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  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
  

   
 

  مة مقد   
  

  
 في أي دولة من المشاريع المهمة التي البد من وجودها، *يعد مشروع االستراتيجية الوطنية للشباب

. فقياس رقي األمم وحضارتها وتقدمها يكون من خالل أفرادها، وخصوصا الشباب، والذين هم عماد مستقبلها
 الشك أنها تسير ضمن خطة منهجية بهالشبافالدولة التي تجعل ضمن أولوياتها بناء وتطوير استراتيجية وطنية 

 سيما أن مثل هذه .التميز الجدارة، والتقدم و شاملة متكاملة لرعاية الشباب وتنميتهم، مما يؤهلها لولوج عالم 
د األهداف والمصالح الوطنية، وأولويات العمل يتحدلاالستراتيجية تعد في أي دولة بمثابة إعالن والتزام واضح 

أن تدعم األولويات و .ن برامج وسياسات تؤسس لنظرة شمولية تعكس احتياجات قطاع الشبابالوطني الشبابي م
في أن ووالتوجهات الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب، وتنطلق من اإليمان بقدراتهم الكامنة، وحقهم في المشارآة 

  . يكون لهم دور أساسي مؤثر وفاعل
للتغيرات المتسارعة  االقتصادية واالجتماعية يتعرض المجتمع األردني آغيره من المجتمعات 

  .  ، واختالل القيملقطاع الشبابوالسياسية وغيرها، مما تسبب في ظهور التحديات الكبيرة 
أيقن األردن أن قدرة شبابه وشاباته على اإلسهام في التنمية الوطنية المستدامة، والمنافسة في االقتصاد 

 جعله يدرك أهمية تطوير استراتيجية وطنية للشباب لينضم بذلك لحوالي ا ممالعالمي هي دالة تقدمه وتميزه، 
  .  وطنية  للشباب خاصة بهاةاستراتيجير يأربعين دولة في العالم اختارت تطو

 ابن الحسين  الثاني صاحب الجاللة الملك عبداهللا" تأتي االستراتيجية الوطنية للشباب استجابة لتوجيهات 
 الشباب على سلم األولويات الوطنية وتنشئة جيل من الشباب المؤمن بعقيدته والمنتمي  بضرورة وضع، "المعظم

    .قيادته لالوالء مع لوطنه وأمته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حيث انه المعنى الدارج في الفهم االردني للشباب) ذآورا واناثا(اعتمدت آلمة الشباب في االستراتيجية بحيث تشمل الجنسين •
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ستراتيجية  منهجية علمية تشارآية تعاونية ميدانية ، تضافرت فيها الجهود الوطنية  اتبعت في إعداد اال

 مشارآة واسعة من إلى إضافةالحكومية ، واألهلية والتطوعية، والجهود الدولية متمثلة في المنظمات الدولية،
  .فيهن يوالعاملالقطاع الشبابي 

ر للتنمية  البشرية في األردن وأهمية تتضمن وثيقة االستراتيجية عرضًا لواقع الشباب آمحو
ها ورؤيتها ورسالتها ئقاتها ومرتكزاتها ومبادل ومنطومفاهيمهااالستراتيجية الوطنية للشباب ومبرراتها، 

  :وسياساتها وأهدافها االستراتيجية واإلجرائية ضمن محاورها التسعة وذلك فيما يلي
 
  

  :لبشريةواقع الشباب األردني آمحور للتنمية ا: أوًال 
 

 
 آراء الشباب في المجموعات البؤرية وحمالت االستماع لهم، التي نظمها المجلس طالعتشير نتائج است

األعلى للشباب لغايات صياغة االستراتيجية الوطنية إلى أن معظم الشباب األردنيين يعيشون في عائالت مستقرة 
لى الرعاية الصحية والتعليم والمأوى وغيرها  غير مسبوقة في الحصول عاتومجتمعات آمنة ويتمتعون بإمكان

آما يتمتعون بخيارات في الحياة أوسع بكثير مما تمتع به أي جيل سابق من المواطنين . من الخدمات اإلنسانية
ومع ذلك، فإنهم يميلون إلى الترآيز على مواقف أو اتجاهات سلبية، أآثر من المواقف واالتجاهات . األردنيين

وتشير أيضًا إلى أن الشابات  .ين بذلك القضايا التي تحظى لديهم بأقصى درجات االهتماماإليجابية عاآس
األردنيات يتمتعن بمساواة فعلية مع الشباب من حيث تطوير قدراتهن التعليمية والثقافية، غير أن معدالت 

ا تضمنه تقرير األردن وقد اتفقت في ذلك مع م.  بكثير بعد تخرجهنقلمشارآتهن االقتصادية والسياسية تصبح أ
  ."م2000تقرير التنمية البشرية لعام "

 ويحتاج العمل الميداني من أجل قياس رفاه الشباب في األردن إلى منهجية ذات مصداقية تصور وضع 
  .  بدقة، بينما تسمح لهم أيضا بالتعبير عن أنفسهم بحرية وأمانةالشباب

ردن قد حقق إنجازات آبيرة في بناء قدرات أفراده، آما أن وتشير أدلة التنمية البشرية المتوافرة أن األ
 . هناك مجال إلحداث تحسينات إضافية في المساواة بين الجنسين والتوظيف والدخل

وفي الواقع فإن األردن يعد إحدى الدولتين العربيتين اللتين ترتبان في دليل التنمية البشرية بقيمة أعلى 
مما يشير إلى أن األردن قد استثمر موارده الشحيحة بشكل فاعل نسبيُا، .  الفردمن ترتيبهما بالنسبة لمعدل دخل

  .آما ترجم تلك الموارد إلى مكتسبات في التنمية البشرية واالجتماعية
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  :وميكن استعراض أهم النقاط املتعلقة بواقع الشباب األردين كمحور للتنمية البشرية فيما يلي 

  : الشباب والمشارآة. أ

تعتبر مشارآة الشباب حقًا لكل شاب وشابة، فهي ضرورية لتحويل اإلنسان من حالة االعتماد الكلي في 
وقد أظهرت . وهي حاجة وحق للمجتمع.  االعتماد على الذات ثم  إلى التعاون مع اآلخرينإلىطفولته المبكرة 

  :ألردن عدة نتائج من أهمهااستطالعات فرق العمل ونتائج الدراسات عن  واقع الشباب ومشارآتهم في ا
اج والمشارآة داخل                    :المشارآة والتعليم      -1 ا المنه ة ومنه ة التعليمي ال زالت مشارآة الطالب في العملي

ر                       ر األآب ا األث الرغم من أن له وب ب الحصة وإتباع األسلوب التنشيطي في التعليم دون المستوى المطل
دارس وفي تطوير شخصية                   ادة فهمه   واب  بالش في عدم تسرب الطالب من الم الي    م  زي اج وبالت للمنه

ر         %) 20( بينت الدراسات أن  وقد   . العلمي مزيادة تحصيله  من الطالب يرون أن تحسين المنهاج له األث
رى             نهم أن مشارآتهم في الحصص ستجعلهم           %) 35(األآبر في جعل التعليم أآثر فائدة، في حين ي م

ا أن    . يهتمون أآثر بالدراسة وفي فهم المواد      رك               آم د تسبب في ت ة ق دني للعائل الوضع االقتصادي المت
تطالعات أن    ت االس ث بين ة، حي د الدراس باب لمقاع ببها الوضع   %) 31(الش رب س االت التس ن ح م

 .صعوبة المنهاج ل يعودمنها % )11( ولبة، قدرات الطضعفل يعودمنها % )18(االقتصادي للعائلة و
 
ل -2 ارآة والعم والي:المش ات أن ح ت الدراس ًا وأن %) 31(  بين ل حالي ن العم اطلون ع باب ع ن الش ( م

ديهم   ال يمارسون أية أنشطة اجتماعية أو تطوعية خالل    %) 76 رات الحرة ل ا بينت الدراسات    الفت ، آم
م حيث أن             ر راضين عن عمله ام غي ر راضين بسبب اإلرهاق      %) 55( أن الشباب بشكل ع نهم غي م

دريب        . عمل في مجالهم  بسبب عدم ال  %) 10(ور و ـبسبب تدني األج  %) 15(و اءة الت نقص آف آما آان ل
ذا المجال                         دخول في ه ر لعزوف الشباب عن ال ر الكبي والتعليم المهني وعدم احترامه في المجتمع األث

