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مسارنا

يســعى مشــروع «مســارنا» إلى العمل بشــكل تشــاركي
مــع الشــباب األردنــي مــن أجــل االســتجابة حلاجــة
الشــباب األردنــي للتعبيــر عــن افكارهــم مــن خــال
تطويــر رؤيــة شــاملة للشــباب األردنــي مــع مجموعــة
متنوعــة مــن املشــاركني مــن خمســة محافظــات هــي:
عمــان ،عجلــون ،إربــد ،والزرقاء ،والكرك .وبالتعاون
مــع ممثلــن مــن القطاعــن العــام واخلــاص واملجتمــع
املدنــي واإلعــام.
والهــدف مــن املشــروع هــو متكــن الشــباب األردنــي
مــن إظهــار شــعورهم بااللتــزام جتــاه التنميــة احملليــة مــن خــال املشــاركة االجتماعيــة داخــل مجتمعاتهــم.
ومــن خــال املشــروع ميــارس الشــباب املشــاركون املواطنــة ال َفعالــة ليصبحــوا أكثــر وع ًيــا بالتحديــات التــي
تواجههــا مجتمعاتهــم احملليــة .وحتفزهــم للتفكيــر خــارج الصنــدوق ممــا يســاعدهم يف وضــع رؤيــة مســتقبلية
نهجــا عمل ًيــا مــن خــال تزويــد املشــاركني بــاألدوات الالزمــة لنقــل األفــكار
لشــباب األردن  .ويتبنــى املشــروع ً
واالحتياجــات مــن داخــل مجتمعاتهــم إلــى صنــاع القــرار الرســميني.
يتضمــن مشــروع « مســارنا « الــذي مت تصميمــه وتقدميــه مــن قبــل نخبــة مــن الشــباب األردنــي رؤيــة شــبابية
حــول ثالثــة مجــاالت رئيســية  :التعليــم واملشــاركة والتوظيــف .حيــث تعمــل الرؤيــة علــى ثالثــة محــاور
رئيســية هــي:
 )1وضع رمز لوحدة الشباب يف حتقيق التغيير اإليجابي.
 )2اإلميان بالقدرات واملوارد الغنية للشباب األردني.
 )3إدراج وجهات نظر متنوعة من الشباب يف عمليات صنع القرار.
ينقسم مشروع «مسارنا» إلى ثالثة مراحل:
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 )1وضع رؤية شباب األردن «»2030
 )2تطوير املبادرات التي يقودها الشباب والتي تدعم حتقيق الرؤية .
 )3إنشــاء مســاحات صديقــة للشــباب يف مختلــف احملافظــات  ،باإلضافــة إلــى محــور بنــاء قــدرات املجتمــع
املدنــي علــى املســتوى الوطنــي .
سياق المشروع
تُقر اململكة األردنية الهاشــمية بأهمية الشــباب األردني يف دفع عجلة التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية,كما
هــو موضــح يف اإلســتراتيجية الوطنيــة للشــباب ( .)2025-2019ومــع ذلــك ،ال يــزال متكــن الشــباب مــن
املشــاركة الفعالــة يف تطويــر وتنفيــذ اإلســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة اليــزال ميثــل حتد ًيــا كبيــ ًرا ،
خاصــة مــع العوائــق احلاليــة يف قطــاع املجتمــع املدنــي.
هدف المشروع
متكــن الشــباب األردنــي مــن أن يصبحــوا مواطنــن
فاعليــن مــن خــال األســاليب والتقنيــات املبتكــرة
التــي تســمح لهــم بتولــي املســؤوليات داخــل
مجتمعاتهــم احملليــة ،ووضــع اإلســتراتيجية الوطنيــة
للشــباب حيــز التنفيــذ.
وصف المشروع

مدة المشروع .2019-2021:
النطاق الجغرافي 5:محافظات:عجلون وعمان والزرقاء وإربد
والكرك.
المستفيدون المباشرون 65:من نشطاء المجتمع المد�ن
ي
وأصحاب المصلحة.
غ� حكومية.
المستفيدون غير المباشرون:
حوال 100منظمة ي
ي
المساحات الصديقة للشباب 3:مساحات صديقة للشباب
وأصحاب المصلحة.

