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حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم



صاحب السمو امللكي األمري احلسني بن عبد اهلل الثاني ويل العهد املعظم



” ..  أضع أمامكم جملة من األولويات والثوابت، 
ا في العمل والتواصل مع شعبنا  لتكون نبراسً

األردني األبي. إن التحدي الرئيس الذي يقف في 

األردني  الشباب  وطموحات  أحالم  حتقيق  وجه 

من  عنه  جنم  وما  االقتصادي،  النمو  تباطؤ  هو 

تراجع في فرص العمل خاصة لدى الشباب “

جاللة امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم
كتاب التكليف السامي حلكومة الدكتور عمر الرزاز

٥ حزيران، ٢٠١٨



المقدمة
للتحوالت  استجابة   (٢٠٢٥  -  ٢٠١٩) للشباب  الوطنية  اإلستراتيجية  تأتي 

الكبير  التأثير  لها  كان  التي  وثقافياً،  واقتصادياً  اجتماعياً  الكبيرة سياسياً 

نسبته  تشكل  والتي  اخملتلفة  بأطيافها  األردني  الشباب  شريحة  على 

(٣٥٫٧٨٪) من اجملتمع األردني. وهي – أي اإلستراتيجية- تعكس – أيضاً- مستوى 

مستويات  أعلى  من  الشباب  جيل  اليوم  عليه  يحوز  الذي  الكبير  االهتمام 

 ً الدولة بداية بجاللة امللك عبد اهللا الثاني، حيث أصبح موضوع الشباب جزءا

ً بإنشاء مؤسسة ولي العهد في  رئيساً من خطاباته في األعوام األخيرة، مرورا

نهاية العام ٢٠١٥، وما انبثق عنها من مؤسسات وبرامج واهتمام خاص من 

ً إلى إعادة وزارة الشباب إلى الوجود  ولي العهد يوليه لقطاع الشباب، وصوال

كوريث للمجلس األعلى للشباب واالهتمام النوعي املتنامي واملتزايد من قبل 

الدولة مبؤسساتها وسياساتها بقطاع الشباب.

تغيّر  صاحبه  بالشباب  احلكومة  اهتمام  أنّ  إلى  هنا  اإلشارة  الضرورة  من 

الدولة  ه نحو جيل الشباب ورسالة  املوجّ الرسمي  بنية اخلطاب  جوهري في 

جتاههم، فلم يعد األمر مرتبطاً -حصرياً- بالرياضة والنشاطات البدنية، وإن 

لكن  واهتماماتها،  وسياساتها  الدولة  خطاب  في  متضمنة  تزال  ما  كانت 

اخلطاب والتفكير جتاوز ذلك إلى التعامل مع امللفات األخرى التي ترتبط اليوم 

واالقتصادية  السياسية  اجلوانب  في  الشباب  وأولويات  اهتمامات  مع 

االبتكار  ورعاية  كتشجيع  رئيسة  سياسات  من  تتضمنه  وما  والثقافية، 

واإلبداع وتطوير املهارات وبناء الذات لدى الشباب وإدماجهم في احلياة العامة 

ومتكينهم في مختلف اجملاالت.

 هذه التغيرات السياسية جتاه الشباب لم تكن منفصلة عما نشهده في 

جيل  متس  وحتديات  وموضوعية  واقعية  حتوالت  من  واألردن  واملنطقة  العالم 

انخراط اجليل اجلديد من الشباب في احلراكات  رئيسة، مثل  الشباب بدرجة 

السياسية واالجتماعية املطالبة باإلصالح، وانخراط شريحة أخرى بحركات 

التطرف واإلرهاب والتشدد الديني، وارتفاع معدالت البطالة، وأزمات الهويات 

الوطنية والدينية واحمللية وغيرها من الظواهر (مثل: انتشار اإلشاعة، وحالة 

في  ملحوظة  ظاهرة  باتت  التي  والشكوك  والقلق  األمل  وخيبة  اإلحباط 

وسائل التواصل االجتماعي وفي عالقة احلكومات باملواطنني، .... إلخ).

اجملتمعات  بها  مترّ  التي  واملنعرجات  التحديات  هذه  أهمية  من  وبالرغم      

ً في  ً كبيرا العربية عموماً واألردن خصوصاً، وبالرغم من اعترافنا بأنّها أدت دورا

أنه من   ّ إال املاضية،  األعوام  وأهميته خالل  الشباب  إلى موضوع  النظر  لفت 

املهم اإلشارة هنا إلى أنّنا في وزارة الشباب مع شركائنا من مؤسسات الدولة 

على  واخلشية  القلق  منظور  من  ننطلق  لم  الشباب  بجيل  املعنية  األخرى 

على  بل  األردني،  الشباب  عن  السوداوية  النمطية  الصورة  من  أو  الشباب 

كلياً  مختلف  منظور  من  اإلستراتيجية  هذه  في  ننطلق  ذلك  من  النقيض 

يقوم على ضرورة اإلفادة من الفرصة السكانية وغلبة عنصر الشباب على 

التركيبة اجملتمعية، وعلى ما ميكن أن حتققه الطاقات الشبابية من إجنازات 

ومؤسساتياً  وسياسياً  تشريعياً  احمليطة  البيئة  وجدت  حال  في  وإبداعات 

ومجتمعياً احلاضنة لإلبداع واالبتكار واإلجناز وليس العكس.

وهنا من الضروري اإلشارة إلى أنّ ثمة صورة منطية ظاملة وخاطئة ومختزلة 

بالتطرف  تربطه  اإلعالم،  وسائل  في  متداولة  اليوم  األردني  الشباب  عن 

عليه  العيب  ثقافة  وهيمنة  الهجرة  في  والرغبة  واليأس  واإلحباط  واخملدرات 

تثبت كفاءته  فرص عمل  عن  البحث  دون  من  احلكومية  للوظيفة  وانتظاره 

وقدراته! وهذه الصورة ميكننا القول في وزارة الشباب أنّها جائرة وغير دقيقة 

ومضللة، 

6



بل يكفي النظر اليوم إلى عشرات املبادرات الفاعلة املنتشرة في محافظات 

وما حققوه من  يترأسها شباب طموحون متمكنون  التي  اخملتلفة،  اململكة 

ميدان  في  املهمة  "الطفرة"  إلى  النظر  ويكفي  إيجابية،  وتغييرات  إجنازات 

العمل التطوعي الشبابي، وإلى اجلوائز العاملية واحمللية والعربية التي حققها 

بأنّ  لندرك  اجملال،  هذا  في  ناجحة  شبابية  أردنية  ومؤسسات  أردنيون  شباب 

هنالك إرهاصات حقيقية ملوجة جديدة جليل شبابي أردني قادر على التعاطي 

املرحلة  وقيادة  واجملتمعية  واالقتصادية  السياسية  واملتغيرات  التحوالت  مع 

القادمة.

الوطنية  اإلستراتيجية  إطاره  في  تقع  الذي  والتاريخي  السياسي  السياق   

ا سبق، فاإلستراتيجية تأتي في وقت تشتد فيه  للشباب ال يقل أهمية عمّ

األزمة املالية على البالد جراء تراجع املساعدات اخلارجية التي شكلت تاريخياً 

الوظائف،  توفير  على  الدولة  قدرة  وتراجع  العامة،  املوازنة  موارد  من   ً موردا

واالحتجاجات العديدة سواء ذات الطابع السياسي أو االقتصادي- اجملتمعي، 

سياسات  يسمى  ما  وبروز  والشارع،  احلكومات  بني  الثقة  فجوة  وتنامي 

سياسات  من  الدولة  وانتقال  الضريبية  القاعدة  وزيادة  الذات  على  االعتماد 

رعوية إلى رعائية، وبرنامج اإلصالح املالي مع صندوق النقد الدولي، كل ذلك 

حتمل  في   ً كبيرا عبئاً  ووضع  الدولة،  مسار  في  حقيقياً  منعرجاً  شكل 

املسؤولية الوطنية والتاريخية على كاهل الشباب األردني، وشكل في الوقت 

نفسه عبئاً على الشباب الباحثني عن فرص عمل ويالحقهم شبح البطالة.

ً تتموضع اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩ - ٢٠٢٥، ضمن الشروط     إذا

املوضوعية السابقة، من حتوالت جوهرية محيطة داخلياً وخارجياً، ومن تطور 

كبير في خطاب الدولة وسياساتها جتاه الشباب األردني، ما يجعل من الرهان 

أثر  ذات  وبرامج  ينبثق عنها من سياسات  وما  اإلستراتيجية  على جناح هذه 

والقوى  فرسانها  هم  والشباب  القادمة،  املرحلة  معالم  ترسيم  في  كبير 

الفاعلة فيها.

مفاهيم وسياسات حتكم منظور اإلستراتيجية:
إن التطوّر على صعيد االهتمام بالشباب واخلطاب جتاههم جنم عنه إنضاج 

لها،  احلاكمة  واملفاهيم  الشباب  جتاه  لسياساتها  الدولة  تصورات  وتطوير 

واإلفادة من املرحلة السابقة ومن التغذية العكسية للبرامج التي جرى – وما 

يزال - العمل عليها مع الشباب، ومن أبرز هذه املفاهيم والسياسات:

ً -الشراكة والتشبيك - ؛ سبق وأن أشرنا إلى أنّ هنالك اليوم طفرة في  أوال

فيه  تتداخل  الشباب  ملف  أن  بخاصة  الشبابية،  والبرامج  املؤسسات 

اهتمامات وبرامج مؤسسات ووزارات مختلفة ومتعددة، وهو أمر جيّد، يعكس 

أن  هو  املاضية  الفترة  خالل  برز  ما  لكن  الشريحة،  بهذه  ملحوظاً  اهتماماً 

املؤسسات  هذه  بني  والتشبيك  الشراكة  عملية  في  جلياً   ً قصورا هنالك 

تكرار  مثل:  عديدة  ظواهر  إيجاد  في  ساهم  مما  اخملتلفة،  والبرامج  والوزارات 

البرامج ذاتها من دون دراسة األثر والنتائج، والتركيز على فئة معينة وأهداف 

معينة، وجود شريحة عريضة من الشباب ال تشملها البرامج املعنية، وبدت 

حلالة  واضحة  خارطة  يوجد  وال  متباعدة،  معزولة  جزر  وكأنها  البرامج  تلك 

الشباب والبرامج واملؤسسات العاملة وتوزيع وتقنني للجهود واألموال وقياس 

األثر ومؤشرات األداء.

لذلك، تنطلق اإلستراتيجية احلالية وما ينبثق عنها من خطط تنفيذية من 

منظور الشراكة بني املؤسسات والوزارات اخملتلفة، سواءً حتدثنا على الصعيد 

الرسمي  أو  املتعددة  املؤسسات  أو  الوزارات  عمل  في  والتكامل  احلكومي 

واجملتمع املدني، وكذلك احلال بخصوص املبادرات الشبابية والتشبيك بني هذه 

اجلهود واألعمال والبرامج لتنظيم اجلهد وتنسيقه وتكامله مبا يضمن حتديد 

األدوار واملسؤوليات.

7



اململكة؛  مناطق  املنتشرة في مختلف  الشبابية  املراكز  على  التركيز  ثانياً- 

التي تقارب املائتي مركز شبابي، وقد أظهرت دراسة أجريت في وزارة الشباب 

عام (٢٠١٧) على وجود مشكالت بنيوية في عمل هذه املراكز وفي انتشارها 

وغياب  فيها،  املقدمة  البرامج  وضعف  وضآلة  مرتاديها  ونسبة  اجلغرافي 

مفهوم االستدامة في البرامج واألعمال.

املفاهيم  من  مبنظومة  مرتبطاً  الشبابية  املراكز  على  التركيز  يـأتي   

الوزارة وتسعى لتكون مبثابة "نقطة  والسياسات اجلديدة التي تبنيناها في 

الشبابية  املراكز  تعريف  املفاهيم:  هذه  أبرز  ومن  ودورها،  عملها  في  حتول" 

بوصفها مساحات شبابية توفر للشباب الظروف والشروط املناسبة لإلبداع 

مع  التفاعل  في  فاعل  بدور  القيام  لهم  وتتيح  والعمل،  والتفكير  واإلجناز 

اجملتمع احمللي.

"مساحات  بوصفها  الشبابية  املراكز  مع  التعامل  جاء  اإلطار  هذا  وفي 

شبابية" يتطلب استدعاء مفاهيم مثل: املركز املرن املهيأ الستقبال املبادرات 

والطاقات الشبابية والتعامل معها، والتكيف مع األدوار اجلديدة، والدوام املرن، 

املدارس  في  الطالب  شرائح  مع  يتعاملون  الشبابي  املركز  في  فالعاملون 

واجلامعات وغيرها، وعليهم ترتيب أوقاتهم مبا يتناسب مع الشباب وأوقاتهم 

ومبادراتهم.

ومن ضمن املفاهيم التي نعمل عليها ونتوقع أن تكون "مفتاحاً" مهماً في 

الشبابية  املبادرات  مأسسة  مفهوم  وعملها  الشبابية  املراكز  دور  تطوير 

الفاعلة والناجحة واملؤثرة وتوطينها في املراكز الشبابية، ما يحقق جملة من 

العاملني  ثقافة  وتطوير  املراكز  هذه  تفعيل  منها:  اجليدة،  واألهداف  النتائج 

فيها وآليات عملها، وتفعيل دورها في استقطاب اجملتمع احمللي، وإيجاد قنوات 

تواصل حقيقية مع الشباب الفاعلني وبناء تصورات مشتركة معهم لتطوير 

العمل الشبابي وحتقيق هدف اإلستراتيجية من متكني الشباب األردني.

ومن ضمن املفاهيم والسياسات التي تسعى إلى حتقيق أهداف إستراتيجية 

املؤسسات  بعض  في  نوعية  نقلة  إحداث  إلى  الفترة  هذه  سعينا  الشباب؛ 

واملنشآت الشبابية مثل: مركز إعداد القيادات الشبابية وحتويله إلى معهد 

الرياضة  دعم  وصندوق  متطورة،  وبحثية  وتدريبية  علمية  خدمات  يقدم 

العاملني في حقل الشباب،  ذراعاً استثمارية فاعلة، وتطوير قدرات  ليصبح 

والتركيز على القيادات الشبابية الفاعلة فيهم، ممن يؤمل أن يكون لهم دور 

قيادي في الوزارة في املرحلة القريبة القادمة.

والعاملني  الشباب  وزارة  تأهيل  والرئيسة  املهمة  املفاهيم والسياسات  ومن 

وحتقيق  املطلوبة  باملهمات  للقيام   (Youth Workers) الشباب  حقل  في 

الصعيد  على  سواء  نفسها  الوزارة  داخل  برامج  هنالك  لذلك  األهداف. 

التشريعي املرتبط بالتشريعات، أو املؤسساتي على صعيد البنية املؤسسية، 

أو برامجي أو ثقافي مرتبط بثقافة العاملني في الوزارة.

الشباب  قدرات  وبناء  التطوعي  العمل  مفاهيم  وتعزيز  تشجيع  ثالثاً- 

ومهاراتهم فيه وحتسني برامج الوزارة وتطويرها في هذا اجلانب؛ 

من أبرز املفاهيم التي تنطلق منها اإلستراتيجية مفهوم العمل التطوعي 

وما يرتكز عليه من قيم اخلير العام والتكافل االجتماعي ورأس املال الوطني، 

وتعزيز  واألخالقية،  االجتماعية  واملسؤولية  الفاعلة،  املواطنة  آليات  وتطوير 

روح االنتماء واإليجابية لدى اجملتمع، وفي مقدمته جيل الشباب، وهذا يقتضي 

التجمعات  مع  والتفاعل  واالتصال  التواصل  قنوات  فتح  في  أكبر  اهتماماً 

القيم  وتلك  الثقافة  هذه  وتعزيز  والشعبية،  واألهلية  الرسمية  الشبابية 

هذه  لنشر  الشباب  مع  واالتصالية  اإلعالمية  الوزارة  قدرات  وتطوير  لديهم 

الرسالة الثقافية والفكرية املهمة.
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 إن اجلانب الثقافي والفكري واإلعالمي ال يقل أهمية بحال من األحوال عن اجلوانب التقنية واملادية في 

دور الوزارة، فعندما تنتشر وتعمّ األفكار والثقافات واملفاهيم التي تعزز اإليجابية والتطوير والقدرة 

على التغيير، فإنّ ذلك يساهم في تعزيز الروح املتفائلة ويدعم إقبال الشباب على العمل التطوعي 

واملؤسسات الشبابية واألهلية والعكس صحيح.