د له        %)31 (يرىحيث   ر مفي ـ منهم أن التعليم المهني غي رى و   ،  مـ يم المهني ال        %) 26(ي نهم أن التعل م
التعليم المهني بسبب           %) 35 (ويرىيلبي طموحاتهم واحتياجاتهم     اقهم ب  نظرة   أن األهل يرفضون التح

 .المكانة االجتماعية  المتأثرة بثقافة العيب للعمل الحرفي وأثرها فيالمجتمع
 
رامج الصحية الخاصة                     يرى   :المشارآة والصحة  -3 ي وضع الب ر من الشباب أن عدم مشارآتهم ف الكثي

ا        بهم هو سبب     ر     عزوفهم عن المشارآة فيه ا غي م،   آونه دة له ى أن         حيث    مفي % 35(تشير الدراسة ال
ى           ب المتعلقة أن برامج التوعية      يرى منهم) ؤثر عل التدخين والمخدرات واإليدز وغيرها غير فاعلة وال ت

ة التي      يفضلون  منهم أنهم ال    %) 42(ا بين   ـــاتجاهاتهم، آم  ارتياد المراآز الصحية بسبب سوء المعامل
 .يلقونها في هذه المراآز

  
با -4 ة الش اطات الترويحي ل :ب والنش تغالل األمث دم االس ر ع ات الل يعتب رةألوق ة ح كلة الرئيس  المش

ي ي  باب األردن ث الش ت الدراسات أن ثل د بين باب، فق ارآة الش انونلمش ر  ع راغ غي ت ف ود وق ن وج  م
تغل، فح ـمس باب يقضون  %) 43( واليـ ن الش راغهم  م ات ف اهدة التلف أوق ي مش ين أن  ز ا ف ي ح  (ف

 .يرتادون األندية الشبابيةم فقط  منه%)1.4
 :  وتتمثل في النقاط التالية :المشارآة والحياة االجتماعية  -5

ة أو                   :حرية حرآة الشباب األردني    *  دًا، فااللتحاق بالمدرسة أو الكلي  محددة وضمن حدود واضحة ج
ة الشباب بغض النظ                     ا ألغلبي ًا م اٍو نوع ر عن الجنس     الجامعة هو النشاط الوحيد المفتوح بشكل متس

زداد ب     ة الوصول ت إن حري االت ف ة المج بة لبقي ا بالنس ر، أم ع أن  اضطرادوالعم ر م دم العم ع تق  م
ر من نظرائهن الشباب ل بكثي ة أق ًا بحري تعن دائم ابات يتم ر . الش ارق أآث ذا الف اثراوه ق ت ا يتعل  فيم

  .قاهي اإلنترنتبالوصول إلى البنى التحتية واستخدامها مثل األسواق والمرافق الشبابية وم



 - 6 -

ة      *  ل                   :صنع القرار حول القضايا اليومي ة مث رر بنفسها القضايا اليومي ة العظمى من الشباب تق  الغالبي
دم                       رار مع تق زداد استقاللية الق ار أصدقاءها، وت طريقة اللبس وطرق قضاء وقت الفراغ وآيف تخت

ا  تأثيرا  الشباب في العمر بينما يمارس األهل        ات    أآبر في فرض طريقة لب ى الفتي ين خاصة عل . س مع
 .من الشباب يتخذون القرار في مجال قضاء أوقات الفراغ بأنفسهم%) 88(وقد بينت الدراسات أن 

زواج   *  رار بشأن ال اذ الق ار    :اتخ رار اختي ابات في ق ر من الش تقاللية أآب ون اس نح الشباب األردني  يم
رروا من يكون زوج     ن أ بيعتقدون إن واحدا من آل ستة شباب  حيث. شريك الحياة  األهل يجب أن يق

يال            رار تختلف قل ا  ابنتهم دون مشارآتها في اتخاذ القرار، وبالممارسة العملية فإن عملية صنع الق  عم
 .يراه الشباب

يشترآون في مؤسسات    ذآور   واحد من آل عشرة شباب  :المشارآة في مؤسسات المجتمع المدني    * 
ة   ادات الطلب ن اتح دني م ع الم ية الوالمجتم زاب السياس ة واألح ات المهني انقاب ين ان ،  وغيره ي ح ف

  . عن العضوية في هذه المؤسسات مع تقدم العمرىالشابات، ويتناقص الرضالنسبة متدنية اآثر لدى 
م بحاجة للمساهمة                 :الحاجة للمزيد من المشارآة     *  ين أنه اع الشباب األردني ة أرب ر من ثالث د أآث  يعتق

ة والعمل والمجتمع               علية في عملي  ابشكل أآثر ف   ة والجامع ات اتخاذ القرار في البيت والمدرسة والكلي
 .والشباب األآبر سنًا هم األآثر جرأة في هذا الطرح. المحلي

ة   *   ي العائل ة ف ع       :األدوار الجندري ا بخصوص توزي ًا م ة نوع ون آراء تقليدي باب األردني ل الش  يحم
ًا  هم يعتقدون و. المسؤوليات وسلطة اتخاذ القرار في العائلة     زودوا    / أن األزواجغالب اء يجب أن ي اآلب

األمهات في    / األسرة بالدخل ويكونوا مسئولين عن القرارات المالية بينما تقتصر مسؤولية الزوجات           
ال      ة األطف رار                 . األعمال المنزلية ورعاي ة صنع الق نًا يفضلون أن تتسم عملي ر س إال أن الشباب األآب

ي      ر من المشارآة ب ة و   بقدر أآب د ن األزواج بخصوص مسيرة األوالد التعليمي ال في    تحدي  عدد األطف
 .األسرة

  :الشباب واالندماج االجتماعي. ب

تشير نتائج نقاشات المجموعات البؤرية وحمالت االستماع للشباب واللقاءات مع المسؤولين عن 
 وتعليم مدرسي ُمرٍض، إال إن البعض أن غالبية الشباب األردنيين يتمتعون بجو عائلي دافئ، ،المؤسسات الشبابية

ه،  وما زالت الهوية والشعور باالنتماء ات يرى أنهم يعيشون  في وسط مجتمع سريع التغير في قيمه واتجاهمنهم
 يتعرضون بشكل واسع النطاق إلى تأثيرات في حين أنهم بقوة في بنى اجتماعية تقليدية، جذورهمابينهم تضربان 

وقد اآتشف المربون والمرشدون وجود حاجة ماسة للشباب لتلقي .  حتى داخل بيوتهمعالمية متعددة الثقافات
جة معلومات وأنماط أساليب حياة آثيرا ما تكون متناقضة، غير أن هذه المساعدة ـاإلرشاد والتوجيه في معال

  :هذا المجالليست متوافرة على نطاق واسع من خالل اآلليات المتاحة، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة ب
وبخاصة في العالقات بين أفراد ) جند ريا(من الشباب انحيازًا ألحد الجنسين انحيازًا %)  21(واجه  .1

  .إيذاًء جسديًا%) 33(واجهوا إساءات لفظية، و% )37(األسرة الواحدة، و
 .ة سن35 و 20، وتتراوح أعمارهم بين %)94(معظم متعاطي المخدرات هم من الذآور إذ بلغت نسبتهم  .2
 .من اإلنـاث% )0.3( من صغار الشباب الذآور عادة التدخين يوميًا بالمقارنة مع نسبة %) 25(يمارس .3
احترام الذات والتعليم واإلمكانات  : منهاعكس عوامل يشعور الشباب تجاه مكانتهم ودورهم في المجتمع  .4

 .إسماع صوتهم عن أنفسهم وتعبير العامة ومقدرتهم على الالحياةالوظيفية والمشارآة في 
 تجاه عائالتهم ويحترمون دولتهم ومؤسساتهم، والتزامهمالشباب في األردن بتقاليدهم وثقافتهم يفخر  .5

 . عالمات واضحة للتوتر واالغتراب االجتماعي بدأت بالظهور بين بعض الشبابثمة فإن بالرغم من ذلك
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 :الشباب والتعليم والتدريب. ج

دريب في      يم والت ا التعل د نظام املين األآيع تقبل مؤهالت     ث األردن الع د مس ا في تحدي ة من غيرهم ر أهمي
اه المجتمع               ر مصير رف الي تقري دراتهم، وبالت ة          . األردنيين ومواقفهم واتجاهاتهم وق اط المتعلق رز النق ي أب ا يل وفيم

  :بهذا المجال

اني   .1 د اهللا الث ك عب ة المل الن جالل ري  " إن إع رز خ ى يف يم حت ام التعل ار إصالح نظ ى اعتب ادرين عل جين ق
 .قد أعطى التعليم والتدريب أهمية خاصة ودعمًا متواصًال" التفوق، يمثل أولوية األردن األآثر إلحاحًا