خــال عــام  2020س ـيُبنى مشــروع «مســارنا علــى نتائــج عــام  2019اخلاصــة بوضــع رؤيــه شــباب األردن
 .2030والتــي مت صياغتهــا ضمــن سلســلة مــن ورش عمــل ألعــاب احملــاكاة مــع أكثــر مــن  100مشــارك
مــن خمــس محافظــات مختلفــة .إضافــة إلــى العديــد مــن أصحــاب املصلحــة مــن مختلــف القطاعــات
مثــل وســائل اإلعــام ومنظمــات املجتمــع
املدنــي وقطــاع األعمــال واجلهــات
احلكوميــة.
يف عــام  2021/2020ســيقدم املشــروع
سلســلة مــن ورش العمــل لبنــاء القــدرات
حــول تنميــة املجتمــع احمللــي والتــي
ســتمكن الشــباب مــن حتويــل أفكارهــم
إلــى مبــادرات ملموسة.ســيتم تنفيــذ هذه
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املبــادرات علــى مســتوى املجتمــع وســتؤدي يف النهايــة الــى حتقيق»رؤيــه شــباب األردن . »2030
يهــدف املشــروع أيضــا إلــى املســاهمة يف عمليــة البنــاء املؤسســي لتفعيــل املشــاركة املدنيــه
للشــباب .ويهــدف أيضــا الــى إنشــاء ثالثــة مســاحات صديقــة للشــباب يف ثــاث محافظــات
مختلفــة .ســتوفر هــذه املســاحات وصــوالً ســه ً
ال إلــى تفعيــل عمليــة املشــاركة يف املجتمــع املدنــي.
باإلضافــة إلــى ذالــك ،ســيتم إنشــاء مركــز للمجتمــع املدنــي لنهايــة عــام ،2021ممــا سيســاهم
بشــكل كبيــر يف التنميــة طويلــة املــدى للمجتمــع املدنــي األردنــي  ،مــن خــال تقــدمي ورش عمــل
لبنــاء القــدراات وتعبئــة املــوارد احملليــة.
الشركاء التنفيذيين لمشروع « مسارنا «
منظمة(كريســب) األملانيــة تُنظــم مشــاريع طويلــة األمــد ودورات تدريبيــة متقدمــة وورش عمــل
يف مجــاالت إدارة النزاعــات املدنيــة والتربيــة املدنية.وتعــزز بنــاء الثقــة بــن املجموعــات املختلفــة
وايضــا فهــم العمليــات السياســية.
مركــز خدمــات التنميــة يتبنــى مناهــج مبتكــرة حلشــد الدعــم الفنــي واملالــي لتحقيــق التنميــة يف
مصــر واألردن والشــرق األوســط.من خــال العمــل مــع العديــد مــن اجلهــات احملليــة ,س ـيُبنى
املشــروع علــى املشــاركة املدنية,واحلكــم احمللي,وبنــاء القــدرات وتغيير ســلوك املجتمــع يف األردن.
وســجلت يف اململكــه األردنيــة الهاشــمية كشــركة غيــر ربحيــة
شــركة احملفــزون للتدريــب تأسســت ُ
منــذ عــام  .2014تكمــن نقــاط القــوة األساســية «لشــركة احملفــزون للتدريــب» يف النهــج القائــم
علــى األدلــة املوجــة نحــو العمــل لتمكــن املــرأة مــن القيــادة واملشــاركة املدنيــة ،واحلكــم احمللــي،
وبنــاء املهــارات ،وتغييــر الســلوك املجتمعــي.
شــركة احملفــزون للتدريــب لديهــا شــبكة واســعة مــن أكثــر مــن  100منظمــة غيــر حكوميــة
ومؤسســات أكادمييــة وجمعيــات أهليــة ومنظمــات دينيــة وشــركات قطــاع خــاص يف األردن
والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وأيضــا مركزيــن للتدريــب املجتمعــي يف َع ًمــان واملفــرق.
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المحددات األساسية للرؤية

اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺄﻣول
)اﻟرؤﯾﺔ(

اﻟﺑطﺎﻟﺔ

اﻟﺗﺣدﯾﺎت

اﻟﺗﺣدﯾﺎت

اﻟﺗﻌﻠﯾ م

اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻓﻧدق ﻣوﻓﯾﻧﺑك
ﻋﻣﺎن
 ٤دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
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ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻮرﺷﺔ
ﺧﺎرطﺔ
اﻟطرﯾق

ﻣﻌﺎﻟم رﺋﯾﺳﯾ ﺔ

اﻟرؤﯾﺔ

رؤﯾﺔ ﺷﺑﺎب
اﻷردن
2030
أھداف
اﻟﺗﻧ ﻣ ﯾ ﺔ
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟو طﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﺎب
2025 - 2019

ﻓﻧدق
ﻋﻣ
٤د
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محور المشاركــــــة
الرؤيــــــــة:
مجتمع أردني واعي ،فاعل ،ومشارك في وضع القرار في ظل مساحات آمنة ،ومؤثى على
مختلف المستويات محليًا ودوليًا.