ومناطقهم  العمرية  ومراحلهم  وأولوياتهم  اهتماماتهم  بحسب  الشباب  مع  التعامل  رابعاً- 

اجلغرافية؛ 

اء، فهنالك لكل محافظة، ورمبا لواء أو قضاء  يجب أال يكون التعامل مع الشباب ككتلة واحدة صمّ

أولويات واهتمامات لدى الشباب من املفترض أن تنعكس في برامج وزارة الشباب، أو خطط املراكز 

الشبابية، ال أن يتم تصميم برامج موحدة للجميع، وكذلك احلال بالنسبة للفئات العمرية اخملتلفة، 

ليس  املهنية  التوجهات  ذوي  مع  يتالءم  وما  اجلامعات،  أبناء  يناسب  ال  قد  املدارس  أبناء  يناسب  فما 

نفسه ما يتالءم مع ذوي امليول الفنية أو العلمية أو الرياضية أو الشباب ذوي االعاقة وذوي االحتياجات 

اخلاصة، فمن الضروري أن تنسجم البرامج وتتكامل مع هذه املواهب والقدرات واإلمكانيات.

 على هذا األساس فإنّ اإلستراتيجية الوطنية للشباب تتأسس على قاعدة التكامل بني عمل وزارة 

التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ، واملؤسسات والبرامج الشبابية 

العامة واخلاصة، لتزويد الشباب مبا  التعاون والتنسيق بني املؤسسات  من جهة أخرى، وعلى ضرورة 

يحتاجونه فعالً من معارف ومهارات تسهم في تعزيز وتنمية القدرات واملواهب.

ً، فإنّ هذه اإلستراتيجية التي تضع احملاور الرئيسة لتمكني الشباب وإدماجهم في احلياة العامة   أخيرا

العديدة  البرامج  م  يرسّ الذي  العام  اإلطار  هي  اجملاالت  مختلف  في  مؤهلة  شبابية  قيادات  وانبثاق 

واملتنوعة التي تعمل عليها وزارة الشباب واملؤسسات الرسمية واألهلية املعنية بهذا املوضوع، ومتثّل 

حصيلة جهد مشكور ومتواصل ملن قاموا بإعداد هذه اإلستراتيجية والعمل على إجنازها وتطويرها 

بالتعاون مع شركائنا احملليني والدوليني.

وزير الشباب 

الدكتور محمد أبو رمان
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٦ املقدمة:         

٧ مفاهيم وسياسات حتكم منظور اإلستراتيجية:     

١٠ فهرس احملتويات        

١١ نبذه تاريخية عن رعاية الشباب في األردن:     

١١ مراحل الرعاية الشبابية في األردن وأهدافها:      

١١ ً: مرحلة الرعاية:       أوال   

 ١٢ ثانياً: مرحلة الرعاية املعاصرة:       

١٢ ثالثاً: مرحلة الرعاية الشبابية الشاملة:      

١٣ فلسفة اإلستراتيجية الوطنية للشباب (٢٠١٩ - ٢٠٢٥) ومبرراتها  

١٦ مهام وصالحيات وزارة الشباب:      

١٧ منهجية إعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩ – ٢٠٢٥:  

 ١٨ مراحل اعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥:   

٢١ الشركاء احلكوميون         

٢٢ الشركاء غير احلكوميني        

٢٢ الشركاء الدوليون         

٢٣     ( SWOT Analysis) حتليـل البيئة الداخلية واخلارجية

٢٤ حتليـل البيئة الداخلية        

٢٤ نقاط القـــوة          

٢٤ نقاط الضعـف         

٢٥ حتليـل البيئة اخلارجية        

٢٥ الـفرص          

٢٥ التهديدات          

٢٦ اإلستراتيجيات والوثائق الوطنية:      

٢٨ عناصر اإلستراتيجية الوطنية للشباب (٢٠١٩ - ٢٠٢٥)   

٢٨ الرؤية:           

٢٨ الرسالة:          

٢٨ القيم اجلوهرية:         

٢٩ الـهدف الـوطني:         

٢٩ الهدف القطاعي:         

٢٩ احملاور الرئيسة:          

٣١ مصفوفة األهداف        

٣٢ األهداف واملشاريع الرئيسة لإلستراتيجية الوطنية للشباب  

٣٢ الهدف اإلستراتيجي (١):        

٣٦ الهدف اإلستراتيجي (٢):        

٣٩ الهدف اإلستراتيجي (٣):        

٤٢ الهدف اإلستراتيجي (٤):        

٤٤ الهدف اإلستراتيجي (٥):        

٤٦ الهدف اإلستراتيجي (٦):        

٤٩ الهدف اإلستراتيجي (٧):        

٥٢ الهدف اإلستراتيجي (٨):        

٥٥ الهدف اإلستراتيجي (٩):        

٥٧ املالحق          

٥٧ قائمة املصطلحات:        

أهداف التنمية املستدامة وتقاطعاتها حسب

٥٩  مجموعات العمل الوطنية:       

٦٠ قائمة املراجع:         

فهرس المحتويات
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نبذه تاريخية عن رعاية الشباب في األردن:

ً ومستقبالً، وتنبع  ً على تطور الدولة، ملواجهة التحديات حاضرا ً بارزا ً أن الشباب حالة سيادية، ومشروع وطني وقومي، وتعتبر رعايتهم مؤشرا لقد أدرك األردن مبكرا

األهمية من أن الشباب في األردن يشكلون الشريحة األكبر، واألهم كماً ونوعاً، إذ تبلغ نسبة السكان ممن هم دون سن الثالثني عاماً نحو (٦٧٪) من العدد اإلجمالي 

ً مهماً من التنمية الشاملة، وتعتبر األردن من أوائل  للسكان، وبهذا يعتبر اجملتمع األردني مجتمعاً شاباً فتياً، وأن االستثمار بهم وإكسابهم اخلبرات الالزمة يعد جزءا

الدول العربية وفي اإلقليم التي اهتمت بالشباب ومنحتهم مساحةً واسعةً من حرية التفكير، وإتاحة الفرص لالنطالق واإلبداع على املستويني الرسمي والشعبي.

مراحل الرعاية الشبابية في األردن وأهدافها:

مرت الرعاية الشبابية في األردن بعدد من املراحل، وكانت لكل مرحلة سماتها، وخصائصها، ورغم التداخل بينها، إال أنه ميكن إيجازها على النحو التالي:

ً: مرحلة الرعاية: وامتازت هذه املرحلة بالتلقائية، والعفوية، وقامت على التطوع، والنخوة، والفزعة، وامتدت تاريخياً منذ تأسيس إمارة شرق األردن األولى. ومت خالل  أوال

للتأطير  دعوات  تظهر  وبدأت  آنذاك)،  االجتماعية  (الشؤون  االجتماعية  التنمية  وزارة  قانون  خالل  من  والشبابية،  الرياضية  األندية  من  عدد  تأسيس  الفترة  هذه 

املؤسسي للعمل الشبابي فظهرت مؤسسة رعاية الشباب عام ١٩٦٦م وكانت تتبع آنذاك لرئاسة الوزراء مباشرة.
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ثانياً: مرحلة الرعاية املعاصرة: امتدت هذه املرحلة منذ عام ١٩٦٨م وحتى عام ٢٠٠١م، ولقد مرت هذه املرحلة بعدد من التطورات الهامة، أبرزها اجلهود الكبيرة من 

املؤسسات األهلية، 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 املؤسسة هو الذي يحكم عمل الوزارة حتى عام ١٩٨٧م، عندما صدر قانون رعاية الشباب رقم (٨) لسنة ١٩٨٧م، وبقي 

ساري املفعول حتى عام ٢٠٠١م.

والواقعي  القانوني  اخللف  ليكون  األعلى للشباب،  اجمللس  السامية، بتشكيل  امللكية  اإلرادة  املرحلة بصدور  بدأت هذه  الشاملة:  الشبابية  الرعاية  ثالثاً: مرحلة 

نظرة  وهي  وتنميتهم،  الشباب  رعاية  تطوير عمليات  عبر  الشبابي،  للعمل  أوسع،  ومرونة  أكبر،  دور  إعطاء  التحول  هذا  من  العام  الهدف  وكان  للوزارة،  واإلداري 

مستقبلية واعية ألهمية هذا القطاع من قبل جاللة امللك عبد اهللا الثاني ابن احلسني -حفظه اهللا- وحتقيق الدور املنشود للشباب عبر مسيرة إصالحية لهذا 

األهلية  القطاعات  ومؤسسات  املدني،  اجملتمع  ومؤسسات  احلكومية،  املؤسسات  خالل  من  اجلهود  لتكامل  مشتركة  رؤية  حتديد  عبر  األهداف  وحتقيق  القطاع، 

والتطوعية واملنظمات اإلقليمية والدولية. ولقد بدأ احلديث عن وضع اخلطط والبرامج وإستراتيجيات واضحة املعالم. ولقد صدر القانون املؤقت للمجلس األعلى 

للشباب رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠١م، ثم صدر بشكله النهائي حتت رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥م بعد مروره بالقنوات التشريعية، والدستورية، وتوشيحه باإلرادة امللكية 

السامية، ليكون اجمللس، وحسب القانون يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي، وإداري.

ً لضرورة احلاجة لسياسات شبابية واضحة وخطط عمل تنفيذية وفقاً ملعايير مؤسسية تأخذ باالعتبار عمليات املتابعة والتقييم لضمان حتقيق األهداف  ونظرا

ً من ٢٠١٦/٦/١م استجابة لتوجيهات جاللة امللك عبد اهللا الثاني املعظم، حيث مت إعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب، ومت متديد  فقد متت إعادة وزارة الشباب اعتبارا

العمل بها حتى عام (٢٠١٢م)، وها هي وزارة الشباب اآلن بصدد إطالق اإلستراتيجية الوطنية للشباب للمرحلة الثالثة ولألعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢٥. 

٦ املقدمة:         

٧ مفاهيم وسياسات حتكم منظور اإلستراتيجية:     

١٠ فهرس احملتويات        

١١ نبذه تاريخية عن رعاية الشباب في األردن:     

١١ مراحل الرعاية الشبابية في األردن وأهدافها:      

١١ ً: مرحلة الرعاية:       أوال   

 ١٢ ثانياً: مرحلة الرعاية املعاصرة:       

١٢ ثالثاً: مرحلة الرعاية الشبابية الشاملة:      

١٣ فلسفة اإلستراتيجية الوطنية للشباب (٢٠١٩ - ٢٠٢٥) ومبرراتها  

١٦ مهام وصالحيات وزارة الشباب:      

١٧ منهجية إعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩ – ٢٠٢٥:  

 ١٨ مراحل اعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥:   

٢١ الشركاء احلكوميون         

٢٢ الشركاء غير احلكوميني        

٢٢ الشركاء الدوليون         

٢٣     ( SWOT Analysis) حتليـل البيئة الداخلية واخلارجية

٢٤ حتليـل البيئة الداخلية        

٢٤ نقاط القـــوة          

٢٤ نقاط الضعـف         

٢٥ حتليـل البيئة اخلارجية        

٢٥ الـفرص          

٢٥ التهديدات          

٢٦ اإلستراتيجيات والوثائق الوطنية:      
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فلسفة اإلستراتيجية الوطنية للشباب
  (٢٠١٩ - ٢٠٢٥) ومبرراتها
تنطلق فلسفة اإلستراتيجية الوطنية للشباب من اآلتي:

تكنولوجيا  وثورة  والثقافية  الفكرية  اجلوانب  في  املتعلقة  التحديات  من  العديد  ملعاجلة  األردنية  الدولة  رسالة   *

املعلومات، حيث جاء جانب الوقاية والتحصني ليشكل تكتالً وقائياً واحترازياً عبر توفير بيئة آمنة وداعمة للشباب وفقاً 

ملنظومة العقائد والقيم والسلوكيات التي تشكل الوسطية واالعتدال منهجاً لها.

لتقدمه  املالئمة  الظروف  كل  وتوفير  رعايته  وأهمية  للشباب  الهاشمية  القيادة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام   *

ومساهمته في بناء الدولة احلديثة، باعتبار أن الشباب هم املورد واحملرك احلقيقي للتنمية، وبالتالي البد من االستثمار 

ً أساسياً  بهم بشكل يضمن التقدم والتطور وحتقيق التنمية املستدامة، وشكلت األوراق النقاشية جلاللة امللك عنصرا

مستقبل  لبناء  طريق  خارطة  مثلت  النقاشية  األوراق  أن  من  انطالقا  للشباب،  الوطنية  اإلستراتيجية  فلسفة  في 

أفضل للدولة األردنية وميثل فيها الشباب القوة الكامنة التي تدفع الدولة نحو احلداثة واإلجناز والتطور. كما جاءت 

مبادرة سمو ولي العهد في خطابه لألمم املتحدة الذي انبثق عنه قرارها رقم ٢٢٥٠ والذي يحث الدول األعضاء على زيادة 

متثيل الشباب في عمليات اتخاذ القرار، وهذا يعكس اهتمام سمو ولي العهد بالشباب للمشاركة في عمليات اتخاذ 

القرار، وهذا االهتمام من سموه شكل أحد أهم املنطلقات التي قامت عليها فلسفة اإلستراتيجية. 

* الدستور األردني وقانون رعاية الشباب منذ بداية تأسيس مؤسسة رعاية الشباب عام ١٩٦٨ واملهام التي أوكلت إليها، 

مع جميعها على رسم السياسات الوطنية لرعاية الشباب وتطوير قدراتهم من خالل إعداد اخلطط والبرامج  والتي جتُ

واألنشطة وإنشاء كافة املرافق الشبابية والوصول للشباب في مختلف مواقعهم وفئاتهم.

13



* أولويات واحتياجات الشباب أنفسهم حيث يواجه الشباب العديد من التحديات على كافة 

البطالة  نسبة  فإن  املثال  سبيل  وعلى  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  املستويات 

حسب آخر اإلحصائيات وصلت إلى ١٨٫٤٪ في العام ٢٠١٨، كما تستند هذه الفلسفة إلى 

دميوغرافي  ثقل  ميثلونه من  ملا  الشباب  أهمية  إلى  بكافة مؤسساتها  األردنية  الدولة  إدراك 

واجتماعي، باإلضافة إلى الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه املنطقة احمليطة باألردن من 

االهتمام  إلى  باإلضافة  واقتصادية،  سياسية  وأزمات  إرهابية  وتنظيمات  وحروب  صراعات 

الكبير مبنظومة حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية للشباب واملرأة واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكافة الشرائح االجتماعية، واإلميان باملشاركة باعتبارها حقاً للجميع وواجباً على 

اجلميع. 

* ثورة املعلومات واالتصال التي ساهمت بإعادة تشكيل العالم من جديد وأصبحت تخاطب 

الشباب وتستحوذ على اهتمامهم، من أهم املبررات التي دعت إلى بناء وتطوير اإلستراتيجية 

اجملتمع  حتكم  التي  القيم  منظومة  في  املتسارعة  للتغيرات  باإلضافة  للشباب  الوطنية 

وإقبال  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  الهائل  التقدم  أهمها  جديدة  عوامل  لبروز  نتيجة 

الشباب عليها حيث تشير املعلومات إلى أن هناك أكثر من (٤) ماليني مستخدم لإلنترنت في 

األردن باإلضافة إلى جلوء عدد من الالجئني إلى األردن في السنوات العشر املاضية.

ً أساسياً من اخلطاب العاملي، باإلضافة  * االهتمام العاملي بقضايا الشباب والتي تشكل جزءا

الثقافية  التحديات  من  مجموعة  وبروز  لهم،  الدعم  بتوفير  الدول  من  العديد  اهتمام  إلى 

التي أصبحت تشكل معوقات  التنمية  أمام خطط  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية 

أساسية أمام التقدم واالزدهار.
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متتاز هذه اإلستراتيجية بعدة عناصر، أهمها: 

وأهلية  رسمية  ومؤسسات  وزارات  من  العالقة  ذات  الهيئات  مبشاركة  يغت  صِ  *

ومنظمات محليه وإقليمية ودولية.

* بُنيت بناءً على نتائج الدراسة املسحية لواقع الشباب في األردن واحتياجاتهم 

وزارة  بها  قامت  التي  البؤرية  واجملموعات  الرأي  استطالعات  ونتائج  وتطلعاتهم، 

الشباب عام ٢٠١٧. 

اجملتمعية  التنمية  في  األهمية  ذات  اجلديدة  املفاهيم  من  مجموعة  أَدخلت   *

الشاملة، والتي يجب على الشباب معرفتها والتعامل معها في ضوء املتغيرات 

السلم  األعمال،  ريادة  (مثل:  املتعددة  احلياة  مجاالت  في  واألزمات  واملستجدات 

اجملتمعي، الوعظ واإلرشاد.. الخ).