  
رجم                       .2 دريب يمكن أن تت يم والت إن القيم اإليجابية والمهارات اإلنتاجية التي يستوعبها الطالب في نظام التعل

افس بنجاح في االقتصاد      مثابرة وبسرعة إلى إنتاجية اقتصادية متزايدة والى آفاءة      يتطلبها األردن حتى ين
 .العالمي

ز األردن   .3 ان ترآي د آ ى  لق ًا   التحاق   الثابت عل ورًا وإناث ه، ذآ ع مواطني ة  جمي د  بالمؤسسات التعليمي ى ح عل
  . التنمية البشرية في نصف القرن الماضيالمثير في  هأهم سبب لسجل. سواء

وافرة أن ال .4 ر اإلحصائيات المت تويات،   تظه ع المس ى جمي باب عل ن الش ن زمالئه ًا م ابات أفضل أآاديمي ش
دًا    ة ج دالت متدني تعلم، ويتصفن بمع ي ال ة ف ًا ورغب ر انضباطًا والتزام ابوأآث ي الغي ة أو ف  عن المدرس

 .التسرب
ة وال      إلسهام   لوقدراتهم   مهاراتهمالتعليم هو اآللية المرآزية التي يطور بها الشباب          .5 ي التنمي اه  بنصيبهم ف رف

 .الوطنيين
ة  وال بد لقطاع التعليم والتدريب من إنتاج قوى عاملة مؤهلة لالنخراط في األسواق المحلية                .6  العربية والدولي

را صعبا              التي تتصف بسرعة     يم أم ا   . التغير، األمر الذي يجعل من تخطيط قطاع التعل را م  تتضارب فكثي
ي   ة ف ارات المطلوب ع المه ريجين م ارات الخ ل مه ياسوق العم ام . لمحل اوب نظ ه ال يتج ت ذات ي الوق وف

 . إبداعيةم القائم على استظهار المعلومات وحفظها مع حاجة االقتصاد إلى خريجين ذوي قدرات يالتعل
ا يخص              حاجة   قبل  غير موجه من    النظام التعليمي في األردن      .7 الي فيم ك بسبب تفضيالت األه السوق، وذل

  .ى اإلرشاد والتوجيه حول حياتهم المهنية المستقبلية، وافتقار الطلبة إلةمجاالت دراسة الطلب
ى الصعيد              ونيعد الطلبة األردني   .8 رابهم عل ة مع أت د بالمقارن دولي وبخاصة في       عربي  ال ين في وضع جي  وال

 .مرتبة في مهارات التفكير واإلدراكاقل ولكنهم . مجاالت المعرفة بالعلوم وتطبيقاتها
ه           ىلرضيعبر أولياء األمور عن قدر آبير من ا        .9 ددا ال يستهان ب إن ع  عن نظام التعليم األساسي، ومع ذلك ف

ؤولياتهم    ة ومس نهم الحياتي ن أجل مه زم م ا يل دهم بم ى تزوي ام عل درة النظ ر راض عن ق باب غي ن الش م
 .المستقبلية

دي ال .10 ل التح ليتمث رئعاج يم ي ال ة التعل توى نوعي ع مس ي األردن برف ي ف ام التعليم ه النظ ذي يواج س ال
ة       من   ردحصة الف   إدامة وزيادة  وهـــونجاعت يم بأنواعه ومستوياته المختلف ى التعل اق عل ك اإلنف  من  ، وذل

م                    المزيد من    أجل إتاحة  ارات المنتجة، ومن ث ة والمه ارات الحياتي ي المه  الفرص أمام الخريجين للتفوق ف
قتصادي المناسب لالستثمار    تحقيق المردود اال   و المساهمة الفاعلة في االقتصاد الوطني واالقتصاد العالمي      

  .في التعليم وبخاصة تعليم اإلناث
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 :الشباب والعمل واالقتصاد. د

ر من السكان                      ه النسبة األآب ة من        (يعد المجتمع األردني مجتمعا فتيا يمثل الشباب في ة الثامن ل المرتب احت
، من   داد آبيرة من الخريجين     وجود أع ب ، على مخرجات النظام التعليمي     أثر ذلك  انعكس  ، وقد )دولة161  بين

باب ا  الش ف أنواعه ة بمختل ون البطال ذين يواجه د .  ال رتوق ات   أظه اءات المجموع تطالعات ولق ائج االس  نت
  :ما يليوالدراسات المعنية في هذا المجال البؤرية وحمالت االستماع للشباب 

ام     لم يكن مع  و.  سنة 25من إجمالي العاطلين عن العمل تقل أعمارهم عن         % 60ن  إ .1  1997دل البطالة ع
ـ  عن العم   العاطلين ورـــــ الذآ بأحسن حال إذ بلغت نسبة الشباب      ارهم      م% 76 لــــــــ من تراوحت أعم

  ).%82( الفتيات  في حين آانت نسبة،) سنة 15-29(

ى فرصة    ه   هي األساس لحصول   ، وقدراته ومهاراته الفنية ونظرته للعمل     ، للفرد لعلمية المؤهالت ا  إن .2 عل
 . ية، وهذا يؤآد العالقة بين نوعية التعليم وإمكانية الحصول على فرصة العملعمل مجز

ديه       .3 ة ل ذآور   نبالرغم من التفوق األآاديمي لإلناث على الذآور إال أن نسبة البطال ر من ال الي  ، أآث  وبالت
 .  في الناتج المحلي همتهنتقل مسا

ة العيب .4 ود ثقاف راف بوج ع االعت ام اك أسبابأن إال  واثره ة  هن رفض بعض الوظائف اخرى  حقيقي ل
 . الوقوف عندها ودراستها وتحليلهامما يتوجب المتاحة 

ة .5 ة والمدرب وارده البشرية المؤهل ز األردن بم ي ان  ،يتمي م الت لتل ا تشكل  ،ستغل االستغالل األمث  فإنه
 . خسارة آبيرة لالقتصاد الوطني 

ا                 .6 ام والخ ين القطاعين الع دل األجور ب اوت في مع ا آل            و صهناك تف ا  في الضمانات التي يمنحه منهم
 الوظيفي ويؤدي بالتالي الى حرص الغالبية من المواطنين للعمل            على االستقرار  للعاملين فيه، مما يؤثر   

 . في القطاع العام
  
  
  
  
  

    
ثانيًا ـ أهمية اإلستراتيجية الوطنية للشباب   

  :ومبرراتها
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  : األهمية  .أ

 : في أنها نية للشباب في األردن تكمن أهمية االستراتيجية الوط
املين    .1 باب والع ترآة للش ة مش دد رؤي ىتح تهمعل ايتهم وتنمي بابي  رع ل الش ين بالعم ه  وللمعني ، وتوج

  .ودةنشالقطاع الشبابي نحو األهداف الم
  .لعمل مؤسسات الدولة مع القطاع الشبابي  محدد األولويات توفر إطارا عاما  .2
  .التي تعمل على ترجمة اإلطار العام إلى واقعتضع السياسات والخطط والبرامج  .3
ة          .4 ات الدولي ة والمنظم ة واألهلي ة الحكومي ات الوطني ين المؤسس راآة ب اوني، والش ل التع ى العم تتبن

  .العاملة مع الشباب في األردن
دافهم      .5 دة أله ذلك قاع هم، وآ باب أنفس ين الش اون ب يق والتع دة والتنس ات الوطي ن العالق دة م وفر قاع ت

 .ةالمشترآ
ات            .6 ائج الدراس ى نت دافها عل امينها وأه د مض ا، وتحدي ا وتطويره ي بنائه رف دواع ي تع تندت ف اس

رة             واالستطالعات التي تناولت واقع الشباب وتحدياتهم المعاصرة وتأثير المستجدات المتسارعه المتغي
 .  على حياتهم ودورها في حاضر األردن ومستقبله

  

  

  

  

  

  

  

  :المبررات  .ب

  :يمكن تلخيص أهمها فيما يلي وتطوير اإلستراتيجية الوطنية للشباب في األردن ات لبناء هناك عدة مبرر

  : المبررات الكمية. 1
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ون ) 2.2(سنة حوالي   ) 30-12(بلغ عدد الشباب في األردن ضمن الفئة العمرية          ر االحصائي    (ملي التقري
القوة           وهذا يشير إلى أن المجتم     من السكان،   % 40، أي ما نسبته     )2003لعام   ع ب ع األردني فتي وشاب ويتمت

