحقيق األهداف طويلة وقصيرة املدى، بحيث تحتوي الخطة على تفاصيل  :(Action Plan) الخطط التنفيذية -

 إلنجاز هذه اإلجراءات.املوارد الالزمة واألطر الزمنية املطلوبة 

 .هو مسعى مؤقت يتخذ من أجل إنشاء منتج متفرد أو خدمة أو نتيجة متفردة :(Project) املشروع -

 الوزارات، الهيئات، املنظمات......الخ(. :مثل)هي املنظمات الحكومية وغير الحكومية  (:Organizationاملؤسسة ) -

 .حال وقوعه على تحقيق األهداف اإلستراتيجية أو املرحلية "قصيرة املدى" ألي جهةحدث غير أكيد سيؤثر في  :(Risk) الخطر -

عملية تحديد وتحليل جميع املخاطر التي قد تحول دون تحقيق األهداف، ووضع الخطط للحد من   (Risk Management)إدارة املخاطر: -

 مراقبتها وتقييمها.و أثرها، 

أسلوب علمي تتبناه اإلدارة لتحديد األخطار التي قد تتعرض لها املؤسسة وتصنيفها حسب  :(Risk Management Plan) خطة إدارة املخاطر -

 أولوياتها وقياسها، ومن ثم تطوير إستراتيجية إلدارتها.

ء العمليات في املؤسسة مقاييس كمية و/أو نوعية تصف املخرجات وأدا :(”Key Performance Indicators “KPIs) األداء قياس مؤشرات -

وتكون مرتبطة باألنشطة، وتستخدم لجمع البيانات بصفة دورية عن مدى اإلنجاز املتحقق في تنفيذ هذه األنشطة مما يساعد في اتخاذ 

 القرارات.

 هم أطراف خارجيون يشاركون في تحقيق أهداف وفوائد مشتركة ومستدامة للجميع. :(Partners) الشركاء -
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