التدريب  نحو  اإليجابية  االجتاهات  تعزيز  (مثل:  جديدة  ريادية  مشاريع  تناولت   *

املهني، ربط الشباب بواقع مجتمعهم الفعلي، توظيف الفنون اإلبداعية ملواجهة 

العنف والتطرف، تأصيل اخلطاب الديني، تأسيس بنك للمتطوعني، أندية صحية 

تكنولوجيا  طريق  عن  املنزلي  العمل  للتشغيل،  إلكترونية  نافذة  للشباب، 

املعلومات، ... إلخ).

* بُنيت بناءً على نتائج الدراسة التقييمية لإلستراتيجيات السابقة.

واالجتماعية،  االقتصادية،  اجلوانب  على  تركز  مرة  ألول  برامج  فيها  اِعتمدت   *

واحلاكمية  اجملتمعي،  والسلم  واألمن  األعمال،  وريادة  والتعليمية،  والصحية، 

الرشيدة وسيادة القانون.

البيانات  توظيف  على  اإلستراتيجية  هذه  في  األساسية  السياسات  اِعتمدت   *

واملؤشرات اإلحصائية ذات العالقة بالشباب ولعل أهمها ما تضمنه اجلدول التالي:

مؤشرات إحصائية أساسية

١٠,٢٢٧,٠٧٢ نسمة عدد سكـــان األردن    

١٢-٣٠ عام الفئة املستهدفـــة ( الشباب )  

٪٣٥٫٧٨ نسبة الفئة املستهدفة من عدد السكان 

٪١٨٫٤ معـــدل البطالـــة    

١٩١ عدد املراكز الشبابية    

٣٨٧ عدد األندية والهيئات الشبابيـة  

٥ عدد املدن الشبابيـة    

١٦٠ عدد اجملمعـــــات واملالعـــــب  

٢١ عدد بيوت الشباب واملعسكرات  
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* أولويات واحتياجات الشباب أنفسهم حيث يواجه الشباب العديد من التحديات على كافة 

البطالة  نسبة  فإن  املثال  سبيل  وعلى  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  املستويات 

حسب آخر اإلحصائيات وصلت إلى ١٨٫٤٪ في العام ٢٠١٨، كما تستند هذه الفلسفة إلى 

دميوغرافي  ثقل  ميثلونه من  ملا  الشباب  أهمية  إلى  بكافة مؤسساتها  األردنية  الدولة  إدراك 

واجتماعي، باإلضافة إلى الوعي بطبيعة التحديات التي تواجه املنطقة احمليطة باألردن من 

االهتمام  إلى  باإلضافة  واقتصادية،  سياسية  وأزمات  إرهابية  وتنظيمات  وحروب  صراعات 

الكبير مبنظومة حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية والسياسية للشباب واملرأة واألشخاص ذوي 

اإلعاقة وكافة الشرائح االجتماعية، واإلميان باملشاركة باعتبارها حقاً للجميع وواجباً على 

اجلميع. 

* ثورة املعلومات واالتصال التي ساهمت بإعادة تشكيل العالم من جديد وأصبحت تخاطب 

الشباب وتستحوذ على اهتمامهم، من أهم املبررات التي دعت إلى بناء وتطوير اإلستراتيجية 

اجملتمع  حتكم  التي  القيم  منظومة  في  املتسارعة  للتغيرات  باإلضافة  للشباب  الوطنية 

وإقبال  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  الهائل  التقدم  أهمها  جديدة  عوامل  لبروز  نتيجة 

الشباب عليها حيث تشير املعلومات إلى أن هناك أكثر من (٤) ماليني مستخدم لإلنترنت في 

األردن باإلضافة إلى جلوء عدد من الالجئني إلى األردن في السنوات العشر املاضية.

ً أساسياً من اخلطاب العاملي، باإلضافة  * االهتمام العاملي بقضايا الشباب والتي تشكل جزءا

الثقافية  التحديات  من  مجموعة  وبروز  لهم،  الدعم  بتوفير  الدول  من  العديد  اهتمام  إلى 

التي أصبحت تشكل معوقات  التنمية  أمام خطط  واالقتصادية  والسياسية  واالجتماعية 

أساسية أمام التقدم واالزدهار.

١. رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئني والشباب، ووضع اخلطط والبرامج لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، بقصد توحيد جهودها 

واستغالل إمكاناتها املتعددة.

٢. إبراز قدرات الشباب املبدعني واملوهوبني، وتبني اخلطط والبرامج والنشاطات الكفيلة بتحقيقها.

٣. اقتراح التشريعات املتعلقة برعاية الشباب.

٤. إنشاء مراكز الشباب واإلشراف عليها، ووضع البرامج والنشاطات واخلطط الكفيلة بتحقيق أهدافها وفقا للتعليمات التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

٥. رعاية الشباب ذوي االحتياجات اخلاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم وإتاحة الفرص لهم ملمارسة األنشطة الشبابية.

٦. متثيل اململكة لدى اجلهات واملنظمات العربية والدولية ذات العالقة سواء الرسمية منها أو األهلية، وتنظيم التبادل الشبابي، وتوقيع االتفاقيات معها.

٧. ترخيص األندية والهيئات الشبابية.

٨. حتديد بدل اخلدمات التي تقدمها الوزارة مبوجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

٩. تشكيل اللجان التي تراها ضرورية ملساعدتها على تنفيذ مهامها. 

مهام وصال حيات وزارة الشباب: 
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ً من  انطالقا مما استندت عليه فلسفة اإلستراتيجية الوطنية للشباب؛ مت تشكيل جلنة فنية تضم عددا

العمل  الرسمية في  الرسمية وغير  الوزارات واملؤسسات  لوزارة الشباب وشركائها من  املمثلني  اخلبراء 

كافة  في  واشراكهم  اجملتمع،  من جميع مكونات  الشباب  مع  التواصل  اللجنة  هذه  لتتولى  الشبابي، 

تطلعاتهم  وتلبي  الشباب،  عن  معبرة  اإلستراتيجية  هذه  تكون  حتى  اإلستراتيجية  إعداد  مراحل 

واحتياجاتهم، وتساهم في حتقيق طموحاتهم. حيث عقدت اللجنة الفنية اجتماعاتها بشكل مكثف، 

متهيدا لالنطالق بإعداد اإلستراتيجية بناءً على قواعد ثابتة، تتيح الفرصة للشباب أنفسهم والعاملني 

معهم للمشاركة الفعالة في بنائها. 

السامية،  التكليف  كتب  خالل  من  احلكومة  وبرامج  امللكية،  التوجيهات  مبراجعة  اللجنة  قامت  كما 

وخطابات العرش، والرسائل امللكية واألوراق النقاشية من جهة، وخطط احلكومة وبياناتها الوزارية من 

جهة أخرى. كما مت مراجعة نتائج املسوحات الشبابية التي قامت بها الوزارة واجلهات األخرى من خالل 

التواصل املباشر مع الشباب مبختلف الوسائل التقنية، وجلسات العصف الذهني املركزة في حوارات 

هادفة، لالستماع لوجهات نظر الشباب، وتقييمهم للواقع، ورصد تطلعاتهم واحتياجاتهم.

ولهذا فقد مت صياغة حزمة من املبررات املوجبة لوجود إستراتيجية وطنية للشباب، تضع الشباب في 

على  متفاعل  األهمية  بالغ  إنساني  كمورد  الشباب  طاقات  وتستثمر  الوطن،  أولويات  سلم  طليعة 

املستوى احمللي، واإلقليمي والعاملي وفقاً لألهداف العاملية للتنمية املستدامة.

وقد وظفت اللجنة كافة اخلبرات املتاحة، واطلعت على املمارسات الفضلى (Best Practices)، وسعت 

بجد لتطوير أهدافٍ محددة وواضحة، تتسم بالواقعية وقابلية التنفيذ، وذات مخرجات ميكن قياسها، مع 

إمكانية املراجعة والتطوير الدائمني لضمان قدرة اإلستراتيجية على استيعاب أية مستجدات، وراعت 

مدى ارتباط هذه األهداف مبثيالتها الوطنية والقطاعية.

منهجية إعداد اإلستراتيجية الوطنية
 للشباب ٢٠١٩ – ٢٠٢٥:
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مراحل إعداد اإلستراتيجية الوطنية للشباب ٢٠١٩-٢٠٢٥:

١ ٢ ٣ ٤ ٥

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠

جمع
البيانات

حتديد
املدخالت

حتليل
البيانات

التحليل
الرباعي

التوجه
االستراتيجي

إدارة
اخملاطر

حتديد 
املوازنات

تنفيذ
التوجهات

املتابعة
والتقييم

حتديد 
الشركاء
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حددت اللجنة الفنية مدخالت اإلستراتيجية الوطنية للشباب مبا يلي:
- التوجيهات امللكية، وخطط الدولة وبرامجها.

- مخرجات اإلستراتيجية الوطنية السابقة، ونتائج الدراسة التقييمية.
- نتائج املسوح الشبابية.

- نتائج جلسات العصف الذهني جملموعات النقاش املركزة.
- االطالع على جتارب ريادية في مجال اإلستراتيجيات، والسياسات الوطنية للشباب.

.(SWOT Analysis) حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للعملية الشبابية باستخدام أسلوب التحليل الرباعي -
- التغذية الراجعة من اجلهات املعنية.

حتديد مدخالت 
إعــداد اخلطة 
اإلستراتيجية:

- مراجعة الدراسات والوثائق واخلطط واإلستراتيجيات الوطنية من خالل البحث واملراجعة املكتبية.
- دراسة وحتليل أفضل املمارسات العاملية في إعداد إستراتيجيات وسياسات الشباب.
- حتديد وحتليل الشركاء املعنيني من وزارات ومؤسسات وهيئات وعاملني مع الشباب.

- حتليل واقع الشباب وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية.
.(SDGs) أهداف التنمية املستدامة -

- نتائج استطالع رأي الشباب والذي شارك به حوالي ٦٠,٠٠٠ شاب وشابة، (وزارة الشباب، ٢٠١٧).
- نتائج اجملموعات البؤرية للشباب، (وزارة الشباب، ٢٠١٧).

- نتائج لقاءات العاملني واخلبراء والقيادات الشبابية، (وزارة الشباب، ٢٠١٧).
- نتائج الدراسة التقييمية لإلستراتيجية األولى ٢٠٠٤ – ٢٠٠٩ واالستفادة من نتائجها.

- نتائج مسح السكان واملساكن، (دائرة االحصاءات العامة، ٢٠١٥).
- نتائج الدراسة املسحية لواقع الشباب األردني، (دائرة االحصاءات العامة، ٢٠١٣).

- مراجعة الوثائق الوطنية (مثل: وثيقة األردن ٢٠٢٥، خطة حتفيز النمو االقتصادي، وثيقة سياسات الفرصة السكانية احملدثة لعام 
٢٠١٧.... إلخ).

- االطالع على اإلستراتيجيات الوطنية ذات العالقة ومنها:
• إستراتيجية وزارة التربية والتعليم، ٢٠١٨-٢٠٢٢.  

• إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، ٢٠١٥-٢٠١٨.  
• إستراتيجية وزارة العمل، ٢٠١٧-٢٠٢١.  

• اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، ٢٠١١- ٢٠٢٠.  
• إستراتيجية احلد من الفقر، ٢٠١٣-٢٠٢٠.  

• اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية، ٢٠١٦-٢٠٢٥.  

مرحلة جمــع البيانـات 
واملعلومــات الالزمـــة 
لتحضير اإلستراتيجية 

من خالل:
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واستخدام  والكمي  النوعي  التحليل  من خالل  الالزمة  والتوصيات  االستنتاجات  واستخالص  وتقييمها  البيانات  وحتليل  مراجعة   
الهدف  برامج اإلستراتيجية، ومت حتديد  واملعلومات وتصنيفها حسب  البيانات  تبويب هذه  املناسبة، حيث مت  األساليب اإلحصائية 

الوطني، واألهداف القطاعية.

 حتليـل البيانــات: 

باستخدام  والتهديدات  والفرص  الضعف  ونقاط  القوة  نقاط  الشبابي من خالل حتديد  العمل  الرباعي ملنظومة  التحليل  إجراء  مت 
.(SWOT) أسلوب

 التحليل الرباعي:

مت في هذه املرحلة حتليل الفجوات ما بني الوضع احلالي والوضع املستقبلي املرجو الوصول إليه من خالل حتليل واقع الشباب احلالي 
ومعرفة تطلعات الشباب نحو املستقبل من خالل مراجعة نتائج التحليل للمعلومات والبيانات التي مت جمعها من الشباب ونتائج 
التحليل الرباعي ونتائج حتليل الوثائق واخلطط واإلستراتيجيات الوطنية، حيث مت حتديد الفجوات ما بني الواقع الفعلي للشباب وما 
هو مأمول أن يتحقق، وذلك بهدف حتديد طبيعة التدخالت التي ستتبناها اإلستراتيجية. وبناءً على ذلك فقد متت صياغة الرؤية 
والرسالة والقيم اجلوهرية، كما مت حتديد احملاور واألهداف واملشاريع املتضمنة باإلستراتيجية، كما مت حتديد مسؤوليات تنفيذ املشاريع 

وقياس مؤشراتها حسب االختصاص.

حتديـد التوجـــه 
اإلستراتيجــــي: 

تقوم كل مؤسسة أو دائرة حكومية ذات عالقة باالطالع على اخملاطر اإلستراتيجية وأخذها بعني االعتبار عند إعداد اخلطة التنفيذية/ 
التشغيلية وحتليل هذه اخملاطر وحتديد أولوياتها وإعداد خطة إدارة اخملاطر بناءً على الدليل االرشادي للتخطيط اإلستراتيجي للدوائر 

احلكومية الصادر عام ٢٠١٦ عن وزارة تطوير القطاع العام.

إدارة اخملاطــــــر:

 تقوم كل جهة معنية بتنفيذ األهداف املتعلقة بها ورصد الكلف املالية وبالتعاون مع اخملتصني في اجملال املالي بحساب تكاليف 
تنفيذ نشاطات املشاريع، وتقدير املوازنات املالية.

حتديـد املوازنــات:

تقوم كل جهة معنية بتضمني املشاريع ضمن خططها االستراتيجية واالعداد لتنفيذها وحتديد املوارد الالزمة واعداد خطط العمل 
التنفيذية او التشغيلية بحسب اآللية املعتمدة في وزارة الشباب. 

تنفيذ التوجهـات
اإلستراتيجيــــة:

مت تطوير حزمة من املؤشرات الكمية والنوعية لتمكني وزارة الشباب من متابعة وتقييم مدى االلتزام بتنفيذ األهداف اإلستراتيجية 
واملشاريع املتضمنة بكل منها. حيث تقوم كل جهة معنية بقياس مؤشرات األداء كما هي محددة في اإلستراتيجية وفق اآللية 
املعتمدة في وزارة الشباب للمتابعة والتقييم. كما تتولى كل جهة مسؤولة إعداد التقارير الدورية وتقدميها لوزارة الشباب، والتي 

تقوم بدورها بتجميع كافة التقارير من اجلهات املنفذة وإعداد تقرير شامل لإلجناز ورفعه لرئاسة الوزراء لالطالع عليه والتوجيه.