وزيعهم   الشباب   يجعل من عناصر نمو ووباإلمكانات والطاقات غير المحدودة تاثير  والحيوية وال  رآيبهم وت  وت
ة  ة المتاح وارد الوطني ى الم غوطًا عل ي، ض ة  ،الجغراف اتهم المتنوع ة احتياج ام تلبي دات أم رض تعقي  ويف

  . والمتنامية

  :المبررات النوعية .2

د   ات  يع وطن وإمكان تقبل ال ة مس م يمكن رؤي ة، إذ من خالله ة التنموي ي العملي يا ف الشباب عنصرًا أساس
ى شكل                لذا فإن رعايتهم  . تحقيق طموحاته  دها عل د، يكون عائ ى المدى البعي  وتنميتهم تعد عملية استثمارية عل

وطن            ة لل روة الحقيقي ة وخبرات بشرية هي الث ة، ألن     . األم ة    فالشباب ضرورة إنمائي ه ال يمكن تحقيق أي تنمي
   .دون االعتماد عليهموطنيه شاملة ومستدامة 

  :المبررات االجتماعية . 3

رة من المجتمعات                    ة، ويواجه آغي روات الطبيعي حيث أن المجتمع األردني محدود اإلمكانات المادية والث
أثي        ه لت ي تعرض ذائي وف ائي والغ ه الم ي مخزون ه وف ي بيئت ة ف ديات أمني ة تح ور  العربي ة والتط رات العولم

ة ، وانتشار السلوآات الضارة               ات المرضية المعدي إن  . التكنولوجي وبخاصة في مجال المعلومات والتردي ف
تهم واجب  باب وتنمي ة الش ة رعاي ن عملي ل م ك يجع ة ا وطنياذل ومصلحة تفرضها مصلحتهم  وضرورة ملح

  . نمائهالوطن و
ل      تدعي العم ي تس ة الت اد الرئيس ي األبع ك ه ي األردن     تل باب ف ة للش تراتيجية الوطني اء االس اد لبن الج

ا االنسجام          نشاطاتهاوتطويرها، وتصميم برامجها و    ا يضمن له ا،  بم ا وتقويمه ذها ومتابعته  وتفعيل آليات تنفي
  . دولةفي التعامل مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة، والرؤيا المستقبلية لل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تراتيجية الوطنية للشباب ومنطلقاتهاثالثاً ـ مفاهيم اإلس
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اإلستراتيجية الوطنية للشباب وثيقة وطنية مكتوبة تلتزم بها مؤسسات الدولة، جاءت على شكل مجموعة               
دخالت             ات والت ات        امن المواقف واألهداف والتدابير واإلجراءات والخطط واآللي ى إمكان ة عل ة المبني لبرامجي

اتهم        ي، و احتياج رات           الشباب األردن ى إحداث تغي اتهم، وترمي إل ة وطموح ة         إيجابي ة في الحرآ ة ونوعي  آمي
دني         ع الم ات المجتم ة ومؤسس ات التطوعي ة والهيئ ات الحكومي ا المؤسس وم به ي تق بابية الت ي . الش وه

ي األردن  باب ف ى للش تراتيجية األول نوات الخمس . االس رة الس ة ةوتغطي فت ي )م2009– 2005( القادم ، وه
بابية                  تشكل مظلة واسع   ة الش ؤثر مباشرة في الحرآ ة تندرج تحتها جميع البرامج والنشاطات والفعاليات التي ت
  .الشاملة والمستدامة الوطنية وفي تحقيق التنمية

  
  : لذلك فإن االستراتيجية الوطنية للشباب تجيب عن األسئلة التالية

  

 
 .من هم شباب األردن؟ •
  . هم، وأولوياتهم ومشاآلهم؟، وطموحاتإمكاناتهمما هو واقعهم؟، وما هي  •
آالمشارآة والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات    : أين هم اآلن،  في المجاالت المختلفة       •

  وغيرها ؟
 . ؟ اآلن يريدهم الوطن أن يكونوا بعد خمس سنوات منوماذا وأين يريدون  •
 .؟)2009(آيف يمكن الوصول إلى ما نريد في عام •
 . في االتجاه الصحيح نحو ما نريد؟آيف يمكن أن نتأآد دائما أننا نسير •
  

  
  
  
  
  
  
  
  
ام بسلوآات الشباب       و دادها االهتم التوازن       عليه فقد روعي في إع أثرة ب ؤثرة والمت اراتهم الم ونطاق خي

اط                    ة وترشيد أنم ى عقلن تقبلية، إضافة إل ة والمس اتهم اآلني  هم السلوآية  المفترض بين حقوقهم األساسية ومتطلب
 .فئاتهمبيعية والبيئية المتجددة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع في استخدام الموارد الط

ه األساسية           االستراتيجية  تنطلق   ة اإلنسان وحقوق الوطنية للشباب من الشريعة اإلسالمية التي آفلت آرام
ر وصاية                           توحريته وحرم  ا من غي ع حقوقه ا في جمي رأة آامل أهليته ه، ومنحت الم ه ودم  العدوان على مال

  .اعليه
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ة            الهاشمية من اهتمام القيادة     أيضًاوتنطلق   ام والرعاي ه االهتم  التي أولت قطاع الشباب ونشاطاته وفعاليات
نهج                ذا ال ت، وال زالت تواصل ه ل في   الدائمين منذ عقود خل ذي يتمث  المتابعات المباشرة ألوضاع الشباب     ال

  .ة الفعاليات والنشاطات المختلف فيمشارآتهموومشكالتهم وقضاياهم 
  

ع عشر        اأشارة جاللة الملك عبد اهللا الثاني   ة األردني الراب اح مجلس األم بن الحسين في خطاب العرش في افتت
ا            1/12/2003بتاريخ   دة منه ع          "  إلى رؤية تستند إلى قواعد وآليات جدي ات المجتمع وإشراك الجمي ل طاق تفعي

ى آرا              فالتغيير المنشود ال يتح     ،في التنمية وبخاصة الشباب والمرأة     ز الشباب واإلصغاء إل ر تحفي م  ئقق إال عب ه
  ".ألنهم عماد الغد ومادة التغيير

  
ا                      "  ة، وتنظيمه ة العام ة الوطني ا للخدم اتهم وتوجيهه إن الشباب هم عدتنا للمستقبل، ولذا فال بد من إطالق طاق

  ."في أطر جماعية تشمل جميع أرجاء الوطن
  20/7/2003من آتاب التكليف السامي للحكومة بتاريخ 

 
  " األردن أوًال"ومن التعريف بوثيقة  •

  
  
  
  
  
  
  

  
  

حبقوق اإلنسان وباحلقوق املدنية والسياسية للشباب واملـرأة وذوي االحتياجـات            تماموتنطلق أيضاً من االه   
   .اخلاصة اليت تضمنتها املؤمترات اليت شارك هبا األردن، واملواثيق الدولية اليت وقعت عليها احلكومة األردنية

  

ابع من اال                " دع الن اءبأنها وثيقة تنمية تطلق طاقات شباب األردن وشاباته وتحفز عملهم المب زاز باالنتم عت
وز             تور، واليج ه الدس ي آفل واطن أردن ل م ي لك ق أساس ة آح وم المواطن ريس لمفه ي تك وطنهم،  وه ل
ى تعميق المشارآة السياسية وتخطي النزعات السلبية ز عل ة عامل إيجابي محف ه والمواطن االنتقاص من

اوعنوانها ال فضل ألحد على اآلخر إال بما يقدم لوطنه وشعبه، تعيد صياغة              م منه ة فله رد بالدول ة الف  عالق
ا ا وهيبته رام قوانينه يهم واجب احت اءلة، وعل ق المس فافية وح انون والش يادة الق اواة وس ة والمس العدال

ان                      ل إخالص وتف ذود عن مصالحها بك وطني وال ا ال ة استقرارها وأمنه ا وحماي ى. وصون ثوابته تسعى إل
 السياسية مصدر قوة لمجتمع مدني حديث ومتماسك يزدهردمج األردنيين وطنيا واجتماعيا لتكون التعددية     

 ."في مناخات من الحرية والديموقراطية وسيادة القانون والعدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص
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 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
  1952اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  
لتفاهم المتبادل بين الشعوب إعالن تعزيز مبادىء السالم بين الشباب واالحترام وا 