مفهوم المشاركة :
املشــاركة يف احليــاة العا ّمــة هــي مجمــوع األنشــطة التــي ميارســها املواطــن فرد ّيــا او جماعيــا يحقّق املواطــن
ــن القوانــن التــي تضمــن احتــرام حقــوق اإلنســان
مــن خــال أنشــطته املصلحــة العا ّمــة ويســاهم يف َس ّ
واملواطــن تتجلّــى املشــاركة يف احليــاة العا ّمــة مــن خــال طــرق تعبير متع ـ ّددة واشــكال متعــددة اهمهــا :
المشاركة السياسية :

هــي عمليــة التمهيــد واالنتقــال التدريجــي مــن بنيــة معينــة يف احلكــم وإدارة شــؤون الســلطة والبــاد إلــى بنيــة
أخــرى ،تقــوم علــى التعدديــة الشــاملة سياســياً وحزبيـاً وإداريـاً وثقافيـاً وإعالميـاً ،يف ســياق توافــق وطنــي
عــام تتشــارك فيــه كافــة الفئــات و االيديولوجيــات .
تعــددت أســباب عــزوف الشــباب االردنــي عــن املشــاركة السياســية رغــم كل احملــاوالت جلذبهــم نحــو التمكــن
السياســي ،وأجمعــت آراء ان ضعــف الــدور احلزبــي وضعــف منظومــة التشــريعات التــي تعتبــر الرافعــة
االساســية للعمــل السياســي وعــدم اجلديــة يف تنميــة التمكــن والتربيــة السياســية لــدى الشــباب لعبــت دورا
مهمــا يف العــزوف عــن املشــاركة السياســية.وتبني خــال الدراســة التــي أعدهــا مركــز األمــة للدراســات
ومركــز عالــم اآلراء الســتطالعات الــرأي ،العديــد مــن النتائــج املهمــة املتعلقــة باملشــاركة السياســية مــن
وجهــة نظــر الشــباب األردنــي ،كان أبرزهــا:
( أبــدى الشــباب األردنــي اهتمامـاً يف متابعــة الشــأن السياســي احمللــي ،حيــث كانــت الغالبيــة العظمــى مــن
األفــراد املســتطلع رأيهــم يتابعــون الشــأن السياســي احمللــي بنســبة ( )٪ 31.7بشــكل يومــي ومــا نســبته
( )٪ 23.3غالبــا ،وقــد اتضــح مــن النتائــج أن الذكــور أكثــر اهتمامـاً مــن اإلنــاث بالشــأن السياســي احمللــي
ومتابعتــه بفــارق يتجــاوز  ،٪ 6كمــا أن نســبة الذكــور الذيــن يتابعــون الشــأن السياســي احمللــي بشــكل يومــي
تقتــرب مــن ضعــف نســبة اإلنــاث ( ٪ 44.2للذكــور ٪ 23.7 :لإلنــاث ( وأظهــرت النتائــج أن أكثــر مــن
ثلــث الشــباب األردنــي ال يحضــرون نــدوات سياســية علــى االطــاق بنســبة بلغــت ( .)٪ 38.7وكانــت أهــم
األســباب التــي تقــف وراء عــدم حضورهــم للنــدوات السياســية أنهــا ليســت مــن اهتماماتهــم بنســبته (39.7
 ،)٪وأنهــا بــا فائــدة (حســب رأيهــم) بنســبة ( ،)٪ 26.7ثــم عــدم توفــر الوقــت بنســبة ( )٪ 18.1و ان٪ 88
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مــن الشــباب األردنــي ال ينتمــون الــى االحــزاب و ٪ 58يفضلــون وســائل التواصــل االجتماعــي للتعبيــر عــن
ارائهــم كمــا أظهــرت أن معظــم الشــباب األردنــي يــرون أن لهــم دوراً فاع ـ ً
ا يف احليــاة السياســية بنســبة
وصلــت إلــى ( )٪ 64.3مقابــل ( )٪ 33يــرون أنــه ليــس لهــم دور فاعــل.
ان املشاركة السياسية تدور حول عدة صور اذكر منها :
االحزاب السياسية :
ان نســبة متثيــل االحــزاب السياســية يف مجلــس النــواب االردنــي الثامــن عشــر هــي  %17مبــا يعــادل  22نائبــا
ميثلــون حزبــا اال وهــو حــزب جبهــة العمــل االســامي امــا عــن االحــزاب التــي شــاركت يف العمليــة االنتخابيــة
وخاضــت املنافســة كانــت  47حزبــا مــن اصــل حــزب مرخــص يف عــام .2018
هنالــك فقــط  %3.8مــن الفئــة العمريــة بــن  27-18عــام تشــارك باألحــزاب وهــم فئــة الشــباب املفــروض أن
يكونــوا األكثــر إهتمامـاً باإلنضمــام لألحــزاب ،وهنالــك  %8.5مــن طــاب اجلامعــات يشــاركون يف أنشــطة
طالبيــة سياســية وغيرهــا ،وهنالــك  %90.4مــن طلبــة اجلامعــات ال ميارســون أي نشــاطات علــى اإلطــاق.
احلياة البرملانية :
شــهدت االنتخابــات النيابيــة تراجعــا كبيــرا يف مســتوى املشــاركة مــن قبــل الناخبــن يف عــام  2016حيــث
اقتصــرت نســبة االقتــراع علــى %37