املتابعة والتقييم:
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مت حتديد الشركاء املعنيني بتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للشباب، ومت تصنيفهم إلى شركاء حكوميني، شركاء غير حكوميني، وشركاء 

دوليني كما يلي:
حتديـد الشركــاء:

الشركاء
 احلكوميون

- الديوان امللكي

- وزارة البيئـــة

- وزارة الداخلية

- وزارة الزراعــة

- وزارة الشؤون البلديـة

- وزارة التخطيط والتعاون الدولي

- مجلـس النـواب

ان الكبرى - أمانة  عمّ

- القوات املسلحــــة

- دائرة اإلفتاء العـــام

- مديرية األمـن العـام

- دائرة قاضي القضـاة

- مديرية الـــــــدرك

- مديرية الدفــاع املدنـي

- اخلدمات الطبية امللكية

- معهــد اإلدارة العامــة

- اجلمعية العلمية امللكية

- رئاسة الـوزراء

- وزارة العـــــدل

- وزارة العمـــــل

- وزارة املاليـــــة

- وزارة املياه والري

- وزارة التربية والتعليم

- مجلـس األعيـــــان

- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

- وزارة الصناعة والتجارة والتموين

- وزارة الطاقة والثـروة املعدنيـــة

- دائرة اإلحصـــاءات العامــــــة

- معهــــــــد اإلعالم األردنـــي

- مؤسســــة التدريب املهنـــي

- مؤسسه اإلذاعة والتلفزيــــون

- الهيئة املستقلــة لالنتخـــاب

- اجمللس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

- صندوق امللك عبداهللا الثاني للتنمية

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي

- وزارة اخلارجيـــة وشـــؤون املغتربيــن

- وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومـات

- وزارة األشغال العامــــة واالسكـــان

- وزارة الشــؤون السياسيـة والبرملانية

- املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

- ديوان اخلدمــــــــة املدنيـــــة

- صندوق التنميـــــة والتشغيـل

- هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

- هيئة اإلعالم املسمـوع واملرئـــي

- اجلامعات احلكوميــة واخلاصــة

- الشركة الوطنيــة للتشغيــل

- املركز الوطني لتطويــر املناهـج

- املركز الوطني حلقــوق االنسـان

- املنسق احلكومي حلقوق االنسان

- اللجنــة األوملبيـــة األردنيـــة
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- مؤسسة ولي العهد

- مؤسسة نهـر األردن

- هيئة أجيال السالم

- غرفة جتــــارة األردن

- جمعية الكشافة األردنية

- مؤسسة عبد احلميد شومان

- اجمللس األعلى لشؤون األسرة

- هيئة شباب كلنــا األردن

Action Aid منظمة آكشن ايد -

(UNICEF) منظمة األمم املتحدة للطفولة -

(UNODC) مكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية -

(UNWOMEN) هيئة األمم املتحدة للمرأة -

(UNFPA) صندوق األمم املتحدة للسكان -

(UNESCO) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة -

(WHO) منظمة الصحة العاملية -

(ILO) منظمة العمل الدولية -

(USAID) الوكالة االمريكية لإلمناء -

(WFP) برنامج االغذية العاملي -

(ACTED) وكالة التعاون التقني والتنمية -

- بعثة االحتاد األوروبي لدى اململكة األردنية الهاشمية

- جامعة الدول العربية واملنظمات التابعة لها

- منظمة بيوت الشباب العاملية

(UNDP) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -

( Peace Corp Organization) فرق السالم -

(Marcy Corps) منظمة ميرسي كورب العاملية -

- املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

(JICA) وكالة اليابانية للتعاون الدولي -

(Oxfam) منظمة اوكسفام للمساعدات الدولية -

(British Council) اجمللس الثقافي البريطاني -

(World Bank) البنك الدولي -

- متطوعو االمم املتحدة 

(UNRWA) وكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني -

(Save The Children) مؤسسة انقاذ الطفل -

- منظمة التعاون االقتصادي واالجتماعي

 (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -

- اجمللس االقتصادي واالجتماعي األردني

- الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

- مؤسسة طالل أبو غزالة/ منتــدى الشبــاب

JEFE مؤسسة التعليم ألجل التوظيف األردنية -

- املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية

- الشركة األردنية لتمويل املشاريع الصغيرة (متويلكم)

- مبادرة التعليـم األردنيـة

- معهد الثقافة والفنــون

- مؤسسة امللك حسني

- غرفــة صناعــة األردن

BDC مركز تطوير األعمال -

- اجلمعية امللكية للتوعيـــة الصحيـــة

- اللجنة الوطنية األردنية لشــــؤون املرأة

- األهلية لتمويـــل املشاريــــع الصغيرة

- اجلمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة

- مؤسسة إجناز

الشركــاء
غيـــــــر 
احلكوميني

الشركــاء
الدوليــون
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١. االهتمام امللكي بقطاع الشباب.

النمو  حتفيز  وخطة   ،٢٠٢٥ األردن  رؤية  مثل:  وطنية  خطط  وجود   .٢

البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  واإلستراتيجية   ،(٢٠١٨-٢٠٢٢)

(٢٠١٦-٢٠٢٠)، ومبادرة ولي العهد ٢٢٥٠، وكلنا األردن، واألردن أوال، ووثيقة 

الفرصة السكانية احملدثة ٢٠١٧، وأهداف التنمية املستدامة.

الرياضية  املرافق  وانتشار  املناسبة  والتجهيزات  التحتية  البنية  توفر   .٣

والشبابية في مختلف محافظات اململكة.

٤. االستقرار السياسي والبيئة اآلمنة املستقرة.

األمن  توفير  في  تسهم  والتي  املقررة  الوطنية  التربية  مناهج  وجود   .٥

والسالمة لدى الشباب.

٦. وجود وزارة الشباب كمظلة رسمية للعمل الشبابي.

٧. االهتمام احلكومي بتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب.

٨. قدرة الشباب على استخدام اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.

٩. انتشار ثقافة ريادة األعمال ووجود توجهات لدى احلكومة لدعم البرامج 

الشبابية.

١٠. وجود مؤسسات وطنية فاعله وداعمة للقطاع الشبابي.

١. ضعف التنسيق بني املؤسسات العاملة في مجال العمل الشبابي.

٢. قلة اخملصصات املرصودة للبرامج الشبابية في املوازنة احلكومية.

٣. ضعف اهتمام الشباب باملشاركة املدنية والسياسية والشأن العام.

مع  مقارنة  جغرافياً  توزيعها  وعدم  الشبابية  املراكز  بعض  فاعلية  ضعف   .٤

الكثافة السكانية. 

٥. ضعف توفر البنية التحتية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

٦.  ضعف كفاءة املوارد البشرية العاملة مع الشباب.

٧. ضعف االهتمام باألنشطة غير الصفية وبرامج صقل املهارات في املدارس 

واجلامعات.

٨. عدم وجود قاعدة بيانات للمتطوعني في األردن.

الصعبة  االقتصادية  األوضاع  لتردي  اإلصالحية  والبرامج  اخلطط  ضعف   .٩

للشباب األردني.

١٠. تراجع دور األسرة واملؤسسات التربوية في بناء الشخصية الشبابية.

١١. ضعف الوعي الصحي لدى الشباب.

١٢. ضعف اإلنفاق على البحث والتطوير.

١٣. ارتفاع معدالت البطالة وضعف التشغيل.

١٤. ضعف وقلة الدراسات املتخصصة بقضايا الشباب.

١٥. التغييرات املستمرة للنمط اإلداري للمظلة الرسمية للشباب.

١٦. ضعف االهتمام باملسارات املهنية والتقنية.

١٧. صعوبة األوضاع االقتصادية لألسرة األردنية مما يترتب عليه ضغوطات مالية 

على الشباب واألسرة.

نقاط الضعفنقاط القوة
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١. التزام األردن بأهداف التنمية املستدامة.

٢. توفر وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات التي توفر للشباب معارف 

ومعلومات إيجابية متكنهم من املشاركة الفاعلة في الشأن العام.

٣. التوجه العاملي لدعم الريادة واإلبداع واالبتكار.

والتمويلي  الفني  الدعم  بتوفير  املانحة  الدولية  املنظمات  اهتمام   .٤

لقطاع الشباب كأولويه.

٥. املواثيق والسياسات الدولية املتعلقة بحقوق االنسان.

٦.  االتفاقيات والشراكات مع اجلهات الدولية الداعمة.

٧. تبني مبدأ املسؤولية االجتماعية (CSR) للقطاع اخلاص.

٨. التشاركية مع جامعة الدول العربية واملنظمات التابعة لها 

٩. التشاركية مع مجلس التعاون اخلليجي

الشباب  على  وتأثيرها  املنطقة  في  املستقرة  غير  السياسية  األوضاع   .١

واجتاهاتهم.

طرأت  التي  واالجتماعية  والسياسية  واالقتصادية  الدميوغرافية  التغيرات   .٢

على اجملتمع األردني نتيجة األوضاع السياسية احمليطة.

٣. استمرار تأثيرات األزمة املالية العاملية وانعكاساتها على توفر املوارد املالية.

٤. تنامي ظاهرة اإلرهاب والتطرف في العالم وتأثيراتها.

٥. زيادة العمالة الوافدة.

٦. التغيرات املتسارعة في منظومة القيم اجملتمعية.

التهديداتالفرص
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ً وطنياً يحدد  تعد اإلستراتيجيات والوثائق الوطنية أحد أهم املصادر الرئيسية التي اعتمدت عليها اإلستراتيجية الوطنية للشباب (٢٠١٩-٢٠٢٥) باعتبارها اطارا

 ،ً ً كبيرا مالمح توجهات الدولة نحو العديد من السياسات والقطاعات، وقد أولت تلك اإلستراتيجيات والوثائق الوطنية أهمية كبرى لقطاع الشباب وأفردت له حيزا

ومن أهم تلك اإلستراتيجيات والتي مت مراجعتها اآلتي:

اإلستراتيجيات والوثائق الوطنية: 

٢٠٢٥

٢٠٢٠-٢٠١١

٢٤-١٥ ،(
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٢٠١٨

٢٠٢١-٢٠١٧

٢٤-١٥
١٨-١٦.(

١٨–١٦(

٢٠٢٠-٢٠١٣

٢٤-١٥،(

٢٠٢٥-٢٠١٦

٢٠١٨
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عناصر االستراتيجية الوطنية للشباب

الرؤية: 

الرسالة: 

شباب أردني الهوية واالنتماء عاملي التفكير.

االرتقاء بالعمل الشبابي وتنمية الشباب معرفياً ومهارياً وقيمياً لتمكينهم من اإلبداع واالبتكار 

وحتدياته  العصر  مستجدات  مع  للتعامل  العام  والشأن  السياسية  باحلياة  واملشاركة  واإلنتاج 

واستشراف املستقبل وحتقيق التنمية املستدامة من خالل شباب معتمد على ذاته في إطار من 

التعاون والتنسيق بني كافة الشركاء.

- احترام التعددية - املواطنة الفاعلة   

- العمل بروح الفريق - املشاركة الفاعلة   

- العدالة وتكافؤ الفرص - التسامح    

القيم اجلوهرية:

وبعد االنتهاء من جمع املعلومات من املصادر املتنوعة وعقد اللقاءات واالجتماعات الدورية فقد مت الوصول 

إلى حتديد التوجهات لإلستراتيجية الوطنية للشباب مبا يتالءم مع الواقع الفعلي للشباب، كما أظهرته 

االعتبار  بعني  آخذين  واالجتماعات،  واللقاءات  الوطنية  واإلستراتيجيات  والوثائق  والدراسات  املسوحات 

توجهات الدولة األردنية نحو الشباب وأولوياتهم واحتياجاتهم. 
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 لقد مت حتديد احملاور الرئيسة لإلستراتيجية من خالل الشباب أنفسهم وبالتوافق مع األولويات الوطنية األردنية، والتي مت التعبير 

عنها من خالل وثائق اإلستراتيجية الوطنية "األردن ٢٠٢٥"، وإستراتيجية تنمية املوارد البشرية، وإستراتيجية التشغيل وغيرها من 

الوثائق الوطنية األخرى، باإلضافة إلى تلبيتها ألهداف التنمية املستدامة (SDGs)، ومساهمات العاملني مع الشباب واجلهات ذات 

التركيز، والتي تناولت الشباب  العالقة، ومخرجات الدراسات واملسوحات الوطنية واستطالع رأي الشباب واللقاءات ومجموعات 

واحتياجاتهم وأولوياتهم، وقد مت اعتماد احملاور التالية في اإلستراتيجية الوطنية للشباب: 

١. الشباب والتعليم والتكنولوجيا.

٢ الشباب واملواطنة الفاعلة.

٣. الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

٤. الشباب والريادة والتمكني االقتصادي.

٥. الشباب وسيادة القانونواحلاكمية الرشيدة.

٦. الشباب واألمن والسلم اجملتمعي.

٧. الشباب والصحة والنشاط البدني.

الـهدف الـوطني:

بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة.

الهدف القطاعي:

تنشئة وتنمية شباب واعٍ لذاته وقدراته، منتمٍ لوطنه ومشارك في تنميتهِ وتطورهِ، مشاركةً حقيقيةً فاعلة.

احملاور الرئيسة:
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الشباب والتعليم 

والتكنولوجيا

 الشباب والريادة 

والتمكني االقتصادي

الشباب واملشاركة 

والقيادة الفاعلة

الشباب واألمن 

والسلم اجملتمعي

 الشباب والصحة 

والنشاط البدني

 الشباب وسيادة القانون 

واحلاكمية الرشيدة

الشباب 

واملواطنة الفاعلة

محـــاور
االستراتيجية 
الوطنية للشباب

٢٠١٩-٢٠٢٥

١
٢

٣

٤٥

٦

٧
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 **أهداف التنمية املستدامة األهداف اإلسرتاتيجية احملاور اهلدف القطاعي اهلدف الوطين*

بناء جيل قادر 
على اإلبداع 
واالبتكار ذو 
إنتاجية مرتفعة

تنشئة وتنمية شباب واٍع 
لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه 
ومشارك يف تنميته 

مشاركًة حقيقيًة وتطوره، 
 فاعلة.

والتعليم والتكنولوجيا. بابالش
تطوير بيئة تعليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة وحمفزة ابستخدام  .1

تكنولوجيا املعلومات.
 اهلدف األول: القضاء على الفقر.

 اهلدف الثالث: الصحة اجليدة والرفاه.

 اهلدف الرابع: التعليم اجليد.

الصناعة واالبتكار واهلياكل اهلدف التاسع: 

ة.األساسي  

 اهلدف العاشر: احلد من أوجه عدم املساواة.

اهلدف السادس عشر: السالم والعدل 

 واملؤسسات القوية.

اهلدف السابع عشر: عقد الشراكات 

 لتحقيق األهداف.

 الشباب واملواطنة الفاعلة.
نية، واالهتمام بقيمتعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وأتصيل اهلوية الوط .2

الة واملشاركة دون متييز.االنتماء والعد

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.

متكني الشباب يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقتصادي. .3

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

ة لتقدمي اخلدمات الشبابية تطوير املراكز الشبابية والبنية التحتية الالزم .5
وتوفري مساحات صديقة. املتقدمة

 الشباب والرايدة والتمكني االقتصادي.
تطوير بيئة العمل الشبايب لدعم اإلبداع واالبتكار ورايدة األعمال .6

للنهوض مبسرية الرايدة االجتماعية والتعامل غري التقليدي مع التحدايت.

تعزيز مفاهيم وقيم وممارسات احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون. .7 دة وسيادة القانون.الشباب واحلاكمية الرشي

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

عي الصحي لدى الشباب، واستخدام األمناط توى الو رفع مس .9الشباب والصحة والنشاط البدين
الصحية السليمة.

 2019 – 2016الربانمج التنموي التنفيذي  *
( اليت تتقاطع مع اإلسرتاتيجية الوطنية للشباب.SDGs) 2030** أهداف التنمية املستدامة 
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.بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعةاهلدف الوطين:
.تنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلة اهلدف القطاعي:

.الشباب والتعليم والتكنولوجياور:ــاحمل
.عليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة وحمفزة ابستخدام تكنولوجيا املعلوماتبيئة تتطوير  (:1اإلسرتاتيجي )اهلدف 

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدفمعادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: تطوير املناهج 1/1املشــروع )
والرتبوية لتصـــــــــبح أكثر التعليمية 

جيــــة ومواكبــــة تشــــــــــــــــــاركيــــة وإنتــــا
 .تكنولوجيللتطور ال

وزارة الــــــــــرتبــــــــــيــــــــــة 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم، 
اجلامعات األردنية

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــعــلــمــي، وزارة الــتــنــمــيــــــــة 
االجتماعية، مؤســــــســــــات 
ــــــمــــــع املــــــــدين، وزارة  اجملــــــت
الشـــؤون الســـياســـية، وزارة 
الـــــعـــــمــــــــل، املـــــنـــــ ـــــمــــــــات 

 ية.الدول

20192025

منهج لكل عامقياس العدد بشكل مباشراملطورة عدد املناهج الدراسية
مقرر لكل عامقياس العدد بشكل مباشرعدد املقررات اجلامعية املطورة

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 
 التعليمية والرتبويةمشروع تطوير املناهج 

ية ص التحسينكافة الفر قياس العدد بشكل مباشر
 املزودة

نسبة املناهج واملقررات الدراسية املطورة الكرتونياً 

املناهج التعليمية نسبة رضا الفئات املعنية عن فاعلية وكفاءة تطوير 
 والرتبوية

%100إلكرتونيا * 
 %20سنوايً 

(: حتســـــني البيئة 1/2روع )شـــــامل
التعليميـــــة والرتبويـــــة يف املـــــدارس 

 واجلامعات.