1965  
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  

1966 
 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 1967 ضد المرأة إعالن القضاء على التمييز 
 1968المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان  
 1975إعالن طهران و اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين  
 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  
 1986 االجتماعية والقانونية بحماية ورفاهية األطفال المباديءإعالن  
 1986إعالن الحق في التنمية  
 1989الطفل اتفاقية حقوق  
البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

1989  
إعالن حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية  

1992 
 1993إعالن القضاء على العنف ضد النساء  
  1995  إعالن بكين-المؤتمر العالمي للمرأة  
  1998المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان  
اإلعالن الخاص بحق ومسؤولية األفراد والجماعات ومؤسسات المجتمع لتعزيز وحماية 

 1999حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا 
  .2000الثالثةإعالن األمم المتحدة بشأن األلفية  
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 :رابعًا ـ مبادئ اإلستراتيجية الوطنية للشباب    
    

 :هياعتمد في بناء اإلستراتيجية الوطنية للشباب على عدة مبادئ رئيسة 
والمؤسسات والهيئات الحكومية والوطنية والدولية المعنية بقطاع         المشارآة الفاعلة والحقيقية للشباب    •

  . والمتابعة والتقويمالشباب في جميع مراحل اإلعداد والتنفيذ
ورًا        • اً الشمولية لجميع فئات الشباب األردني ذآ ة    وإناث ة العمري ع   ) 30 – 12( من الفئ رجاء  أفي جمي

 .هم االجتماعية واالقتصادية، والصحيةأوضاعالوطن، وعلى مختلف مستوياتهم و
  .اتهم للعمل على تلبية احتياج وطموحاتهم،االنطالق من واقع إمكانات الشباب وقدراتهم •
تراتيجية • ك اإلس دعم    تملي اع، وب ذا القط ة به ة المعني ة واألهلي ة الحكومي ات الوطني باب وللمؤسس  للش

 .آبيرينوتنسيق 
خالت البرامجية مع الحرص     ا، والمرونة في تنفيذ التد    )الجندر(العدالة والتوازن في النوع االجتماعي     •

  .على تحقيق األهداف
اديا وسي   • ا واقتص باب اجتماعي ين الش يا تمك ن اس ا م ق نم ي ئتحقي ل،  وهم الشخص ي المتكام المجتمع

ادة   وتعزيز وطن والقي م لل ائهم ووالئه ر،   . انتم رأي اآلخ رأي وال رام ال ل واحت ز  وتقب نهج وتعزي ال
  .في حياتهمالتشارآي 

 
  

 :خامسًا ـ رؤية اإلستراتيجية الوطنية للشباب ورسالتها             
  

  
  :للشباب في اإلستراتيجية الوطنية رؤيةتتلخص 

  
ه ومشارك في       تنشئة وتنمية شباب أردني واعٍ     تم لوطن ه، من  لذاته وقدرات

ة    ة وفاعل ارآة حقيقي وره مش ه وتط ع   ، وتنميت ل م ن التعام تمّكن م م
تجداته ر ومس رات العص ةمتغي وعي وثق دار ب ة   واقت ة داعم من بيئ ض

  .وآمنة
 

  : في تحقيقرسالتهاوتتحدد 
  

ة الشباب في األر    اء برعاي ًا،   االرتق ًا، ومهاري تهم معرفي ًادن وتنمي   ،وقيمي
ة   بما يمكنهم من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته          ، ، بكفاءة وفاعلي

ا  ة، وتوظيفه دراتهم الكامن وبتحسين السياسات المستخدمة في تطوير ق
ة   ادية واالجتماعي ا االقتص تدامة بأبعاده رية المس ة البش ق التنمي لتحقي

ة و  ية والثقافي اء      والسياس تمر واالنتم اء المس ن النم ار م ي إط ة ف البيئي
ذلك   ،لمكتسبات التي تم تحقيقها   ل وتعظيمًاللوطن والوالء للقيادة حفاظًا       وآ

ة          ة   - االرتقاء بعمليات التنسيق والتعاون  بين المؤسسات الوطني  الحكومي
   . العربية والدولية المعنية بالشباب و- واألهلية



 - 15 -

  
  

           ياسات اإلستراتيجية الوطنية للشبابسادسًا ـ س             
  :وأهدافها                  

  

ين              بشكل عام  تهدف االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن      ود المعني نظم لجه  إلى تشكيل إطار عمل م
د أول               ذا المجال، وتحدي ل، من    برعاية الشباب في األردن وتنميتهم، وتوحيد الجهود التي تبذل في ه ات العم وي

ه التي         نحو اأجل الوصول إلى رؤية مشترآة     ا يعكس خصوصية األردن ومبادئ ه بم بابي، وتوجيه لقطاع الش
ؤمن ذا المجال ي ي ه تقبلية ف ه المس ا، وتطلعات رامج واأل. به ك من خالل الخطط والب تمل نشطةوذل ي تش  الت
ة قضاياهم            ،عليها تهم ومواجه ة          الرامية إلى رعاية الشباب وتنمي ومشكالتهم، وتطوير أداء المؤسسات العامل

  .   والتكامل التنسيق والتعاون ضمن إطار منفي هذا المجال
ى السياسات واألهداف                     و لتحقيق هذا الهدف  فقد تم تحديد تسعة محاور لالستراتيجية يشتمل آل منها عل

تراتيجية      ة لالس ة الكامل منتها  الوثيق ي تض اطات الت اءت السيا . والنش د ج تراتيجية   وق داف االس ات واأله س
  : للمحاور التسعة على النحو التالي

  
  

 :محور الشباب و المشارآة -1

ي           باب ف ارآة الش ة لمش ة وآمن ة داعم ة بيئ ى تهيئ ور عل ذا المح من ه تراتيجية ض ة اإلس ز سياس تترآ
ا  ة للنشاط الوطني بأبعاده المختلفة، وتطويرها، ومأسسة العمل         عددالمجاالت المت  ى     فيه ا      عل ذه الرؤي . أساس ه

  :وذلك من خالل تحقيق األهداف الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يلي
  

  :تعزيز المشارآة السياسية للشباب وذلك من خالل
 .زيادة مشارآة الشباب في العمل الحزبي   . أ 

 .االنتخابات النيابية  فيتعزيز مشارآة الشباب  . ب 
  . المنتخبة لمؤسسات المجتمع المدنيالس تفعيل دور الشباب في المج  . ج 
 

  :تعزيز مشارآة الشباب في السياسات االقتصادية وذلك من خالل
  .في برامج التدريب المهنيعلى المشارآة الشباب تشجيع   . أ 

 .تفعيل دور الشباب في حماية حقوقهم العمالية  . ب 
  .)يالتوجيه المهن(تمكين الشباب من اختيار مهنة المستقبل    .ج 
 

 :تعزيز اإلنتاجية االجتماعية لكافة فئات الشباب وذلك من خالل
  .تفعيل مشارآة الشباب في البرامج واألنشطة االجتماعية
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  :تفعيل أنظمة دعم المشارآة الكاملة للشباب في الحياة الثقافية وذلك من خاللإنشاء و
 .تفعيل البنى التشارآية في المؤسسات التعليمية  . أ 

 .ويحيةل البنى التشارآية في األنشطة الثقافية والترتفعي  . ب 
  

  :محور الشباب و الحقوق المدنية و المواطنة -2

ذا المحور        ام                على  تترآز سياسة اإلستراتيجية ضمن ه رأي الع وين ال ة للشباب في تك تحقيق مشارآة فاعل
م ف     اعي له دماج االجتم ز االن ي و تعزي ع المحل ات المجتم ي فعالي رار وف ن الديموصنع الق واء م ة وي أج قراطي

ادة     والء للقي وطن وال اء لل ك من خالل   . والتسامح واالنتم ي    تحقيق األهداف   وذل ذا المحور والت واردة ضمن ه ال
  :تندرج فيما يلي

ؤولياته  ه ومس ا ت ه وواجب درك لحقوق ه الم ه لوطن ه وانتمائ ز بوالئ باب المعت ن الش ل م ئة جي تنش
  :اطية وذلك من خاللوالمشارك في تعزيز المسيرة الديموقر

ر           .  أ ة لنش ابر الديني اهيري والمن ال الجم ائل االتص ف وس ةتوظي ف التوعي يح ، والتثقي  وتوض
ال   في    ونشر ثقافة العدالة والمساواة   المفاهيم وصياغة الرأي العام      ات  الحقوق و التعريف ب واجب