أكــد تقريــر صــدر عــن اإلحتــاد البرملانــي الدولــي الشــهر املاضــي وحمــل عنــوان «مشــاركة الشــباب يف
البرملانــات احملليــة» ،علــى أن نســبة مشــاركة الشــبان والشــابات حتــت ســن  30عامــاً يف البرملانــات قــد
إرتفعــت خــال عامــن مــن  %1.9الــى  .%2.2وأضــاف بأنــه وعلــى الرغــم مــن هــذه الزيــادة إال أنــه وعنــد
املقارنــة مــع نصــف ســكان العالــم الذيــن هــم أقــل مــن  30عامـاً فــإن هــذه املشــاركة تنــم عــن عجــز كبيــر يف
التمثيــل السياســي للشــباب يف جميــع أنحــاء العالــم ،علم ـاً بــأن  %40مــن الشــباب البرملانيــن هــم نســاء.
النقابات املهنية والعمالية :
يقــدر عــدد النقابــات املهنيــة والعماليــة ب  32نقابــة علــى مســتوى اململكــة وحتــى اليــوم شــهدت هــذه
النقابــات انخفاضــا ملموســا يف منتســبيها الــى  95000منتســب .
مجالس الالمركزية :
تعــد جتربــة الالمركزيــة احــدى التجــارب الهامــة والتــي حتتــاج الــى العديــد مــن التغييــرات واالصالحــات امــا
عــن مجمــل االرقــام اخلاصــة بتجربــة الالمركزيــة فقــد متحــورت حــول التالــي :
لقــد قــدر العــدد الــذي شــارك بانتخابــات الالمركزيــة بحوالــي  1315مرشــح ومرشــحة ووصــل عــدد
الفائزيــن يف انتخابــات مجالــس الالمركزيــة الــى  299وبلــغ عــدد الســيدات اللواتــي حظــن مبقاعــد يف
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مجالــس الالمركزيــة  36ســيدة بنســبة %12
حيــث كان معــدل االعمــار املشــاركة بانتخابــات مجالــس احملافظــات يــدور حــول  49.7حيــث كان اكبــر
الفائزيــن يف املجالــس يف عمــر  76ســنة امــا عــن اصغــر الفائزيــن فقــد كان بعمــر  26ســنة
المشاركة المدنية :
تشــير إلــى عمليــة كيفيــة قيــام املنظمــات غيــر الربحيــة واألفــراد بإقامــة عالقــات مســتمرة ودائمــة بهــدف
أساســا ممارســة حتريــك
تطبيــق الرؤيــة اجلمعيــة إلفــادة املجتمــع .اضافــة الــى ان املشــاركة املجتمعيــة
ً
املجتمعــات املســتهدفة نحــو التغييــر ،ويكــون التغييــر دائ ًمــا مــن وضــع التوقــف أو مــا يشــابهه مــن وضــع
معلــق .
منظمات المجتمع المدني :
يقــدر عــدد منظمــات املجتمــع املدنــي يف عــام  2018بحوالــي تســعة االف منظمــة اي بزيــادة  %50عــن عــام
 2010ويقــدر عــدد املنتســبني اليهــا حوالــي  1.41مليــون عضــو التالــي هــو عددمنظمــات املجتمــع الدنــي
واشــكالها املتعــددة .
المشاركة االقتصادية :
معدل النمو االقتصادي :
يقــدر معــدل النمــو االقتصــادي يف االردن يف عــام  2018بنســبة  % 1.9بحجــم اســتثمارات  865مليــون
دينــار منهــا اســتثمارات محليــة بنســبة  %80واســتثمارات اجنبيــة بنســبة  , %20وفقــا لدائــرة االحصــاءات
العامــة تقــدر نســبة املشــاركة االقتصاديــة لالردنيــن ب  53.9 ( 34.6للذكــور مقابــل  14.5لالنــاث ) وذلــك
للربــع الثانــي مــن عــام  ( . 2019دائــرة االحصــاءات العامــة )
يف األردن  ،يبــدأ  100000شــاب يف البحــث عــن عمــل كل عــام .اثنــان وثالثــون باملئــة مــن الشــباب الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  15و  30ســنة عاطلــون عــن العمــل .بينمــا الوضــع بالنســبة للفتيــات أكثــر صعوبــة،
حيــث أن األردن لديــه ثالــث أدنــى معــدل ملشــاركة اإلنــاث يف القــوة العاملــة يف العالــم.
ريادة االعمال :
يحتــل االردن املرتبــة ال  49متقدمــا علــى  88دولــة باصــدار مــن املعهــد العاملــي يف ريــادة االعمــال حيــث
يتواجــد يف االردن  150مؤسســة خاصــة بريــادة االعمــال مبختلــف التوجهات .اما عن الشــركات واملؤسســات
الصغيــرة والناشــئة فهــي توفــر مــا نســبته  71.4مــن القــوى العاملــة يف القطــاع اخلــاص و  49.4مــن
العاملــن يف اململكــة .
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محور البطـــــالة
الرؤيــــــــة:
أردن ريادي مبتكر خالق لفرص العمل ومحتضن لإلستثمارات.