وزارة الــــــــــرتبــــــــــيــــــــــة 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــلــــــــــيــــــــــم، 
اجلامعات األردنية

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
العلمي، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات 
ــــــمــــــع املــــــــدين، وزارة  اجملــــــت

لســــــــــــياســــــــــــية، الشــــــــــــؤون ا
صــــــــــــــندو  املل  عبد   
الثــاين للتنميــة، املن مــات 

 لية.الدو 

20192025

ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشرعدد ورش العمل التوعوية
طالب مشارك سنوايً  500قياس العدد بشكل مباشرعدد الطلبة املشاركني يف األندية الطالبية

يوم سنوايً  100قياس العدد بشكل مباشرالتطوعية يف املدارس واجلامعاتعدد األايم 
عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 

 مشروع حتسني البيئة التعليمية والرتبوية يف املدارس واجلامعات
كافة الفرص التحسينيةقياس العدد بشكل مباشر

رضا الفئات املعنية عن فاعلية حتسني البيئة التعليمية والرتبوية يف نسبة 
%75حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً  معاتاملدارس واجلا

نسبة التغيريات يف البيئة التعليمية والرتبوية يف املدارس واجلامعات

عدد املراحل املنجزة من جمموع التغيريات يف 
 التعليمية والرتبوية / إمجاث املراحلالبيئة 

املخطط هلا إلجناز مشروع التغيريات يف البيئة 
 %100والرتبوية * التعليمية 

% سنوايً 30

عدد املناهج املطورة إلكرتونيا / إمجاث عدد 
املناهج املخطط تطويرها 
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(: بناء قدرات 1/3املشـــــــــــــروع )
املعلمني وأســـــــــاتذة اجلامعات يف 

 جمال العمل الشبايب.
وزارة الشباب

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
العـــــــاث والبحـــــــث التعليم 

العلمي، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات 
اجملتمع املــدين، املن مــات 

 الدولية.

20192025

ت  واساتذة اجلامعات حول مهاراعدد ورش العمل لتدريب املعلمني
 التعامل مع ذوي اإلعاقة.

سنوايً  ورشات 6قياس العدد بشكل مباشر

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

سنوايً  ورشات 6قياس العدد بشكل مباشر

مشارك سنوايً  2500قياس العدد بشكل مباشرات املدربنيعدد املعلمني واساتذة اجلامع
م يعدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقي

العاملني واساتذة اجلامعات يف جمال العمل مشروع بناء قدرات 
 الشبايب

كافة الفرص التحسينيةقياس العدد بشكل مباشر

علية برامج بناء القدرات ساتذة اجلامعات عن فانسبة رضا املعلمني وا
 يف جمال العمل الشبايب

%75حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: تطوير برامج 1/4املشـــــــــروع )
جمتمعية تربط الشــــــــــــــباب ابلواقع 
الــفــعــلــي جملــتــمــعــهــم مــن خــالل 

 توظيف التكنولوجيا.

وزارة الشباب

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
لعـــــــاث والبحـــــــث التعليم ا

العلمي، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات 
دين، املن مــات اجملتمع املــ
 الدولية.

20192025

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

جلسة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشر

عدد الورش التدريبية يف جمال مهارات إعداد أورا  العمل حول 
 تمعيةال واهر اجمل

ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر

فقرة 1000بشكل مباشرقياس العدد عدد الفقرات اإلذاعية حول ال واهر اجملتمعية ابإلذاعة املدرسية
عدد مشاريع التخرج اجلامعية اليت سيتم حتويلها إىل برامج واقعيه 

مشروع سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر تطبيقية

%75حتليل نتائج استطالع الرأي سنوايً نسبة رضا الشباب املشاركني عن فاعلية الربامج والنشاطات اجملتمعية

(: تعزيز مشـــاركة 1/5املشـــروع )
 الالصــــفيةالشــــباب ابلنشــــاطات 

يف املــدارس واجلــامعــات وربطهــا 
مبنصـــــــات األنشـــــــطة الالمنهجية 

 ابلدولة.

وزارة الشباب

لتعليم، وزارة وزارة الرتبية وا
تعليم العـــــــاث والبحـــــــث ال

العلمي، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــات 
 اجملتمع املدين.

20192025

ورشة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشرة.الالصفيعدد ورش العمل حول األنشطة 
مبادرة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشرعدد املبادرات التطوعية خلدمة اجملتمع احمللي والبيئة املدرسية.

عدد ورش العمل لألسر حول أمهية مشاركة الفتيات يف النشاطات 
ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر الالصفية.

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 
يف املدارس  الالصفيةمشروع تعزيز مشاركة الشباب ابلنشاطات 

 واجلامعات
كافة الفرص التحسينيةاشرد بشكل مبقياس العد

%75حتليل نتائج استطالع الرأي سنوايً  الالصفية.نسبة رضا الشباب عن فاعلية الربامج والنشاطات 
جلسة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر عدد اجللسات احلوارية التوعوية لرتسيخ مفهوم املدرسة االنتاجية. 2025 2019 ة التدريب املهين، سسمؤ  وزارة الشباب، 
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(: تفعيل املدارس 1/6املشروع )
واملراكز الشـــــــــــــــبــــابيــــة االنتــــاجيــــة 
 وتوظيف التسويق اإللكرتوين.

وزارة الــــــــــرتبــــــــــيــــــــــة 
والتعليم

وزارة العمل، مؤســـــســـــات 
اجملتمع املــدين، املن مــات 

 الدولية.

التدريسية مبفهوم  واهليئاتعدد اجللسات احلوارية التوعوية للطلبة 
 املنتجة.ية احلديقة املدرسية وأمه

جلسة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر

عدد اجللسات احلوارية التوعوية للطلبة واهليئة التدريسية مبجال التهيئة 
 والتدريب املهين

جلسة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر

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

 اإللكرتوين
كافة الفرص التحسينيةقياس العدد بشكل مباشر

عدد املدارس واملراكز الشبابية اإلنتاجية املفعلة املفعلةنسبة املدارس واملراكز الشبابية اإلنتاجية 
%7%100 *كز إمجاث عدد املدارس واملرا  /

نسبة العاملني من الطلبة اخلرجيني يف اجملال املهين
عدد الطلبة العاملني يف اجملال املهين يف عام 
القياس/ إمجاث عدد الطلبة اخلرجيني يف عام 

 %100القياس * 
% سنوايً 90

(: دمـــــــــــج 1/7املشـــــــــــــــــــــــــروع )
األشخاص ذوي اإلعاقة بفئاهتم 

 ة.املختلفة يف العملية التعليمي

وزارة الــــــــــرتبــــــــــيــــــــــة 
 والتعليم

اجملـــلـــس األعـــلـــى حلـــقـــو  
االشخاص ذوي االعاقة، 
وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التنمية االجتماعية، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 
ــــيــــــــة، املــــنــــ ــــمــــــــات  األردن

 الدولية.

20192025

عدد ورش التوعية للمعلمني العاملني مع الطلبة من ذوي اإلعاقة 
ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشرم مهارات التعامل مع هذه الفئة.إلكساهب

جلسة سنوايً  36بشكل مباشرقياس العدد عدد اجللسات احلوارية مع األسر اليت لديها أطفال من ذوي اإلعاقة.
مباين سنوايً  6قياس العدد بشكل مباشرعدد املباين التعليمية املهيأة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة

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

 التعليمية.
كافة الفرص التحسينيةقياس العدد بشكل مباشر

ني يف نسبة الزايدة يف أعداد األشخاص من ذوي اإلعاقة املدموج
 العملية التعليمية

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين مت 
 –دجمهم يف العملية التعليمية يف هناية السنة 

املدموجني يف عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
عام القياس / إمجاث عدد األشخاص ذوي 
اإلعاقة املدموجني يف عام القياس *

100%

% سنوايً 5

العملية  ن اجلهود املبذولة لدجمهم يفنسبة رضا فئات ذوي اإلعاقة ع
%75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً  التعليمية
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(: تعزيز قدرات 1/8املشـــــــروع )
جمــــال الروبوت، الشـــــــــــــــبــــاب يف 

والذكاء االصــــــــــــطناعي، وانرتن  
 (IOTاألشياء )

وزارة االتصــــــاالت 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــيــــــــا 

املعلومات

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
رة الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم، وزا

التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
 الــــعــــلــــمــــي، املــــنــــ ــــمــــــــات

 الدولية.

20192025

عدد الورش التوعوية يف جمال الربوت والذكاء االصطناعي وإنرتن 
ورشة سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشرشياءاأل

مسابقات سنوايً  3 قياس العدد بشكل مباشرعدد املسابقات يف جمال الربوت والذكاء االصطناعي وإنرتن  األشياء
عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 

جمال الروبوت، والذكاء مشروع تعزيز قدرات الشباب يف 
 (IOTاالصطناعي، وإنرتن  األشياء )

كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشر

جمال الروبوت والذكاء  نسبة التطبيق ملخرجات بناء القدرات يف
 (.IOTن  األشياء )االصطناعي وإنرت 

 عدد املشاريع املطبقة / إمجاث عدد 
% سنوايً 5 %100املشاريع * 

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

%75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: تطوير مهارات 1/9املشروع )
الشـــــــــــــــبــــاب للتعــــامــــل مع الواقع 

، والواقع املعزز VRاالفرتاضــي 
AR 

وزارة االتصــــــاالت 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــيــــــــا 

املعلومات

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــــعــــلــــمــــي، املــــنــــ ــــمــــــــات 

 الدولية.

20192025

الواقع مهارات الشباب للتعامل مع  عدد الورش التوعوية يف جمال
 AR، والواقع املعزز VRاالفرتاضي 

ورشة واحدة يف كل إقليم سنويا  قياس العدد بشكل مباشر

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

تطبيقان سنويا  مباشرقياس العدد بشكل 

هلدف:خماطر ا
ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجي. .1
 ضعف الوعي واالهتمام لدى املدارس واجلامعات مبشاركة الطلبة ابألندية الطالبية. .2
 الطالبية وأمهيتها.ضعف معرفة الطلبة ابألندية  .3
 ية والتعليمية. السياسات الرتبو التغيري املستمر يف .4
 االجتاهات السلبية لدى بعض األسر جتاه مشاركة الفتيات يف النشاطات الالمنهجية. .5
 ضعف الرتويج لألنشطة الشبابية املقدمة من اجلهات املختلفة. .6
 ة.قلة توفر املدربني املتخصصني يف جمال التكنولوجيا املتقدم .7
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.ذو إنتاجية مرتفعةاإلبداع واالبتكار بناء جيل قادر على اهلدف الوطين:

.تنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلة اهلدف القطاعي:

.الشباب واملواطنة الفاعلةور:ــاحمل

.املشاركة دون متييزالوطنية، واالهتمام بقيم االنتماء والعدالة و  تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وأتصيل اهلوية (:2اهلدف اإلسرتاتيجي )

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدفمعادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: أتســـــــــــــــيس 2/1املشـــــــــــــــروع )
املـتـطـوعـني يف وتـفـعـيــــــــل بـنــــــــ  
 األردن )حنن(.

مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة وث 
الـــــــــعـــــــــهـــــــــد، وزارة 
الشـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــاب 

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
والربملــــــانيــــــة، وزارة الرتبيــــــة 
والتعليم، التعليم العــــــــاث 
والــــــبــــــحــــــــث الــــــعــــــلــــــمـــــي، 
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 
اجملتمع املدين، البلدايت، 
صــــــــــــــندو  املل  عبد   
الثـــــــاين للتنميـــــــة، أمـــــــانـــــــة 

، املـــنـــ ـــمــــــــات  عـــمــــــــان،
 الدولية.

ة بياانت للمتطوعنينسبة اكتمال إنشاء قاعد 2020 2019
عــــدد املراحــــل املنجزة من إنشـــــــــــــــــــاء قــــاعــــدة 
البياانت للمتطوعني / امجاث املراحل املخطط 

 %100هلا الحناز قاعدة البياانت * 

% يف السنة االوىل 100
 من اخلطة

20202025

بياانت للفرص التطوعيةنسبة اكتمال إنشاء قاعدة 

عــــدد املراحــــل املنجزة من إنشـــــــــــــــــــاء قــــاعــــدة 
راحـــل البيـــاانت للفرص التطوعيـــة / امجـــاث امل

املخطط هلـــا الحنـــاز قـــاعـــدة البيـــاانت للفرص 
 %100التطوعية* 

% يف السنة األوىل 100
 من اخلطة

مشارك سنوايً  10000قياس العدد بشكل مباشر البياانتعدد املشاركني يف الورش التوعوية يف جمال استخدام قاعدة 

% سنوايً 90حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً  لبياانتفاعلية قاعدة ا

(: تطوير نوعية 2/2املشــــــــــروع )
الربامج املقدمة للشـــــــــــــباب حول 

 الثقافة الدميقراطية واملواطنة.
وزارة الشباب

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
والربملــــــانيــــــة، وزارة الرتبيــــــة 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 

، مؤســــــــــســــــــــات اجلامعات
اجملتمع املدين، البلدايت، 
أمـــانـــة عمـــان، املن مـــات 

 الدولية.

20192025

حقائب سنوايً  3قياس العدد بشكل مباشر عدد احلقائب التدريبية املطورة

ين مت إعدادهم على استخدام ذ( الTOTاملعتمدين )عدد املدربني 
 احلقائب التدريبية

وايً مدرب سن 24قياس العدد بشكل مباشر

عدد الورش التدريبية اليت تستهدف العاملني مع الشباب يف جمال 
 الثقافة والدميقراطية واملواطنة.

ورشة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشر

التطور يف نوعية الربامج املقدمة حول الثقافة نسبة الرضا عن 
 الدميوقراطية واملواطنة

%75وايً حتليل نتائج استطالعات الرأي سن
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(: متكني الشباب 2/3املشروع )
للمشــــــــاركة يف جمالس احملاف ات 
 واجملالس احمللية )الالمركزية(.

وزارة الشباب

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
والربملــــــانيــــــة، وزارة الرتبيــــــة 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 
اجملتمع املدين، البلدايت، 

مــــــــان، اهليئــــــــة أمــــــــانــــــــة ع
املستقلة لالنتخاب، وزارة 
الــــــــداخليــــــــة، املن مــــــــات 

 الدولية.

20192025

جلسة سنوايً  36 قياس العدد بشكل مباشر مركزية.عدد اجللسات التوعوية للشباب حول الال

عدد لقاءات الشباب مع أعضاء جمالس احملاف ات )الالمركزية( يف 
 مناطقهم

 كل منطقةءات يفلقا 3 قياس العدد بشكل مباشر
سنوايً 

20202021

عدد ورش العمل للشباب حول مهارات املشاركة يف جمالس 
ورش يف كل حماف ة 5 قياس العدد بشكل مباشر واجملالس احمللية )الالمركزية(احملاف ات 

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

 يف جمالس احملاف ات

عدد املرتشحني يف انتخاابت جمالس 
احملاف ات/ إمجاث عدد املشاركني يف 

%100نشاطات التوعية والتمكني* 
% لكل دورة30

(: جتذير اهلوية 2/4املشــــــــــــروع )
وزارة الشباب الوطنية اجلامعة

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
وزارة الرتبيــــــة والربملــــــانيــــــة، 

اث والتعليم، التعليم العــــــــ
والــــــبــــــحــــــــث الــــــعــــــلــــــمـــــي، 
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 

املــــــــدين، وكــــــــالــــــــة اجملتمع 
غوث وتشــغيل الالجئني، 
وزارة الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة، وزارة 
الداخلية، مؤســـــــــــــســـــــــــــات 
اإلعالم املرئي واملسموع.

20192025

جلسة سنوايً  24شرقياس العدد بشكل مباعدد اجللسات التوعوية للشباب أبمهية اهلوية الوطنية

فيلم سنوايً  2قياس العدد بشكل مباشرعدد األفالم الواثئقية املنتجة حول اهلوية الوطنية

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

جلسة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر

قياس العدد بشكل مباشر حتاكي تطور الدولة األردنيةعدد املعارض الرتاثية اليت 
حماف ة معرض واحد يف كل 
 سنوايً 

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

كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشر
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(: متكني الشباب 2/5املشروع )
 وزارة الشباب الصاحلة من ممارسة املواطنة

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
والربملــــــانيــــــة، وزارة الرتبيــــــة 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 
اجملتمع املدين، البلدايت، 
أمانة عمان، وكالة غوث 
وتشـــــــغيل الالجئني، وزارة 
الداخلية، صـــــندو  املل  

 ثاين للتنمية.عبد   ال

2019 2025 

 مبادرة سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر شبابية املنفذة لرتسيخ قيم ومبادئ املواطنة الصاحلة.عدد املبادرات ال

 مناظرة سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر عدد املناظرات الشبابية حول املواطنة الصاحلة واملمارسات اإلجيابية.

 خماطر اهلدف:
 التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع واألنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجيف التنسيق والتعاون والعمل عض .1
 ضعف اقبال الشباب على املشاركة. .2
 ضعف تعاون اعضاء جمالس احملاف ات واعضاء اجملالس احمللية. .3
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.ية مرتفعةبناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجاهلدف الوطين:

.تنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلة القطاعي:اهلدف 

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.ور:ــاحمل
. متكني الشباب يف اجملال السياسي واالجتماعي واالقتصادي (:3اهلدف اإلسرتاتيجي )

الشركاء املسؤوليةوعاملشر 
الفرتة الزمنية

املستهدفمعادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: توعية الشباب 3/1املشروع )
 حبقوقهم وواجباهتم

وزارة الشباب

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
وزارة الرتبيــــــة  والربملــــــانيــــــة،
الـــتـــعـــلـــيـــم وزارة والـــتـــعـــلـــيـــم،

العلمي، العــــاث والبحــــث 
ســــــــــســــــــــات امعات، مؤ اجل

اجملتمع املــــــــدين، وكــــــــالــــــــة 
غوث وتشغيل الالجئني.