  .الشبابالخاصة بمسؤوليات الو
ة        .  ب ة         تعزيز قدرات العاملين في المؤسسات التعليمي ة والرعائي ة واإلعالمي بابية واالجتماعي  والش

ي الممارسات  انية ف يم اإلنس ة الق ة ومنظوم ة والديموقراطي اهيم المواطن نهم من دمج مف لتمكي
  .واألنشطة والتفاعالت اليومية

ال     فعيل الحوار الوطني مع الشباب وبين الشباب أنفسهم         ت      .  ج ادرات    وحوار األجي ز المب وتعزي
  .المجالالشبابية في هذا 

ة   . د ارآة المجتمعي ن المش نهم م باب لتمكي ة للش ية والقيادي ة والشخص ارات الحياتي ز المه تعزي
 . الوطنية الفاعلة

 
  :تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للشباب وذلك من خالل

  .منهااألردن وموقف توعية الشباب باتفاقيات حقوق اإلنسان والحقوق المدنية والسياسية   .  أ
ارآ   .  ب رص مش ز ف باب تعزي ي ة الش رارف اذهصنع الق ة   واتخ ريعية والتنفيذي ات التش ي المؤسس  ف

 .ومؤسسات المجتمع المدني
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  : ووقت الفراغ محور الشباب و األنشطة الترويحية -3

ا                        اد التي يع ذا المحور في تخفيف الضغوط وأشكال اإلجه ا   نيتترآز سياسة اإلستراتيجية ضمن ه  منه
ا األوقات الحرة لديهم فرص المناسبة والكافية لهم لقضاء      الشباب والشابات وإتاحة ال    ك من   . واالستمتاع به وذل

  :خالل تحقيق األهداف الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يلي
ة حول  ة العام ي التوعي ات بشكل خاص ف ة لمشارآة الشباب والفتي ات المناسبة والداعم وفير البيئ ت

  :ك من خاللوذلاالنشطة الترويحية البناءه 
ز  مع  توعية األهل والمعنيين بأهمية األنشطة الترويحية للنمو والنماء الشخصي للشباب             .أ الترآي

 .على الفتيات
ة     .ب طة ترويحي د أنش ارات لعق دادهم بالمه رويح وإم ة الت باب بأهمي ع الش املين م ة الع توعي

  .كلفمنخفضة ال
بقًا وتع    .  ج ودة مس ة الموج رامج الترويحي ى الب اء عل بابالبن ز دور الش اتزي  ذوي  وبخاصة الفتي

  . فيهااالحتياجات الخاصة
تعزيز الثقافة من خالل أنشطة خدمة المجتمع الخاصة بالشباب والمهارات اإلبداعية والعالقات 

  :االجتماعية اإليجابية بين الشباب في المجتمعات المحلية وذلك من خالل
  .ع الخاص لتشجيع األنشطة الترويحية ودعمها في القطالمجتمعيةتعزيز الشعور بالمسؤولية ا  .أ
 .الترويج لألنشطة الثقافية في المجتمعات المحلية   .ب
بابية        .ج ز الش دارس والمراآ ي الم مي ف ر الرس يم غي دة ضمن التعل ة مفي طة ترويحي اج أنش إدم

 .بطريقة تحمل الشباب مسؤولية تفعيل مجالسهم واألنشطة الترويحية ألقرانهم
ر عن أنفسهم            تعزيز التف   .د ددة للتعبي كير اإلبداعي لدى الشباب من خالل استخدام الوسائل المتع

 .بطرق إبداعية ومؤثره
ة   التنسيق والتعاون والتكامل مع     ة وتسهيل وصول الشباب       األطراف المعني ل األنشطة الترويحي لتفعي

  :إليها، وذلك من خالل
د        .أ ل تحدي ن أج ياحة م ع وزارة الس ق م كل وثي ل بش واتالعم بابية  قن طة الش  تواصل باألنش

  .   ودور الشباب في الترويج للسياحة في األردن،الترويحية

 :الشباب و الثقافة واإلعالمور حم -4

ان             تترآز سياسة اإلستراتيجية ضمن هذا المحور في              ا الشامل في أذه  تعميق مفهوم الثقافة الوطنية بمفهومه
وطني             الشباب وإيجاد دور فاعل لهم في اإل       ك من خالل       .عالم وتمكينهم من المشارآة في صياغة اإلعالم ال  وذل

  :الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يليتحقيق األهداف 
  :تعميق مفهوم الثقافة الوطنية بمعناها الشامل لدى الشباب وذلك من خالل

 الشباب تعميق مفهوم االنتماء لدى إلىإيجاد مفاهيم ثقافة وطنية واضحة تؤدي   .  أ
 . ثقافة وطنية سلوآية ايجابية لدى الشبابتنمية  .  ب
 . وتعميقهاضمان مشارآة فئات الشباب المختلفة في نشر الثقافة الوطنية  .  ج

  :تعزيز دور الشباب في اإلعالم األردني وذلك من خالل
 . للشباب في اإلعالم على آافة مستويات المشارآةاعلإيجاد دور ف  .  أ
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 .رح قضايا المجتمع وهمومه في وسائل اإلعالمتعزيز فرص مشارآة الشباب في ط  .  ب
 : وذلك من خاللوطني  تمكين الشباب من المشارآة في صياغة إعالم 

 .في أذهان الشباب للوطن واإلعالم الوطني  مفاهيم واضحةتنمية  .  أ
  وطني تزويد الشباب بالمهارات الالزمة لضمان مشارآتهم الفاعلة في عملية صياغة إعالم 

  : و تكنولوجيا المعلومات والعولمةمحور الشباب .5

ذا المحور   باب ضمن ه ة للش تراتيجية الوطني ة اإلس ز سياس ى       تترآ باب عل ين الش ن ب تمك ة م ادة الفاعل اإلف
ع  ة للمجتم اة اليومي ًال وجزء من الحي ات، بحيث تصبح عنصرًا مكم ا المعلوم ي تكنولوجي وطني ف تثمار ال  .االس

تدامة          من  مة واالستفادة   ويمكنهم من التعامل مع العول     ه المس وطن وتنميت د ال ك من    . نتاجاتها، وتطويعها بما يفي وذل
  :الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يليتحقيق األهداف خالل 

ين الشباب          ة           التوعية بأهمية تكنولوجيا المعلومات، واستخدامها، آأداة لتمك اة ممتع من العيش في حي
  :، وذلك من خالل ومفيدة
  . آأداة في الحياة اليوميةتعريف الشباب بأهمية تكنولوجيا المعلومات وفائدتها باستخداماتها  . أ 

 .يكشافاستخدام األلعاب اإللكترونية آأداة للتعلم االست  .ب 
ز    .ج  ات ومراآ يم والجامع ة والتعل دارس وزارة التربي ت لم بكات اإلنترن رات وش تح المختب ف

 . لالستخدام الموجه والمفيد ،ثناء العطلوفي ألرسمي الشباب بعد انتهاء الدوام ا
الل        . د  ن خ باب م ع الش الت م ط الصحف والمج راترب بكات  وب الحاسمختب ية وش  المدرس

 . اإلنترنت ومراآز المعرفة
 .تشجيع فرص التعلم مدى الحياة من خالل تطوير بوابة الكترونية عامة وأخرى تربوية  .هـ
 .و الكفاءة المطلوبةمؤسسات على شبكة اإلنترنت حسب الاع العام القطنشر فرص العمل في   .و 
 . زيادة حجم المحتوى اإللكتروني  .ز 
 . العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات فرصتوفير المزيد من  .ح 
ومي     .ط  اق الحك الل اإلنف ن خ االت م ات واالتص ا المعلوم وير تكنولوجي ي تط تمرار ف  االس

 . الكفاءة والقدرة الوطنية في هذا المجالالمرآزي وتوجيهها لتوسيع
  .توسيع وتعميق مدارك الشباب بمفهوم العولمة وتحدياتها  .و 
 

  :محور الشباب و التعليم و التدريب .6

ر           ى التفكي دراتهم عل ة ق باب وتنمي ة احتياجات الش ي تلبي ذا المحور ف تراتيجية ضمن ه ة اإلس ز سياس تترآ
وادر ا هتنمي والستمرار في تطوير المناهج التعليمية،      واإلبداع، وذلك من خالل ا     ة    لك ين      التربوي روابط ب ق ال وتوثي

ه                 اد والتوجي ديم اإلرش م و  نظامي التعليم والتدريب وسوق العمل  و تق ات     له اء     لمختلف فئ المجتمع وبخاصة اولي
  :يالواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يلتحقيق األهداف وذلك من خالل . االمور