مــا ال يخفــى علــى أي مواطــن أردنــي أن البطالــة أصبحــت مــن أكبــر التحديــات التــي يعانــي منهــا املجتمــع
والدولــة وأصبحــت هاجســا يــؤرق اجلميــع الن البطالــة أصبــح رقمــا تراكميــا يــزداد عامــا بعــد عــام بشــكل
ســريع ومخيــف.
اصــدرت دائــرة االحصــاءات العامــه تقريرهــا الربعــي حــول معــدل البطالــة يف اململكــة للربــع الثانــي مــن عــام
 2019ويف مــا يلــي اســتعراض الهــم النتائــج :
البطالة :
بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام  )19.2%(2019بإرتفــاع مقــداره  %0.5وذلــك عــن الربــع
الثانــي مــن العــام 2018
وقد بلغ معدل البطالة ( )%17.1للذكور مقابل ( )%27.2لالناث.
المتعطلون :
بينــت النتائــج أن معــدل البطالــة كان مرتفعــا بــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة (ممــن يحملــون مؤهــل
بكالوريــوس فاعلــى ) حيــث بلــغ  %25.9مقارنــة مبســتويات تعليميــة اخــرى .
اشــارت النتائــج الــى ان  %56.1مــن اجمالــي املتعطلــن هــم مــن حملــه الشــهادة الثانويــة فاعلــى وأن %43.9
مــن اجمالــي املتعطلــن كانــت مؤهالتهــم التعليميــة اقــل مــن الثانويــة.
تباينــت نســبه املتعطلــن حســب املســتوى التعليمــي واجلنــس حيــث بلغــت نســبة املتعطلــن الذكــور مــن حملــة
البكالوريــوس فاعلــى  %30.1مقابــل %84.7لالنــاث
ســجل اعلــى معــدل للبطالــة يف الفئتــن العمريتــن  19-15ســنه و 24-20ســنه حيــث بلــغ املعــدل %46.2
و %39.9لــكل منهمــا علــى التوالــي
أمــا علــى مســتوى احملافظــات فقــد ســجل أعلــى معــدل للبطالــة يف محافظــة مأدبــا بنســبة بلغــت ، %25.6
وأدنــى معــدل للبطالــة يف محافظــة الكــرك بنســبة . %14.9
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قطاع التعليم ومخرجاته
بالرغــم مــن تطــور طــرق وأدوات التعليــم اال أن جــودة التعليــم الثانــوي والتعليــم العالــي مــا زال يعتمــد النظــام
التقليــدي يف التعليــم ممــا يؤثــر علــى جــودة اخلريجــن والتحاقهــم يف ســوق العمــل وال ننســى أن الطــرق
القدميــه عصفــت بهــا الريــاح يف عصــر التكنولوجيــا ممــا أدى الــى جعــل الشــركات واملصانــع تتســابق علــى
هــذه التكنولوجيــا والتــي يفتقدهــا اخلريجــن وتقــدر املهــارات واملعــارف التــي يتمتــع بهــا خريجــي اجلامعــات
يف اململكــة ال تزيــد عــن  % 45مــن مجمــل املعــارف التــي يجــب أن يحصلــوا عليهــا عنــد تخرجهــم
التدريب المهني والمساقات المهنيه
اختيــار تخصصــات اكادمييــة مشــبعة وراكــده ممــا يؤثــر علــى التخصصــات التــي يطلبهــا ســوق العمــل
بشــكل كبيــر مــع اهمــال كبيــر يف توجــه الشــباب الــى املســاق املهنــي ومــع ذلــك ال يــزال الشــباب يتوجهــون
الــى التخصصــات الراكــدة واملشــبعه.
وحســب دراســات دائــرة اإلحصائــات العامــة أن حجــم الفجــوة يف اختيــار املســاق املهنــي الصناعــي بلغــت
 %96.7والتعليــم املهنــي الزراعــي بلغــت  %60.4ممــا اثــرت علــى نســب البطالــه بعــد تخرجهــم ويشــير
الناصــر رئيــس ديــوان اخلدمــه املدنيــة إلــى أن عــدد البرامــج الفنيــة التــي يتــم تدريســها يف مختلــف الكليــات
اخلاصــة واجلامعــات التطبيقيــة  27مجــاال فنيــا يحتاجــه ســوق العمــل احمللــي واإلقليمــي.
االشخاص ذوي االعاقة
وأيضــا ال يوجــد بيئــه حتتــوي ذو اإلعاقــه  ،حيــث أبــدت الدراســات التــي نفذتهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــه
بالتعــاون مــع املجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــه أن  76باملئــه مــن ذوي اإلعاقــه الذيــن
أعمارهــم مــن  15ســنه فأكثــر غيــر نشــيطني إقتصاديــا.
أماكن العمل واألجور
وإضافــه إلــى مــا ســبق ،يفتقــر ســوق العمــل األردنــي إلــى البيئــه اآلمنــه و البيئــه غيــر اجلاذبــه ،و أيضــا يوجــد
مشــكله يف احلــد األدنــى لألجــور ممــا يــؤدي إلــى نفــور بعــض العمــال عــن التوجــه لوظائــف معينــه.
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محور التعليــــم
الرؤيــــــــة:
تعليم ابتكاري ريادي شامل ومعاصر.