20192025

ورشة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشر عدد الورش التدريبية يف جمال حقو  وواجبات الشباب.

مشارك سنوايً  900قياس العدد بشكل مباشر عدد املتدربني يف جمال حقو  وواجبات الشباب

شاركني عن اجلهود املبذولة للتوعية حبقوقهم الشباب املنسبة رضا 
 وواجباهتم

%75حتليل نتائج استطالعات الرأي

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

وزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية 
والربملــــــانيــــــة، وزارة الرتبيــــــة 

الــتــعــلــيــم وزارة  والــتــعــلــيــم،
، العــــاث والبحــــث العلمي
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 

جملتمع املــــــــدين، وكــــــــالــــــــة ا
غوث وتشــغيل الالجئني، 
وزارة الداخلية، املن مات 

 الدولية.

20192025

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

لقاء سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشر

ملشاركة ات اجملتمع املدين لتعزيز ااالتفاقيات املوقعة مع مؤسسعدد 
 املدنية والسياسية للشباب

اتفاقيات سنوايً  3 قياس العدد بشكل مباشر

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

ةكافة الفرص التحسينيبشكل مباشرقياس العدد 

(: أتهيل الشباب 3/3املشروع )
 لسو  العمل

ــــــــعــــــــمــــــــل،  وزارة ال
مؤســـســـة التدريب 
املهين، الشـــــــــــــــركــــة 

وزارة وزارة الرتبية والتعليم، 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الـــعـــلـــمـــي، اجلــــــــامـــعــــــــات، 
مؤسـسـات اجملتمع املدين، 

20192025

ورشة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشرعدد الورش التدريبية اليت تستهدف األسر حول فرص العمل املتاحة.

جلسة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشرعدد اجللسات التوعوية للشباب حول فرص العمل املتاحة.

ورش لكل حماف ة سنوايً  4قياس العدد بشكل مباشرل العمل.يف جمال مهارات ما قبعدد الورش التدريبية 
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الوطنية للتشـــــــــغيل 
والتدريب

الــقــطــــــــاع اخلــــــــاص، وزارة 
الشـــــــــــــــبـــــــاب، النقـــــــاابت، 
الــــغــــرف الصـــــــــــــــــــنــــــــاعــــيــــــــة 

التجــــــــاريــــــــة، املن مــــــــات و 
 الدولية.

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 
 مشروع أتهيل الشباب لسو  العمل

التحسينيةكافة الفرص  قياس العدد بشكل مباشر

عدد املشاركني يف برامج التوعية نسبة امللتحقني ابلعمل من إمجاث 
 تأهيل الشباب لسو  العملل

عدد امللتحقني ابلعمل / إمجاث عدد 
%30 %100املشاركني يف برامج التوعية * 

(: كســـــــب دعم 3/4املشـــــــروع )
وأتييد الشـــــباب وأســـــرهم للعمل 

 املهين

ــــــــعــــــــمــــــــل،  وزارة ال
مؤســـســـة التدريب 
املهين، الشـــــــــــــــركــــة 
الوطنية للتشـــــــــغيل 

والتدريب

الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم، رة وزا
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الـــعـــلـــمـــي، اجلــــــــامـــعــــــــات، 
مؤسـسـات اجملتمع املدين، 
الــقــطــــــــاع اخلــــــــاص، وزارة 
الشـــــــــــــــبـــــــاب، النقـــــــاابت، 
الــــغــــرف الصـــــــــــــــــــنــــــــاعــــيــــــــة 
والتجــــــــاريــــــــة، املن مــــــــات 

 الدولية.

20192025

ت التوعوية اليت تستهدف إذكاء الوعي لألسر أبمهية عدد احلمال
 العمل املهين

محلة واحدة سنوايً  اشرد بشكل مبقياس العد

فيلم واحد سنوايً  قياس العدد بشكل مباشرعدد األفالم املنتجة يف جمال التوجهات حنو العمل املهين

اليت مت توعيتهانسبة امللتحقني ابلعمل املهين من إمجاث األسر 
عدد امللتحقني ابلعمل / إمجاث عدد األسر 

 %100اليت مت توعيتها * 
% لكل محلة30

نسبة رضا األسر والشباب عن اجلهود املبذولة لاللتحا  ابلعمل 
 املهين

%75حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: إنشــــــاء انفذة 3/5املشــــــروع )
العمــل إلكرتونيــة موحــدة لفرص 

 املتاحة حملياً وعربياً 

ــــــــعــــــــمــــــــل،  وزارة ال
صـــــــــــــندو  التنمية 

والتشغيل

دنيـــــة، ديوان اخلـــــدمـــــة املـــــ
لوطين لتنمية املوارد املركز ا

البشـــــــــــــــريــة، التعليم العــاث 
والــــــبــــــحــــــــث الــــــعــــــلــــــمـــــي، 
اجلامعات، مؤســــــــــســــــــــات 
اجملتمع املدين، صـــــــــــــندو  
ـــــــد   الثـــــــاين  امللـــــــ  عب
للتنمية. وزارة االتصــاالت 

 لوماتوتكنولوجيا املع

20192025

نسبة اكتمال إنشاء انفذة إلكرتونية حمدثة بشكل دوري
النافذة /  نجزة من إنشاءعدد املراحل امل

از النافذة * إمجاث املراحل املخطط هلا الجن
100%

% من اخلطة100

محلة واحدة سنوايً مباشرقياس العدد بشكل إعداد وتنفيذ محلة إعالمية لتوعية الشباب ابلنافذة اإللكرتونية

فاعلية النافذة اإللكرتونية
على عدد فرص العمل املتاحة للشباب 

األفراد املدخلة النافذة اإللكرتونية/ عدد 
%100بياانهتم على قاعدة البياانت * 

% سنوايً 20

(: تشجيع العمل 3/6املشروع )
املــنــزث وتســـــــــــــــــويــق املــنــتــجــــــــات 

املعلومات ابســـتخدام تكنولوجيا 
 ومنصات التواصل االجتماعي

وزارة العمل، وزارة 
االتصـــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــيــــــــا 

املعلومات

دين، تمع املمؤسـسـات اجمل
الــقــطــــــــاع اخلــــــــاص، وزارة 
الشـــــــــــــــبــاب، وزارة التنميــة 

20192025

ورشة سنوايً  48قياس العدد بشكل مباشراملنزليةعدد الورش التوعوية يف جمال التخطيط وتنفيذ املشاريع 
عدد ورش العمل يف جمال استخدام تكنولوجيا املعلومات ومنصات 

 التواصل االجتماعي لتسويق منتجات املشاريع املنزلية
ورشة سنوايً  48قياس العدد بشكل مباشر

مشروع سنوايً  100مباشرقياس العدد بشكل عدد املشاريع املنزلية املنفذة
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االجتمـــــاعيـــــة، املن مــــات 
 الدولية.

نسبة استخدام التطبيقات اإللكرتونية املستخدمة لتسويق منتجات 
 املشاريع املنزلية

ا عرب التطبيقات ع املسو  هلعدد املشاري
االلكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي / 

 %100عدد املشاريع املنزلية املنفذة * 
50% 

(: تعزيز فرص 3/7املشـــــــــــــــروع )
ـــــــل املشــــــــــــــــــــــاريع الصـــــــــــــــغرية  متوي

 واملتوسطة.

صـــــــــــــندو  التنمية 
والــــــتشــــــــــــــــــــغــــــيــــــــل، 
مــؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات 
 اإلقراض اخلاصة

مؤسـسـات اجملتمع املدين، 
الــقــطــــــــاع اخلــــــــاص، وزارة 
الشـــــــــــــــبــاب، وزارة التنميــة 
االجتمـــــاعيـــــة، املن مــــات 

 الدولية.

2019 2025 

عدد التشريعات اليت مت  مراجعتها وتطويرها يف جمال متويل املشاريع 
 الصغرية

 تشريع واحد سنوايً  قياس العدد بشكل مباشر

 ورشة سنوايً  48 باشرقياس العدد بشكل م عدد الورش التوعوية يف جمال التخطيط وتنفيذ املشاريع الصغرية
عدد الدورات التدريبية يف جمال إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية 

 لتأسيس املشاريع الصغرية
 دورة سنوايً  48 بشكل مباشرقياس العدد 

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

 مشروع سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

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

 كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشر

 خماطر اهلدف:
 األنشطة اليت حتقق اهلدف اإلسرتاتيجي.ضعف التنسيق والتعاون والعمل التشاركي بني الشركاء املعنيني بتنفيذ املشاريع و  .1
 نشاء املشاريع املنزلية واملشاريع الصغرية.إلضعف إقبال األسر على  .2
 اء املشاريع الصغرية.نشغياب التشريعات احملفزة إل .3
 ضعف إقبال الشباب على املشاركة السياسية واالجتماعية. .4
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.نتاجية مرتفعةبناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إاهلدف الوطين:
.وره، مشاركًة حقيقيًة فاعلةتنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتط اهلدف القطاعي:

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.ور:ــاحمل
وإدارة املبادرات الفاعلة.بناء قدرات الشباب والعاملني معهم معرفًيا ومهاراًي لتأسيس  (:4اهلدف اإلسرتاتيجي )

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدف القياسمعادلة  (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: بناء قدرات 4/1املشـــــــــــــروع )
الشــباب يف جمال إدارة املبادرات 

 الفاعلة
وزارة الشباب

وزارة االتصــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات، 

ـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع  اخلـــــــــــاص، ال
مؤسـسـات اجملتمع املدين، 

 ة.املن مات الدولي

20192025

مشارك سنوايً  3000 قياس العدد بشكل مباشرالتدريبية يف جمال إدارة املبادرات الشبابية.عدد املشاركني يف الورش 

ل حماف ةورش لك 10 قياس العدد بشكل مباشرعدد الورش التدريبية يف جمال إدارة املبادرات الشبابية.
سنوايً 

مبادرات لكل حماف ة 10 قياس العدد بشكل مباشروأتهيلهمعدد املبادرات املنفذة من قبل الشباب الذين مت تدريبهم 
سنوايً 

عدد الفرص التحسينية املطبقة الناجتة عن التغذية الراجعة من تقييم 
كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشراعلةمشروع بناء قدرات الشباب يف جمال إدارة املبادرات الف

(: تـــــــوطـــــــني 4/2املشـــــــــــــــــــــروع )
 املبادرات الشبابية

وزارة الشباب

وزارة االتصــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات، 
ـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع اخلـــــــــــاص،  ال
 مؤسسات اجملتمع املدين

20192025

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

املبادرات اليت مت توطينها / إمجاث عدد د عد
سنوايً % 25 %100املبادرات * 

قياس العدد بشكل مباشر عدد املبادرات الشبابية املقدمة.
مبادرات لكل حماف ة  5

 سنوايً 

(: مبادرة جيل 4/3املشــــــــــــروع )
962 

وزارة الشباب

الــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــف 
(UNICEF ،)

احلــــــــكــــــــام اإلداريــــــــني يف 
ات احملاف ات، مؤســـــــــســـــــــ

اجملتمع املــدين، اجلــامعــات 
وزارة الــرتبــيــــــــة األردنــيــــــــة، 

والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 

 القطاع اخلاص.

20192025

عدد الورش التدريبية اليت تستهدف الشباب يف جمال البحث 
ورشة سنوايً  36قياس العدد بشكل مباشر التشاركي.

محلة سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر ل احتياجات اجملتمع.عدد محالت كسب التأييد يف جما
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(: إطال  جوائز 4/4املشـــروع )
 التميز للمشروعات الشبابية

وزارة الشباب

وزارة الثقــافــة، وزارة الرتبيـة 
والتعليم، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات 
اجملتمع املــدين، اجلــامعــات 

، والقطاع اخلاص  األردنية
، اجلهات املاحنة.

20192025

جوائز سنوايً  3 مباشرقياس العدد بشكل  اليت مت اطالقها. ز التميزعدد جوائ

نسبة املشاريع الشبابية الفائزة جبوائز التميز.
عدد املشاريع الفائزة جبوائز التميز / إمجاث 
عدد املشاريع املشاركة يف جوائز التميز * 

100%

% من املشاريع املشاركة 3
 سنوايً 

الراجعة من تقييم ناجتة عن التغذية ينية املطبقة العدد الفرص التحس
كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشر مشروع إطال  جوائز التميز للمشروعات الشبابية

(: بناء قدرات 4/5املشـــــــــــــروع )
الشـــــــــــــــبــــاب يف جمــــال املهــــارات 

 احلياتية
وزارة الشباب

الــــــــــــيــــــــــــونــــــــــــيســــــــــــــــــــــــــيــــــــــــف 
(UNICEF هيئـــــة ،)

أجيال الســــــــــــــالم، احلكام 
إلداريني يف احملــــاف ــــات، ا

مؤسـسـات اجملتمع املدين، 
، وزارة اجلــامعــات األردنيــة

الرتبيــــــة والتعليم، القطــــــاع 
 اخلاص.

20192025

ورشة سنوايً  60 قياس العدد بشكل مباشر عدد الورش التدريبية يف جمال املهارات احلياتية.

مشارك سنوايً  1500 بشكل مباشرقياس العدد  ياتية.عدد املشاركني يف الورش التدريبية يف جمال املهارات احل

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

كافة الفرص التحسينية قياس العدد بشكل مباشر

خماطر اهلدف:
 املبادرات الشبابية واملشاركة هبا.ضعف اقبال الشباب على إنشاء وأتسيس  .1
 شاء وأتسيس املبادرات الشبابية.نغياب التشريعات الناظمة إل .2
انعكاسات التغريات املتكررة يف املستوى السياسي على أولوايت تنفيذ املشاريع .3
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.جية مرتفعةبناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتااهلدف الوطين:
.تنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلة القطاعي:اهلدف 
الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة.ور:ــاحمل

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

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدف معادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: تطوير البىن 5/1املشـــــــــــــــروع )
التحتية الالزمة لتنفيذ األنشـــــــطة 

 الشبابية
وزارة الشباب

وزارة األشـــــــــــــــغـــال العـــامـــة 
ن، جملس البناء واإلســـــــــكا

الـــوطـــين، وزارة املــــــــالــيــــــــة، 
الــــديوان امللكي، مــــديريــــة 
الـــــدفـــــاع املـــــدين، جمـــــالس 
احملــــــاف ــــــات، البلــــــدايت، 
ديوان احملــاســـــــــــــــبــة، نقــابــة 
املهندســـــــــــــني، وزارة الرتبية 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 

، وزارة اجلــامعــات األردنيــة
وزارة االتصــــــــــاالت  البيئة،

 املعلومات.وتكنولوجيا 

نسبة مرافق البنية التحتية املطورة لتنفيذ األنشطة الشبابية 2025 2019
عدد مرافق البنية التحتية املطورة / العدد 

 %100الكلي للمرافق * 
% سنوايً 15

(: إنشــــــــــــــــــــــاء 5/2املشـــــــــــــــروع )
 املنشآت الشبابية

وزارة الشباب

العـــامـــة وزارة األشـــــــــــــــغـــال 
واإلســـــــــكان، جملس البناء 

زارة املــــــــالــيــــــــة، الـــوطـــين، و 
الــــديوان امللكي، مــــديريــــة 
الـــــدفـــــاع املـــــدين، جمـــــالس 
احملــــــاف ــــــات، البلــــــدايت، 
ديوان احملــاســـــــــــــــبــة، نقــابــة 
املهندســـــــــــــني، وزارة الرتبية 

منشأة واحدة يف كل حماف ة قياس العدد بشكل مباشر ها حديثاً ؤ  إنشاعدد املنشآت اليت مت 2025 2019
سنوايً 
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والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 

 اجلامعات األردنية
(: هتيئة املراكز 5/3املشــــــــــــــروع )

الشــــــبابية ملشــــــاركة الشــــــباب من 
ذوي االعاقة حبسب كودة البناء 

 اخلاص

وزارة األشـــــــــــــــغــــال 
العامة واإلسكان

اجملـــلـــس األعـــلـــى حلـــقـــو  
األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ارة جملس البناء الوطين، وز 
 املالية، وزارة الشباب

20192025
بة املراكز املهيأة ملشاركة الشباب من األشخاص ذوي اإلعاقة وفق نس

 كودة البناء اخلاص
عدد املراكز املهيأة وفق كودة البناء اخلاص / 

%100إمجاث عدد املراكز * 
% سنوايً 5

:  توفیر   المشروع  (4/5)
المساحات الصدیقة للشباب 

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
العـــــــاث والبحـــــــث  التعليم

الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 
 األردنية

قياس العدد بشكل مباشر عدد املساحات الصديقة اليت مت توفريها للشباب  2025 2019
مساحة واحدة لكل حماف ة 

 سنوايً 

اطر اهلدف:خم
 ضعف املوازانت املخصصة للبىن التحتية. .1
البىن التحتية. التنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة املعنية بتطويرضعف  .2
 التشريعات واإلجراءات الناظمة واملرتبطة بتطوير وإنشاء البىن التحتية. .3
 قلة الكفاءات املتخصصة لتنفيذ مشاريع البىن التحتية واإلشراف عليها. .4
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.إنتاجية مرتفعة بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذواهلدف الوطين:
.ٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلةتنشئة وتنمية شباب وا  اهلدف القطاعي:

الشباب والرايدة والتمكني االقتصادي.ور:ــاحمل
 التقليدي مع التحدايت.واالبتكار ورايدة األعمال للنهوض مبسرية الرايدة االجتماعية والتعامل غريتطوير بيئة العمل الشبايب لدعم اإلبداع  (:6اهلدف اإلسرتاتيجي )

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدفمعادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: متكني الشباب 6/1املشروع )
مبـــفــــــــاهـــيـــم والـــعــــــــامـــلـــني مـــعـــهـــم 
 ومهارات رايدة األعمال

وزارة الشباب

مؤســـــــــــــــســـــــــــــــة وث العهد، 
صــــــــــــــندو  املل  عبد   

لثاين للتنمية، مؤســــــــســــــــة ا
التــــــــدريــــــــب املهين، وزارة 
العمل، الصــندو  األردين 
اهلامشي، مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات 
اجملتمع املدين. مؤســـــــســـــــة 
هنــر األردن، املــنــ ــمــــــــات 
الــدوليــة، القطــاع اخلــاص، 
وزارة الصــــــــــناعة والتجارة، 

ف الصــــــناعة والتجارة، غر 
 وزارة الثقافة

20192025

ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر دة األعمال.عدد ورش العمل لتمكني الشباب مبهارات راي

عدد ورش العمل لتمكني العاملني مع الشباب مبهارات رايدة 
 األعمال.