ادية     ة واالقتص ات االجتماعي ة والمؤسس ة والتدريبي ة التعليمي ين المنظوم ة ب ة المجتمعي ق العالق تعمي
  : على المستوى الوطني، وذلك من خالل

  .المدنيتعزيز دور الشباب في برامج ونشاطات مؤسسات المجتمع   .أ 
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  .  المحلية لمجتمعاتمع االمؤسسات التعليمية والتربوية توفير بيئة داعمة لتعميق عالقة   .ب
  .المدنيتعزيز القيم واالتجاهات االجتماعية والدينية التي تدعم دور الشباب في تنمية المجتمع   .ج 
  . لشبابمتوازنة ومتكاملة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء شخصية   . د 
  
  
  .تشجيع القطاع الخاص على تبني برامج تعليمية وتدريبية للشباب   .هـ
رامج     ،)18-12(لفئة العمرية   لية  ئمؤسسات الرعا اللة لدمج الشباب في     عتوفير آليات فا    .و   في الب

   .التعليمية والتدريبية
  . لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املنظومة التعليمية والتدريبيةاعلةتوفري آليات ف  .ز 
  .لوطنتوفري آليات لربط الطلبة الدارسني يف اخلارج با  .ح
  :وعية التعليم وربطة بالتدريب المستمر وذلك من خاللتحسين ن

   .الالمنهجيةوتعزيز المهارات الحياتية في النشاطات المنهجية   . أ 
  .العملية التعليمية والتعلميةتشجيع المعلمين على تبني األساليب التدريبية والتفاعلية في  . ب 
  .تاحة  توفير آليات لربط المواد التعليمية بالفرص التدريبية الم  . ج 
  .تعزيز مفهوم المدرسة اإلنتاجية في المجتمع المحلي  .د 
  . المدنيتشجيع الفتيات لالنخراط في البرامج التدريبية لمؤسسات المجتمع  .ه 
  . تعزيز القيم واالتجاهات االجتماعية والدينية التي تدعم قيمة العمل المهني  . و 
  .تعزيز برامج مجتمعية تربط الشباب بالواقع العملي لمجتمعهم  .ز 
  .قطاع الخاص على تبني مبادرات اقتصادية للفتيات في الجامعاتتشجيع ال  .ح 

ى       ة عل ة القائم ر االجتماعي ات واألط وير المؤسس الل تط ن خ باب م اعي للش مال االجتم وير الرأس تط
  :عالقات وأسس ومبادئ ومفاهيم اجتماعية واقتصادية وذلك من خالل

اعي اي          . أ  ة رأسمال اجتم ى الشباب      تمليك المؤسسات التعليمية والتدريبي ا عل نعكس إيجاب ا ي  جابي بم
 .والعاملين معهم

  إيجاد األطر االجتماعية التي تساعد على إنتاجية أفضل من خالل الرأسمال االجتماعي للشباب . ب 
  
  
  
  
  
  
  

  : محور الشباب و العمل .7
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ادية               هاماتهم االقتص باب وإس ة الش ز إنتاجي ي تعزي ور ف ذا المح من ه تراتيجية ض ة اإلس ز سياس تترآ
ة من وظائف وخدمات ودعم               الذاتيةعتماد على الذات و المبادرة      واال . ، وتقليص اعتمادهم على ما توفره الحكوم

  : الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يليتحقيق األهداف وذلك من خالل 
  : وذلك من خاللهتأهيل الشباب لسوق العمل حسب متطلبات

  . ومتطلبات سوق العملمة بني منظومة التعليم والتدريبءاملوا  . أ 
 .تعزيز دور األسرة يف بناء ثقافة العمل وتوجيه األبناء الختيار مستقبلهم العملي  . ب 
 .احلد من ظاهرة عمالة االطفال  .ج 

  :عمل للشباب وذلك من خاللالفرص إيجاد المزيد من 
ر،       تشجيع االستثمار في القطاعات التي          . أ  ة اآث ة محل      وإحالل تتطلب عمال ة األردني ة   الع  العمال مال

  .الوافدة
  . للشبابالمشاريع الرياديةإقامة وتنفيذ المزيد من تشجيع   . ب 

  :للشباب وذلك من خالل" عمل الئق"توفير 
 . وتحفيزهم على المبادرة واالبتكار الشبابزيادة إنتاجية عمل  . أ 
 إنهاء آافة أشكال التمييز في سوق العمل  .ب 

  :محور الشباب و الصحة .8
اتهم            تترآز سياسة اإلستراتيجية ضمن      اراتهم واتجاه هذا المحور في تعزيز معارف وقدرات الشباب ومه

ة، من خالل     يس القطاع الصحي ف    الصحية الشخصية واالجتماعي ة ول اتف عمل القطاعات المختلف ي حسب تك  ف
ق األهداف               ة  في تحقي واردة ضمن   تحقيق رفاه الشباب صحيًا واجتماعيًا، ومشارآة األسر والمجتمعات المحلي ال

  : محور والتي تندرج فيما يليهذا ال
ة      د ني رويج  والشخصية ترسيخ السلوآات اإليجابية الصحية للشباب، ودعم الحفاظ على الصحة الب  والت

 :لألنماط الحياتية الصحية السليمة وذلك من خالل
ى الصحة الشخصية          . أ  ارين الرياضية          : التوعية بأساليب الحفاظ عل ليمة والتم ة الس ة والتغذي آالنظاف

 .لفم واألسنانوصحة ا
ادات الضارة           . ب  ى تجنب الع ة إل تحفيز مشارآة الشباب في الترويج والدعم للبرامج واألنشطة الهادف

لوآات   حة والس رةبالص ة،       ( الخط ؤثرات العقلي درات والم اطي المخ ول، تع دخين، الكح الت
  ).آاإليدز  ، واألمراض المعدية الحوادث، واإليذاء

ارآة   . ج  ل مش ن تفعي باب م ات  ذوي االالش ات الخاصة والفئ رى،حتياج طة  األخ ي األنش م ف  ودمجه
 .المعززة للسلوآات اإليجابية الصحية

ي      اتهم ف ة احتياج ي تلبي باب ف ة للش ارآة فاعل المش حي     مج اههم الص ق رف ية وتحقي حة النفس  الص
 :واالجتماعي وذلك من خالل

ع باحتياجات الشباب      . أ  رار واألهل والمجتم دى أصحاب الق وعي ل ع درجة ال ية  رف وبخاصة النفس
 .منها والترآيز على مشارآتهم بأنفسهم في تحديدها وتلبيتها

 .تعزيز وتطوير وتوسيع خدمات الصحة النفسية المقدمة حاليًا للشباب  . ب 
 .المشورة للفئات الخاصة من الشبابالمتطورة وتقديم توفير خدمات الصحة النفسية   .ج 
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ال ة للشباب وإدخ دمات الصحة اإلنجابي ة دعم وتطوير خ ة الصحية واالجتماعي ة للتهيئ اهيم نوعي  مف
 :للحياة األسرية السليمة في المجتمع األردني وذلك من خالل

ك                 . أ  تعميم أنشطة اإلرشاد والتوجيه والمشورة في اإلعداد الصحي والنفسي للحياة األسرية بما في ذل
 .الفحص الطبي قبل الزواج

حة     . ب  دات ص وفير وح ديقةت ي ص باب ف ات   للش باالمؤسس دعمها اإلدارات بية الش وادر ت والك
 .ترآز على الصحة اإلنجابية  و ةــاألآاديمي

 

  :محور الشباب والبيئة .9

إن          تدامة، ف ة المس ة للتنمي دة الوطني ة األجن ي منظوم ي ف وي وأساس زء حي ة ج ار أن البيئ ة باعتب  سياس
ة ف   اضمن هذا المحور تترآز في تمكين الشباب من المشارآة بف            اإلستراتيجية اد        علي وطني البيئي بأبع  هي العمل ال

  : الواردة ضمن هذا المحور والتي تندرج فيما يليتحقيق األهداف المختلفة، وذلك من خالل 
  

السعي إلى ترسيخ المعرفة البيئية بين الشباب بكافة قطاعاتهم وتيسير حصولهم عليها بما يتناسب مع                
   .، وذلك من خالللشباب حياة افي األولى احتياجاتهم واهتماماتهم مع الترآيز على مراحل التعلم

ة                    دمج  . أ  ة العام ر المنهجي ة وغي تدامة ضمن النشاطات المنهجي ة المس  المفاهيم البيئية ومفاهيم التنمي
 .     المعاهد والكليات والجامعات المدارس ووالتخصصية لجميع