يتمتــع الشــباب يف األردن بإمكانيــة عاليــة للحصــول علــى التعليــم ،ولكــن نوعيــة التعليــم تواجــه حتديــات.
يحتــاج نظــام التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي يف األردن إلــى التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات ليصبــح
بديــا جذابــاً للشــباب األردنــي .علــى الرغــم مــن املزايــا الواضحــة لشــباب وشــركات ســوق العمــل ،إال
أن عــدداً قلي ـ ً
ا مــن الشــباب يتبعــون مســار التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي  -ممــا يعــود جزئي ـاً إلــى
العــرض احملــدود .ويعــزى نقــص جــذب التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي جزئيـاً إلی تشــتته القــوي وضعــف
إدارتــه ،أمــا الفــروع الثالثــة للتعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي فتتمتــع بأطــر مؤسســاتية خاصــة بهــا تعمــل
بشــكل مســتقل وبتنســيق ضئيــل؛ ويزيــد العــدد الــذي ال يحصــى مــن املؤسســات ومقدمــي اخلدمــات مــن
تعقيــد نشــر النظــام؛ وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن املــوارد املاليــة املتاحــة محــدودة وتنفــق علــى املرتبــات يف
الغالــب ،ممــا يحــد مــن االســتثمار يف االبتــكار واملعــدات واملواد.عــاوة علــى ذلــك ،ال تتطابــق مناهــج التعليــم
والتدريــب التقنــي واملهنــي مــع متطلبــات ســوق العمــل ،كمــا أن القطــاع اخلــاص بالــكاد يشــارك يف تصميــم
التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي.
ال تعــد الدراســات واملهــن يف التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي االختيــار املفضــل بــن الشــباب .األســباب
الرئيســية النخفــاض عــدد خريجــي التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي هــي قلــة عــدد أمــاکن الدراســة
املتاحــة يف مراكــز التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي ،واملســافات الطويلــة إلــى املراكــز ،وانخفــاض الطلــب
مــن طــرف الشــباب وأســرهم الناجــم جزئيـاً عــن االســتهانة التاريخيــة بهــذه املهــن ،وعــن التقييــدات عــلی
التقــدم املهنــي والتعليمــي التــي تأتــي مــع شــهادات التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي.
حققــت اململكــة إجنــازات واضحــة يف مجــال التعليــم األساســي لألطفــال األردنيــن كافــة ذكــو ًرا وإنا ًثــا .غيــر
أن التدفــق الهائــل لالجئــن -وحتديــدا الالجئــن الســوريني علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة -أ ّدى إلــى
زيــادة الطلــب علــى التعليــم ،وإلــى وجــود حتديــات عــدة ،يجــب التغلــب عليهــا مــن أجــل توفيــر فــرص الوصــول
للتعليــم جلميــع األطفــال يف اململكــة.
بلغــت قيمــة مؤشــر التنميــة البشــرية لعــام  )0.741( 2015وكانــت رتبــة األردن ( ( 86مــن أصــل ( )188بلـ ًدا.
ويشــير اجلــدول املرفــق إلــى مؤشــرات التنميــة البشــرية الرئيســة يف االردن  . 2015 - 2005ومــع ذلــك ،مــا
تــزال هنــاك بعــض التحديــات علــى الرغــم مــن حتقيــق التنميــة جلميــع الفئــات.