ورش سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر

زايرة سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر الزايرات امليدانية للشباب ملشاريع رايدية.عدد 

قصة جناح سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر صص النجاح يف رايدة األعمالعدد ق

نسبة رضا الشباب والعاملني عن اجلهود املبذولة لتمكينهم يف مفاهيم 
%75حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً  األعمالومهارات رايدة 

(: متكني الشباب 6/2املشروع )
والـــعــــــــامـــلـــني مـــعـــهـــم مبـــفــــــــاهـــيـــم 

 ات اإلبداع والتميزومهار 
وزارة الشباب

مركز املل  عبد   الثاين 
للتميز، مؤســــــــــــــســــــــــــــة وث 
العهد، مؤســـســـة التدريب 
ــــعــــمــــــــل،  املــــهــــين، وزارة ال
الصـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــدو  األردين 

مؤســـــــــــــــســـــــــــــــات اهلامشي، 
اجملتمع املدين. مؤســـــــســـــــة 

20192025

ورشة سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر عدد ورش العمل لتمكني الشباب مبهارات اإلبداع والتميز.
العمل لتمكني العاملني مع الشباب مبهارات اإلبداع عدد ورش 

 والتميز.
ورش سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر

زايرة سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر للشباب ملراكز ومؤسسات اإلبداع والتميز  عدد الزايرات امليدانية

املقرتحات املقدمةنسبة املقرتحات اإلبداعية املطبقة من إمجاث 
عدد املقرتحات اإلبداعية املطبقة / إمجاث 

 %100عدد املقرتحات املقدمة * 
% سنوايً 40
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هنــر األردن، املــنــ ــمــــــــات 
الــدوليــة، القطــاع اخلــاص، 
وزارة الصــــــــــناعة والتجارة، 

تجارة، غرف الصــــــناعة وال
 وزارة الثقافة

 عن اجلهود املبذولة لتمكينهم يف جمال نسبة رضا الشباب والعاملني
 مفاهيم ومهارات اإلبداع والتميز

%75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

العاملني الذين مت بناء قدراهتم من إمجاث العاملني مع الشبابنسبة 
عدد العاملني مع الشباب الذين مت بناء 
قدراهتم / إمجاث عدد العاملني مع الشباب 

*100% 
% سنوايً 80

(: تطوير وتطبيق 6/3املشروع )
ن ام للكشــــــــــــف عن الشــــــــــــباب 

 املبدعني واملوهوبني
وزارة الشباب

الرتبية والتعليم، وزارة وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 

، وزارة األردنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــة
االتصـــــــــــاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات.

20192025

إطال  الن اموبنين ام الكشف عن املبدعني واملوه
ن ام واحد يف السنة األوىل 

 من اخلطة

نسبة الطالب املبدعني واملوهوبني
الشباب املبدعني واملوهوبني / عدد عدد 

 %100الطالب * 
% سنوايً 15

(: تبين الربامج 6/4املشـــــــــــــروع )
اإلبداعية للشباب وتقدمي الدعم 

 الالزم لتنفيذها
وزارة الشباب

التعليم، وزارة وزارة الرتبية و 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 
ــــيــــــــة، املــــنــــ ــــمــــــــات  األردن

 اخلاصالدولية، القطاع 

20192025

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

% سنوايً 10

إلبداعية اليت مت دعم تنفيذهانسبة الربامج ا
عدد الربامج اإلبداعية املدعومة / إمجاث 

اإلبداعية اليت مت تبنيها عدد الربامج 
*100% 

% سنوايً 50

(: بناء قدرات 6/5املشـــــــــــــروع )
الشـــباب يف جمال إدارة املشـــاريع 

 الرايدية
وزارة الشباب

وزارة االتصــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات، 

لتجارة، وزارة الصــــــــــناعة وا
غرف الصــــــناعة والتجارة، 
اجلــامعــات األردنيــة، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 

مــــي، املــــنــــ ــــمــــــــات الــــعــــلــــ
 الدولية، 

20192025

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

برانمج سنوايً  24قياس العدد بشكل مباشر

ن اجلهود املبذولة يف بناء القدرات إلدارة نسبة رضا الشباب ع
 املشاريع الرايدية

%75استطالعات الرأي سنوايً حتليل نتائج 

مشروع سنوايً  12عدد املشاريع الرايدية املنفذة فاعلية برامج بناء قدرات الشباب إلدارة املشاريع الرايدية

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

لشبابوزارة ا
ـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــاع اخلـــــــــــاص،  ال
اجلــامعــات األردنيــة، وزارة 
الصــــــناعة والتجارة، غرف 

نسبة اكتمال حاضنات األعمال 2021 2019
عدد املراحل املنجزة من أتسيس احلاضنات / 

از احلاضنات إمجاث املراحل املخطط هلا الجن
 *100%

% سنوايً 35

جلسة سنوايً  24مباشرقياس العدد بشكل  د اجللسات التوعوية بدور حاضنات األعمال وأمهيتهاعد 2025 2022
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الصـــــــــــــــنـــــــاعـــــــة والتجـــــــارة، 
 .املن مات الدولية

عدد املشاريع أو املبادرات اإلبداعية اليت مت دعم تنفيذها يف 
 حاضنات األعمال

قياس العدد بشكل مباشر
أو مبادرة  اً مشروع 12

 سنوايً 

(: تشـــــــــــــــجيع 6/7املشـــــــــــــــروع )
على الشـــــــــــــــبـــاب ذوي اإلعـــاقـــة 

 التميز واإلبداع
وزارة الشباب

اجملـــلـــس األعـــلـــى حلـــقـــو  
األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ــــيــــــــة،  اجلــــــــامــــعــــــــات األردن
، من مـــات اجملتمع املـــدين

 .املن مات الدولية

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

ة سنوايً ورش 12 قياس العدد بشكل مباشر

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

ورشة سنوايً  36 قياس العدد بشكل مباشر

مبادرة إبداعية سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر عدد املبادرات اإلبداعية للشباب ذوي اإلعاقة املوثقة واملنشورة

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

20192025
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.بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعةاهلدف الوطين:
.ئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلةتنش اهلدف القطاعي:

الشباب وسيادة القانون واحلاكمية الرشيدة.ور:ــاحمل
سيادة القانون.و تعزيز مفاهيم وممارسات وقيم احلاكمية الرشيدة  (:7اهلدف اإلسرتاتيجي )

الشركاء املسؤوليةعاملشرو 
الفرتة الزمنية

املستهدف معادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

(: متكني الشباب 7/1املشروع )
مبفاهيم وقيم احلاكمية الرشــــــــــيدة 

 وسيادة القانون.
الشبابوزارة 

وزارة الرتبية رائسة الوزراء، 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 

علمي، العــــاث والبحــــث ال
اجلــامعــات األردنيــة، هيئــة 
النزاهة ومكافحة الفساد، 
وزارة الــــداخليــــة، مــــديريــــة 
األمن العام، مؤســــــســــــات 
اجملتمع املـــــــدين، القطـــــــاع 
، اخلــــــــاص، وزارة الـعــــــــدل

، وزارة املن مـــات الـــدوليـــة
الشــــــــــــــؤون الســــــــــــــياســــــــــــــية 

 والربملانية.

20192025

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

برانمج سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر

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

%75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: تعزيز الثقــة 7/2املشـــــــــــــــروع )
ني الشباب ومؤسسات الدولة.ب

وزارة الشباب

وزارة الرتبية رائسة الوزراء، 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 
اجلــامعــات األردنيــة، هيئــة 

20192025
املنفذة يف جمال تعزيز الثقة بني الشباب التوعوية عدد الربامج 

 ومؤسسات الدولة.
برانمج سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر
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النزاهة ومكافحة الفساد، 
وزارة الــــداخليــــة، مــــديريــــة 
األمن العام، مؤســــــســــــات 
اجملتمع املـــــــدين، القطـــــــاع 
، اخلــــــــاص، وزارة الـعــــــــدل

 الدولية. املن مات

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

%75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: تـــــــعـــــــزيـــــــز 7/3املشـــــــــــــــــــــروع )
االســتخدامات اإلجيابية لوســائل 

 التواصل االجتماعي.
وزارة الشباب

وزارة االتصــــــــــــــــــــــــــــــــاالت 
وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات، 
وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 
الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 
األردنيـــــــة، هيئـــــــة النزاهـــــــة 
ومكافحة الفســـــــــاد، وزارة 

ة األمن الـــداخليـــة، مـــديريـــ
العام، مؤســــســــات اجملتمع 
، املــــدين، القطــــاع اخلــــاص

 املن مات الدولية.

20192025

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

برانمج سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر

كرتونية لتوعيتهم ابجلرائم عدد الزايرات الشبابية لوحدة اجلرائم اإلل
 اإللكرتونية

زايرة سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

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

% 75 حتليل نتائج استطالعات الرأي سنوايً 

(: احلـــــــد من 7/4املشـــــــــــــــروع )
مر والتعصب انتشار ظاهريت التن

 بني الشباب.
وزارة الشباب

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة 
العـــــــاث والبحـــــــث التعليم 

الــــعــــلــــمــــي، اجلــــــــامــــعــــــــات 
األردنيـــــــة، هيئـــــــة النزاهـــــــة 
ومكافحة الفســـــــــاد، وزارة 
الـــداخليـــة، مـــديريـــة األمن 
العام، مؤســــســــات اجملتمع 
املــــدين، القطــــاع اخلــــاص، 

، املن مـــــات وزارة العـــــدل
ـــــة ، وزارة ا الـــــدوليـــــة لتنمي

 االجتماعية.

20192025
املنفذة يف جمال احلد من انتشار ظاهريت التنمر  التوعوية عدد الربامج

برانمج سنوايً  12قياس العدد بشكل مباشر والتعصب بني الشباب.



51 

خماطر اهلدف:
 العادات والتقاليد املرتبطة مبفاهيم التعصب. .1
 تعصب والتنمر.ضعف الوعي ابلعوامل املرتبطة ابنتشار ظاهريت ال .2
جهات خمتلفة عرب وسائل االتصال االجتماعي.انتشار دعوات التعصب والتنمر من  .3
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.بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعةاهلدف الوطين:
.قيقيًة فاعلةتنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه ومشارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة ح اهلدف القطاعي:

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

الشركاء املسؤوليةاملشروع
الفرتة الزمنية

املستهدف معادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
النهاية البداية

الـــتـــوعــيــــــــة  :(8/1)املشـــــــــــــــــروع 
 مبخاطر العنف اجملتمعي.

وزارة الشباب

وزارة التنمية االجتماعية، 
إدارة محـــــــايـــــــة األســـــــــــــــرة، 
مديرية األمن العام، وزارة 
الـــــــداخليـــــــة، اجلـــــــامعـــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــرتبــيــــــــة 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 

، تمع املدينمؤسـسـات اجمل
 الدولية.املن مات 

20192025

برانمج سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال التوعية مبخاطر العنف اجملتمعي

عروض مسرحية سنوايً  3 قياس العدد بشكل مباشر عدد العروض املسرحية للحد من ظاهرة العنف اجملتمعي

أتهيل الوعاظ  :(8/2املشــروع )
والـــواعـــ ــــــــات ورجــــــــال الــــــــديـــن 
وخطبــــاء املســــــــــــــــــاجــــد يف جمــــال 
الـــتـــوعـــيــــــــة مبـــخــــــــاطـــر الـــتـــطـــرف 

 والعنف.

وزارة االوقـــــــــــــاف 
والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
واملــــقــــــــدســــــــــــــــــــــات 
االســالمية، جملس 

الكنائس.

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التنمية االجتماعية، إدارة 
محــايــة األســـــــــــــــرة، مــديريــة 
األمــــــــــن الــــــــــعــــــــــام، وزارة 

اجلـــــــامعـــــــات الـــــــداخليـــــــة، 
ردنــيــــــــة، وزارة الــرتبــيــــــــة األ

والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 
العــــاث والبحــــث العلمي، 
مؤســـــــــــــــســــــــــــــــــــــات اجملتمع 

 املدين..

20192025
عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال أتهيل الوعاظ والواع ات 
ورجال الدين وخطباء املساجد يف جمال التوعية مبخاطر التطرف 

 .والعنف
مج سنوايً بران 24 اشرقياس العدد بشكل مب
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تــــوظـــيـــف  :(8/3املشــــــــــــــــــروع )
الفنون اإلبداعية ملواجهة العنف 

 والتطرف واإلرهاب.
 وزارة الثقافة

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التنمية االجتماعية، إدارة 
محــايــة األســـــــــــــــرة، مــديريــة 
األمــــــــــن الــــــــــعــــــــــام، وزارة 
الـــــــداخليـــــــة، اجلـــــــامعـــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــرتبــيــــــــة 
يــم والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــ

البحــــث العلمي، العــــاث و 
، مؤسـسـات اجملتمع املدين

 املن مات الدولية.

2019 2025 

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

 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

اربة الدرامية لنشر التسامح وحمعدد العروض املسرحية واألعمال 
 اإلرهاب والتطرف

 عروض مسرحية سنوايً  3 قياس العدد بشكل مباشر

احلـــــــد من  :(8/4املشـــــــــــــــروع )
 ظاهرة العنف الرايضي.

وزارة الشـــــــــــــــبــاب، 
ـــــــة األوملبيـــــــة  اللجن

 األردنية.

مديرية األمن العام، وزارة 
الـــــــداخليـــــــة، اجلـــــــامعـــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــرتبــيــــــــة 
والــتــعــلــيــم، وزارة الــتــعــلــيــم 

العلمي،  العــــاث والبحــــث
 مؤسـسـات اجملتمع املدين.

 املن مات الدولية.

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلد من ظاهرة العنف  2025 2019
 الرايضي.

 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

تعزيز دور  :(8/5املشـــــــــــــــروع )
اإلعالم وتكنولوجيا االتصـــاالت 
يف احلــــــــد من العنف والتطرف 

 واإلرهاب.