ا            . ب  ا بأس ة تضمن التفاعل        تحقيق شمولية المناهج التعليمية للمفاهيم البيئية ولمنهجية تطبيقه ليب حديث
  .والمشارآة فيها

دى تعزيز القيم االجتماعية والدينية التي تدعم التوجه لحماية البيئة وخصوصا     . ج   األسرة والمجتمع   ل
  .     ليمحال

ة        .د  ة االستفادة من التجارب الوطني ة والناجحة لمؤسسات المجتمع       والعربي ة الريادي ة البيئي  والعالمي
 .ا الموجهة للشباب والبناء عليهالبيئية المعرفة المدني الفاعلة في مجال

  . العمل المهني ضمن مفهوم التنمية المستدامةميداننشر الوعي بالقضايا البيئية الوطنية في   .ه 
ة                    . و  اليب عصرية مالئم ة ضمن أس ة والعالمي ة المحلي توظيف وسائل اإلعالم للترويج للقضايا البيئي

 .مستدامةو  آمنة في بيئة سليمةن بالعيش  حق المواطلشباب مع الترآيز على مفهومل
ي   .ز  ة الت ة الوطني ة التنموي، وللخطط البيئي دور البيئ رويج ل ي موجه للشباب للت امج وطن ي برن تبن

  . تقوم على تنفيذها
باب    أثير الش ادة ت ة     زي وطني للبيئ امج ال ذ البرن ياغة وتنفي ي ص س  ف ا يعك اعهم  بم م قط ودوره  حج

  :وذلك من خاللالمستقبلي 
    القضايا البيئية الوطنية لخدمةتنظيمهم توجيههم ويل دور المؤسسات المعنية بالشباب في تفع  . أ 
ة وبخاصة النسوية         تعزيز    . ب  ود الريادي ي مجال العمل البيئي التطوعي واستخدامها لصالح              الجه ف

  .تكريس المشارآة في العمل البيئي
  .  الفعاليات البيئية التطوعية لدمج الشباب من ذوي االحتياجات الخاصة فياعلةتوفير آليات ف  . ج 
ي       .د  ارآتهم ف باب ومش ل دور الش رامج خاصة لتفعي ي ب ة لتبن ة البيئي ات المانح ع المؤسس ل م العم

   . خدمة البيئة والعمل التطوعي مجال 



 - 22 -

د البيئي                     ينتشجيع القطاع   .ه  ة تضمن إدخال البع ى تبني سياسات وإجراءات بيئي  الخاص والعام عل
   .يلشبابوا المهني ينللقطاع

رامج              . و  ى ب رويح األسري واستغالل      اتعزيز المشارآات البيئية على مستوى األسرة والترآيز عل لت
  . لدى الشبابالحرة وقات الأ

ك من                  تعظيم فرص إفادة الشباب من البيئة للمساهمة في رفد خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية وذل
  :.خالل

ة  . أ  ات الطبيعي تخدام المحمي ات ا توظيف اس ادرات والمتنزه ز لمب ة آمراآ تدامة الوطني ة المس لتنمي
  .لدى قطاعات الشباب

ادرات قطاع الشباب                      . ب  ز مب ة في تعزي ا التحتي توظيف استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات وبنيته
 .في مجال البيئة

ات    . ج  تخدام طاق ع اس ة م ال البيئ ي مج باب ف اع الش تثمار قط ة الس ة التنموي رامج الوطني ه الب هم توجي
 .في تحريك مصادرها التمويلية المختلفةوقدراتهم 

  
  :تفعيل مشارآة الشباب في مكافحة التصحر وذلك من خالل

 االحتفال السنوي بعيد الشجرة  . أ 
  إقامة معسكرات شبابية لغرس األشجار  . ب 

  
اييس للمحافظة                     دى الشباب حول المواصفات والمق ة ل اهيم وترسيخ الثقاف       نشر الوعي والمف

  :خاللعلى البيئة وذلك من 
  ندوات وورشات عمل حول المواصفات والمقاييس التي تحافظ على جودة البيئة
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  :)2009. 2005(الكلفة التقديرية للسنوات  ـ سابعًا       
    

ة لتحقي ة التقديري غ الكلف ا وأنشطتها قتبل ا وفعالياته ذ برامجه باب وتنفي ة للش تراتيجية الوطني داف اإلس  أه
ين  ) 1(دينارًا أردنيًا والملحق    ) 6.483.000(حوالي ) م2009 ـ  2005(شتملت عليها الخطة  للسنوات التي ا يب

   . هاالكلفة التقديرية السنوية لكل محور من محاور
  
  
  
  

  :ستراتيجية الوطنية للشباباإلالمشارآون في إعداد  –ثامنا 
  

باب لج ة للش تراتيجية الوطني داد وصياغة اإلس ي إع ارك ف ي، ش ق فن ة، وفري ة فني ا ولجن ة علي ة توجيهي ن
ة               ادوا حمل ة، ولجان محاور اإلستراتيجية، ومتطوعون ق اليم األردن الثالث ولجان فنية موازية من الشباب في أق
ايا          ات وقض ات وأولوي تطالع احتياج م اس ث ت ددة، حي واقعهم المتع ي م وطن ف باب ال ات ش ع فئ تماع لجمي االس

  .  يبينان ذلك) 3(، )2(به  مثلوا محافظات المملكة جميعها ، والملحقان شابًا وشا) 90481(وطموحات 
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 )1( لملحقا

   محاور اإلستراتيجية للفترةمنلكل محور ) باأللف دينار أردني( التقديرية السنوية الكلفة
  م2009 ـ 2005

  
  

                        المحور  
 اجملموع 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 1803 246 246 464 394 453  و المشارآة الشباب
 468 87 88 106 185 2  والمواطنة المدنية والحقوق الشباب
 230 26 46 66 66 26  ووقت الفراغالترويحية واألنشطة الشباب
 566 108 108 131 136 83 واإلعالم والثقافة الشباب
 702 177 159 145 142 79  ةوالعولـم المعلومات وتكنولوجيا الشباب
 617 98 115 140 199 65 والتدريب والتعليم  الشباب
 733 127 127 127 177 175  والعمل الشباب
 438 54 85 105 123 71  والصحة الشباب
 926 174 232 220 196 104  والبيئة الشباب
 6483 1097 1206 1504 1618 1058  اجملموع
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  )2 (الملحق
   وعدد المشارآين في آل منها المملكة االستماع للشباب واللجان الفنية في جميع محافظات حمالت

 

 א  אא
אא 1. א א א  20400 א
א א 2.  40800 א
 8000 אאא 3.
א 4.  15000 א)70(אא אא

.5
א אא  א אא א
 6531 א

א א6. א אא  250 א
 90481א

 
  

  )3 (الملحق
  

  اإلستراتيجية والمختصون الذين شارآوا في إعداد مشروع الخبراء
  

   التوجيهية اللجنة أعضاء •
  

א א .1  א
א א. .2  א
אא אא .3 א  אא
א אא .4  אא
אאא  .5  א
 א א. .6
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   اللجنة الفنية أعضاء     •

 אא א. .1
א .2 אא א א  אא
א אא .3  אא
 א  .4
 אא א. .5
א א .6 א  א
א א .7  אא
 אא . .8
אא  .9 א  אא

אא א .10  א
א  .11  אא
 א א .12
 א א .13
אא א .14  א
א  .15  א
אאא  .16  א
 א א. .17

   من الشباب الفنية اناللج •
 /א א .1
 /א א .2
א .3  /א א
א .4  א/א א
 א/א א .5
 א/א  .6
 א/א א .7
 א/א א .8
 א/א  .9

 אא א .10
אא .11  א/א א
 /א א .12
 א/א א .13
 /א  .14
 /א א. .15
 א/א  .16
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   االستراتيجية مستشارو •
  א .1
  א .2

   احملاور مستشارو •
 אא  1.

א 2. א א א א א  א

א 3. א א א א א  א

א א 4. א  א

א א 5. א  א

א א 6. א  א

א  7.  א

 אא א. 8.

.9 א א   א

  
   اإلستراتيجيةصياغة مستشار •

א.  א א

 
    الفين والتحريراملراجعة فريق •

  אאא1.

 אא א.2.

א3. אא א א  אא

 א 4.

 אא א.5.

 א א.6.

 א א.7.

 אא א8.

אא 9. א  אא

  
 املراجعة اللغوية •

א א− א  א
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