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إرتفــع عــد ُد ســكان األردن بنحــو ( )٪67يف الســنوات العشــرة األخيــرة مــن ( )5.7مليــون شــخص تقري ًبــا
يف عــام  2005إلــى حوالــي ( )10,1مليــون نســمة ( ٪53ذكــور  ٪ 47 /إنــاث) يف عــام ( 2015وف ًقــا لدائــرة
اإلحصــاءات العامــة يف األردن) ،ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى حــد كبيــر إلــى األزمــات يف البلــدان املجــاورة؛
ممــا أدى إلــى تدفــق أعــداد كبيــرة مــن األفــراد الذيــن يلتمســون اللجــوء داخــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
وتشــير بيانــات التعــداد الســكاني لعــام  2015إلــى وجــود عــدد كبيــر جــدا مــن األطفــال والشــباب يف األردن؛
إذ يبلــغ ( )٪ 34مــن الســكان تقريبــا ( )14عامــا أو أقــل ،وتتــراوح أعمــار ( )٪ 20مــن الســكان مــا بــن (15
و  )24عا ًمــا .ووف ًقــا لتعــداد عــام  ، 2015يشــ ّكل املواطنــون األردنيــون قرابــة ( )٪ 70مــن الســكان .أمــا
الســكان الباقــون فهــم مــن الســوريني الذيــن تبلــغ نســبتهم حوالــي ( ،)٪ 13وجنســيات أخــرى حوالــي (17
 )%معظمهــم مــن الفلســطينيني والعراقيــن واليمنيــن ،وغيرهــم.
سياق التعليم
حقــق األردن تعلي ًمــا أساسـ ًيا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث ،ومعــدالت عاليــة مــن حيــث ســنوات التعليــم املتوقعــة
 13.4لإلنــاث و 12.9للذكــور ومتوســط ســنوات الدراســة البالــغ  %9.7لإلنــاث و  %10.7للذكــور اعتبــا ًرا
مــن عــام  ،2015وقــد أســهمت اإلصالحــات يف مجــال التعليــم مــن خــال مرحلتــي برنامــج تطويــر التعليــم
نحــو اقتصــاد املعرفــة  ، ERfKE I & IIإضافــة إلــى اجلهــود املبذولــة يف حتســن هــذا القطــاع وتطويــره ،إال
أن النظــام التربــوي مــا يــزال يواجــه حتديــات يف توفيــر التعليــم جلميــع األطفــال املقيمــن يف اململكــة ،ويف
حتســن نوعيــة التعليــم؛ إذ يواجــه هــذان الهدفــان حتديـ ٍ
ـات رئيســة.
أنماط التعليم
يلتح ـ ُق غالبيــة الطلبــة مــن جميــع اجلنســيات يف مســتوى التعليــم األساســي الصفــوف  6 -1و  ,10 -7يف
حــن يلتحــق عــدد أقــل بكثيــر مــن األطفــال يف املرحلــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال ،ويف مرحلــة التعليــم
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الثانــوي ,إذ يتــم حتقيــق التعليــم الشــامل لألردنيــن تقري ًبــا باســتثناء مرحلــة الروضــة الثانيــة ،والتــي تع ـ ُّد
إحــدى أولويــات احلكومــة للســنوات اخلمســة املقبلــة.
التعليم األساسي والثانوي
يعـ ُّد نظــام التعليــم األساســي والثانــوي متطــو ًرا يف األردن؛ إذ يُص ّنـ ُ
ـف االلتحــا ُق باملدارس األساســية والثانوية
للطلبــة األردنيــن ضمــن املســتوى العاملــي ،علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهــت النظــام التربــوي يف
الســنوات الســابقة ،والتــي أدت إلــى الضغــط علــى البنيــة التحتيــة للنظــام التربــوي ،كالزيــادة الســكانية،
وأزمــات اللجــوء وتأثيرهــا يف أعــداد الطلبــة والتنــوع الثقــايف والتوزيــع اجلغــرايف .ومييــل أوليــاء األمــور
يف املناطــق الريفيــة إلــى إرســال أطفالهــم الذكــور إلــى املــدارس ،وتع ـ ُّد معــدالت االلتحــاق مــن اجلنســيات