زارة االتصــــــاالت و 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجـــــيــــــــا 

 املعلومات

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
التنمية االجتماعية، إدارة 
محــايــة األســـــــــــــــرة، مــديريــة 
األمــــــــــن الــــــــــعــــــــــام، وزارة 
الـــــــداخليـــــــة، اجلـــــــامعـــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــرتبــيــــــــة 

الــتــعــلــيــم  والــتــعــلــيــم، وزارة
العــــاث والبحــــث العلمي، 
، مؤسـسـات اجملتمع املدين

 .املن مات الدولية

2019 2025 
عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز دور اإلعالم وتكنولوجيا 

 االتصاالت يف احلد من العنف والتطرف واالرهاب.
 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر
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حتصــــــــــــــني  :(6 /8املشــــــــــــــروع )
الشـــــــــــــــبــاب من خطورة خطــاب 

 الكراهية.
 وزارة الشباب

إدارة محاية األســــــــرة، مديرية 
العام، وزارة الداخلية، األمن 

اجلـــــامعـــــات األردنيـــــة، وزارة 
الرتبية والتعليم، وزارة التعليم 
العـــــــاث والبحـــــــث العلمي، 
وزارة الثقافة، مؤســـــــــســـــــــات 

املن مــــــات  اجملتمع املــــــدين.
، ومعهـــــد اإلعالم الـــــدوليـــــة
 األردين.

2019 2025 

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال حتصني الشباب من خطورة 
 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر لكراهية.خطاب ا

 معسكرات سنوايً  3 مباشرقياس العدد بشكل  عدد األنشطة الشبابية اهلادفة لتعزيز االندماج والتماس  االجتماعي

(: تعزيز ثقافة 8/7املشـــــــــــــــروع )
 احلوار والتسامح واحرتام التنوع.

وزارة االوقـــــــــــــاف 
والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
واملــــقــــــــدســــــــــــــــــــــات 

 ية.االسالم

وزارة الثقافة، وزارة الشباب، 
وزارة التنمية الســــــــــــياســــــــــــية، 
اجلـــــامعـــــات األردنيـــــة، وزارة 
الرتبية والتعليم، وزارة التعليم 

العلمي، العـــــــاث والبحـــــــث 
، مؤســــــســــــات اجملتمع املدين

 املن مات الدولية.

2019 2025 
عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز ثقافة احلوار والتسامح 

 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر ام التنوع.واحرت 

(: تعزيز ثقافة 8/8املشـــــــــــــــروع )
ومــفــــــــاهــيــم الــنــوع االجــتــمــــــــاعـي 

 وعالقتها ابلعنف.
 وزارة الشباب

وزارة الثقافة، وزارة الشباب، 
وزارة التنمية الســــــــــــياســــــــــــية، 
اجلـــــامعـــــات األردنيـــــة، وزارة 
الرتبية والتعليم، وزارة التعليم 

العلمي،  العـــــــاث والبحـــــــث
، مؤســــــســــــات اجملتمع املدين

 املن مات الدولية.

2019 2025 
وع عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال تعزيز ثقافة ومفاهيم الن

 االجتماعي وعالقتها ابلعنف.
 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

 خماطر اهلدف:
 الكراهية. العادات والتقاليد املرتبطة مبفاهيم الثأر والعنف وخطاب .1
 ضعف الوعي ابلعوامل املرتبطة ابنتشار التطرف والعنف. .2
 االجتماعي.انتشار دعوات التطرف والعنف عرب وسائل التواصل  .3
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 .بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار ذو إنتاجية مرتفعة اهلدف الوطين:

 .شارك يف تنميته وتطوره، مشاركًة حقيقيًة فاعلةتنشئة وتنمية شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه وم اهلدف القطاعي:

 الشباب والصحة والنشاط البدين. ور:ــاحمل
 رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب واستخدام األمناط الصحية السليمة. (:9اإلسرتاتيجي )اهلدف 

 الشركاء املسؤولية املشروع
 الفرتة الزمنية

 هدفاملست معادلة القياس (KPIمؤشر األداء )
 النهاية البداية

(: حتصـــــــــــــــني 9/1املشـــــــــــــــروع )
الشـــــــــباب من األمناط الصـــــــــحية 

 السلبية.
 الصحةوزارة 

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
الرتبية والتعليم، اجلامعات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــتــعــلــيــم 
، العــــاث والبحــــث العلمي

، القطاع املن مات الدولية
 اخلاص، اجملتمع املدين.

2019 2025 

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

 برانمج سنوايً  24 مباشرقياس العدد بشكل 

 ورشة سنواي 36 قياس العدد بشكل مباشر عدد ورش العمل للعاملني مع الشباب ابملمارسات الصحية االجيابية

(: إنشــــــاء أندية 9/2املشــــــروع )
 صحية صديقة للشباب.

وزارة الصـــــــــــــــحـــــة، 
 وزارة الشباب

وزارة الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم، 
اجلــامعــات األردنيــة، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 

، املــــنــــ ــــمــــــــات الــــعــــلــــمــــي
 .الدولية

 اندي سنوايً  12 قياس العدد بشكل مباشر عدد األندية الصحية املنشأة الصديقة للشباب 2025 2019

(: احلـــــــد من 9/3املشـــــــــــــــروع )
 الزواج املبكر.

االوقـــــــــــــاف  وزارة
والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
واملــــقــــــــدســــــــــــــــــــــات 

 اإلسالمية.

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
والتعليم، اجلامعات الرتبية 

األردنــيــــــــة، وزارة الــتــعــلــيــم 
، العــــاث والبحــــث العلمي

، القطاع املن مات الدولية
 اخلاص، اجملتمع املدين.

2019 2025 

 برانمج سنوايً  24 عدد بشكل مباشرقياس ال .عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلد من الزواج املبكر

 املبكرنسبة اخلفض يف الزواج 

)عدد حاالت الزواج املبكر خالل العام 
عدد حاالت الزواج املبكر خالل  –املاضي 

عام القياس( / إمجاث عدد حاالت الزواج 
 %100املبكر خالل عام القياس * 

 % سنوايً 5

(: ترســـــيخ القيم 9/4املشـــــروع )
 الشباب. الصحية لدى

 وزارة الشباب
وزارة الصحة، وزارة الرتبية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، اجلــــــــامـــعــــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــتــعــلــيــم 

عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ القيم الصحية لدى  2025 2019
 الشباب.

 برانمج سنوايً  24 مباشرقياس العدد بشكل 
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، العــــاث والبحــــث العلمي
، القطاع املن مات الدولية

 اخلاص، اجملتمع املدين.

(: ترســــــــــــــــيخ 9/5املشــــــــــــــــروع )
الســـــــــلوكيات الصـــــــــحية اإلجيابية 

 لدى الشباب.
 وزارة الشباب

وزارة الصحة، وزارة الرتبية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، اجلــــــــامـــعــــــــات 
األردنــيــــــــة، وزارة الــتــعــلــيــم 
، العــــاث والبحــــث العلمي

، القطاع املن مات الدولية
 اخلاص، اجملتمع املدين.

السلوكيات الصحية مج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ عدد الربا 2025 2019
 اإلجيابية لدى الشباب.

 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

(: ترســــــــــــــــيخ 9/6املشــــــــــــــــروع )
 وزارة الشباب األنشطة الرتوحيية للشباب.

وزارة الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم، 
اجلــامعــات األردنيــة، وزارة 
التعليم العـــــــاث والبحـــــــث 

 ــــمــــــــات ، املــــنــــالــــعــــلــــمــــي
 الدولية.

2019 2025 
الربامج التوعوية املنفذة يف جمال ترسيخ األنشطة الرتوحيية عدد 

 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر للشباب.

(: احلفاظ على 9/7املشـــــــــروع )
البيئـــــــة الصـــــــــــــــحيـــــــة واحلـــــــد من 

 التلوث.

وزارة البيئــــة، وزارة 
 الصحة

وزارة الشــــــــــــــــبــــــــاب، وزارة 
امعات الرتبية والتعليم، اجل

يــم األردنــيــــــــة، وزارة الــتــعــلــ
، العــــاث والبحــــث العلمي

 املن مات الدولية.

2019 2025 
عدد الربامج التوعوية املنفذة يف جمال احلفاظ على البيئة الصحية 

 واحلد من التلوث.
 برانمج سنوايً  24 قياس العدد بشكل مباشر

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

 سنة. 30و  12ترتاوح أعمارهم بني سكان الذين هم فئة ال الشباب
 التخطيط اإلسرتاتيجي

 (Strategic Planning) لداخلية واخلارجيةهو عملية من مة هتدف إىل اختاذ قرارات أساسية، تركز على كيفية مواجهة القضااي اهلامة والتعامل معها وأتخذ يف االعتبار املتغريات ا. 

 هداف والعمليات.الطريقة اليت تقوم املؤسسة من خالهلا بتطبيق الرسالة والرؤية، بناًء على احتياجات أصحاب العالقة، ويتم دعمها من خالل، اخلطط، واأل (Strategy)   اإلسرتاتيجية

ؤسسة يف املستقبل، حبيث تقودها للنجاح يف إسهاماهتا يف اجملتمع. لذا فهي املهي احلالة اليت ترغب املؤسسة يف الوصول إليها مستقباًل. ومتثل الصورة اليت ينبغي أن تكون عليها    (Vision) الرؤية
 خطة إسرتاتيجية متخيلة لعمل املن مة، وتتعلق بسؤال ما مدى جناح املن مة؟ حيث جيب أن تتسق الرؤية مع القيم التن يمية

 خالهلا إىل حتقيق رؤيتها. من هو هدف املؤسسة العام وتتضمن وصفا للكيفية اليت تسعى (Mission)   الرسالة
  القيم اجلوهرية

(Core Values) 
فيها ومتيزهم عن غريهم، وما تؤمن أبنه الطريقة الصحيحة للقيام ابألمور والتعامل مع خمتلف األطراف. وتشكل  والعاملونهي املبادئ األساسية واملعتقدات اليت تعتنقها املؤسسة 

 .واعد األساسية اليت حتكم عمل املوظفني وعالقاهتماملؤسسة والقهذه القيم مبجملها ثقافة 
 Strategic) األهداف اإلسرتاتيجية

Objectives) 
اإلسرتاتيجية متوائمة مع ألهداف توضح األهداف اإلسرتاتيجية توجهات املؤسسة وخططها املستقبلية والعناصر اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها خالل فرتة زمنية حمددة. وتكون ا

 .سالة املؤسسةرؤية ور 
 التحليل الرابعي

(SWOT Analysis) 
ؤسسة ووضعها موضع الدراسة هي أداة حتليل إسرتاتيجي هتدف للتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة يف املؤسسة، ابإلضافة إىل معرفة الفرص والتهديدات اليت تواجه امل

 .والتحليل

 الداخليةالبيئة 
 (Internal Environment) 

لبا ابهليكل التن يمي واملوارد و احمليط الذي تعمل من خالله املؤسسة وبه تستطيع أن حتقق أهدافها املنشودة وفيها يتم حتليل نقاط القوة ونقاط الضعف واليت تتعلق غاالبيئة أ
 املالية والبشرية والن م اإلدارية والتقنية واألمناط اإلدارية.

 External) البيئة اخلارجية
Environment) 

اشرة مثل املتغريات االجتماعية، املتغريات العوامل واملتغريات اليت تنشأ وتتغري خارج املؤسسة، وهي متغريات تؤثر يف املؤسسة لكنها ال تستطيع السيطرة عليها أو التحكم فيها مب
 .على قدرهتا على خلق درجة من التوافق بني أنشطتها والبيئة اليت تعمل هبا ن جناح املؤسسة أو فشلها يتوقف لدرجة كبريةاالقتصادية، واملتغريات السياسية... اخل. والواقع أ

 (Strengths)  نقاط القوة
استعماهلا بكفاءة وفاعلية لتحقيق أهداف ورسالة القدرات الذاتية للمؤسسة واليت متيزها عن غريها سواء كان  املوارد أو اإلمكانيات املادية أو البشرية أو ن م عمل، وميكن 

 .املؤسسة
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 .قيق أهدافها ورسالتهاوجه القصور الذاتية سواء كان  يف املوارد أو اإلمكانيات املادية أو البشرية أو ن م العمل املطبقة واليت ميكن أن تعيق املؤسسة عن حتأ (Weaknesses) نقاط الضعف

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

 ؤسسة وال تستطيع السيطرة عليها وتتأثر فيها بشكل مباشر، وهي ذات أتثري سليب على كفاءة املؤسسةعبارة عن جمموعة من القيود اليت تفرضها البيئة اخلارجية على أنشطة امل (Threats)  التهديدات

 اجملموعات البؤرية
 (Focus Groups) 

تمادا على تبادل اخلربات الشخصية يف جمال معني للتعرف على آرائهم وانطباعاهتم ملناقشة موضوع ما والتعليق عليه اع هي عملية تقوم ابجلمع بني املؤهلني واخلرباء املتخصصني
عتني. ويتم ويستغر  االجتماع ما بني ساعة إىل سا اً شخص 11إىل  7وطرح اآلراء والتعبري عن املشاعر واالجتاهات. ويتألف العدد املثاث للمشاركني يف اجملموعات البؤرية من 

 .املتبادلإدارته من قبل ميسر يقود اجملموعة خالل نقاش تفاعلي لتحفيز احلوار 
 العصف الذهين

(Brainstorming) 
اجملموعة. يركز األسلوب على هو أسلوب حتفيز فكري تناقش جمموعة من األشخاص من خالله موضوع معني عن طريق جتميع قائمة من األفكار العفوية اليت يساهم هبا افراد 

 .ليدية، جتنب النقد، والرتكيز على خلق أكرب كم من األفكار قبل الن ر إىل جودهتاعدد من املبادئ منها خلط وتطوير األفكار، الرتحيب ابألفكار غري التق
 .هو مسعى مؤق  يتخذ من أجل إنشاء منتج متفرد أو خدمة أو نتيجة متفردة   (Project) املشروع

 حتتوي اخلطة على تفاصيل املوارد الالزمة واألطر الزمنية املطلوبة إلجناز هذه اإلجراءات. إجراءات حمددة موضوعة لتحقيق األهداف طويلة وقصرية املدى، حبيث (Action Plan) اخلطط التنفيذية
 .اإلسرتاتيجية أو املرحلية "قصرية املدى" ألي جهةحدث غري أكيد سيؤثر يف حال وقوعه على حتقيق األهداف  (Risk)   اخلطر

 إدارة املخاطر
(Risk Management) املخاطر اليت قد حتول دون حتقيق األهداف، ووضع اخلطط للحد من أثرها، مراقبتها وتقييمها. عملية حتديد وحتليل مجيع 

 خطة إدارة املخاطر
 (Risk Management Plan).  ارهتا.تتبناه اإلدارة لتحديد األخطار اليت قد تتعرض هلا املؤسسة وتصنيفها حسب أولوايهتا وقياسها، ومن مث تطوير إسرتاتيجية إلدأسلوب علمي 

 مؤشرات األداء
 (Key Performance 
Indicators “KPIs”) 

ابألنشطة، وتستخدم جلمع البياانت بصفة دورية عن مدى اإلجناز املتحقق يف تنفيذ مقاييس كمية و / أو نوعية تصف املخرجات وأداء العمليات يف املؤسسة وتكون مرتبطة 
 هذه األنشطة مما يساعد يف اختاذ القرارات.

 هي املن مات احلكومية وغري احلكومية مثل )الوزارات، اهليئات، املن مات......اخل(. (Organizationؤسسة )امل
 .أطراف خارجيون يشاركون يف حتقيق أهداف وفوائد مشرتكة ومستدامة للجميع هم  (Partners) الشركاء
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 م.2005( لسنة 13قانون رعاية الشباب وتعديالته رقم ) • ي.ــــور األردنــــالدست •

 ة.ـخطابات العرش، والرسائل امللكية واألوراق النقاشي • السامية.كتب التكليف  •

 (.SDGsأهداف التنمية املستدامة ) • ة.ـــــاملسوحات الشبابي •

 (.2017نتائج اجملموعات البؤرية للشباب، )وزارة الشباب،  • (.2017رة الشباب، نتائج استطالع رأي الشباب، )وزا •

 .2009 – 2004نتائج الدراسة التقييمية لإلستراتيجية األولى  • (.2017واخلبراء والقيادات الشبابية، )وزارة الشباب، نتائج لقاءات العاملني  •

 (2013نتائج الدراسة املسحية لواقع الشباب األردني، )دائرة االحصاءات العامة،  • (.2015نتائج مسح السكان واملساكن، )دائرة االحصاءات العامة،  •

 .2017وثيقة سياسات الفرصة السكانية احملدثة لعام  • .2025 وثيقة األردن •

 .2018-2015إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي،  • .2022-2018إستراتيجية وزارة التربية والتعليم،  •

 .2020 -2011اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل،  • .2021-2017ل، ـــيجية وزارة العمإسترات •

 .2025-2016اإلستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية،  • .2020-2013ر، ـالفقإستراتيجية احلد من  •

 .2019 – 2016البرنامج التنموي التنفيذي  • .2022-2018خطة حتفيز النمو االقتصادي  •

 األردن أوالً. • ا األردن.ــــــكلن •

  . 2018استراتيجية اللجنة األوملبية  •
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