األخــرى؛ إذ يرتبــط هــذا باملعتقــدات الثقافيــة ،والفقــر ،وعمالــة األطفــال ،والــزواج املبكــر.
الوصول والمساواة
جتــاوز عــد ُد الطلبــة امللتحقــن بالتعليــم األساســي والثانــوي  1,500,000طالــب وطالبــة خــال الســنوات
الثالثــة املاضيــة ،وقــد أدى ذلــك إلــى االكتظــاظ يف بعــض املــدارس ،وارتفــاع عــدد املــدارس التــي تعمــل
بنظــام الفترتــن ،وهــذا بــدوره أدى إلــى الضغــط علــى البنيــة التحتيــة والبيئــة الصفيــة ،وعــدد ســاعات
التعليــم لألطفــال يف تلــك املــدارس؛ ممــا أدى إلــى تراجــع جــودة التعليــم .ونتيجــة النخفــاض عــدد الطلبــة
مــن اجلنســيات األخــرى امللتحقــن بالتعليــم الرســمي ،تعمــل الــوزارة بالتعــاون مــع الشــركاء علــى متكــن
األطفــال الســوريني مــن احلصــول علــى التعليــم ،وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد املــدارس ذات الفترتــن مــن
 460مدرســة يف العام الدراســي  2014 / 2013إلى  708مدرســة يف العام الدراســي  2017 / 2016بزيادة
 248مدرســة  ،كمــا زاد عــدد الطلبــة امللتحقــن باملــدارس التــي تعمــل بنظــام الفترتــن مــن  240,470طالــب
إلــى  362,581طالــب ،بزيــادة  122,111طالــب.
التعليم الدامج
يُص ّنـ ُ
ـف األردن يف املرتبــة  86مــن أصــل  188يف مؤشــر التنميــة البشــرية لعــام  .2015ونظــرا إلجنــازات
ـض؛ إذ يبلــغ املعــدل العــام لألميــة ،% 6.4
األردن يف مجــال التعليــم ،فــإن معــدل األميــة يف األردن منخفـ ٌ
أي  % 3.4للرجــال و  % 9.5لإلنــاث؛ وتبلــغ نســبة اإلنــاث األميــات أكث ـ َر مــن ِض ْعـ ِ
ـف الرجــال األميــن.
ويكفــل الدســتور وقانــون التعليــم حــقَّ التعليــم للجميــع ،وهــو مــا أشــار إليــه التــزام احلكومــة للقضــاء علــى
األميــة .وتشــرف وزارة التربيــة التعليــم حال ًيــا علــى البرامــج الســتة اآلتيــة التــي تســتهدف الكبــار واألطفــال
املتســربني مــن املــدارس ،والراغبــن يف اســتئناف تعليمهــم:
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·برنامــج محــو أميــة الكبــار :يهــدف البرنامــج إلــى توفيــر فــرص التعليــم للجميــع ممــن ال ميتلكــون مهــارات
القــراءة والكتابــة واحلســاب ،والبالغــة أعمارهــم أكثــر مــن ( )15ســنة ،وهــو برنامــج مجانــي يســتمر مــدة
( )4ســنوات .ويحصــل خريجــو هــذا البرنامــج علــى شــهادة تعــادل شــهادة الصــف الســادس ،وقــد بلــغ عــدد
املراكــز للعــام  )165( 2018 / 2017التحــق بهــا ( )2017متعل ًمــا .برنامــج الدراســات املنزليــة.
·برنامــج ثقافــة املتســربني :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إكســاب الطلبــة املتســربني مــن املــدارس ضمــن الفئــة
العمريــة مــن 13-18ســنة للذكــور و( )20 – 13ســنة لإلنــاث مجموعـ ًة مــن املعــارف واملهــارات واالجتاهــات،
وإلــى ضمــان حقوقهــم التعليميــة وتطويــر نضجهــم املهنــي؛ بإعــادة تدريبهــم وتأهيلهــم وفــق معاييــر تؤهلهــم
لاللتحــاق مبؤسســة التدريــب املهنــي أو إكمــال دراســتهم املنزليــة .وقــد بلــغ عــدد مراكــز هــذا البرنامــج للعــام
 120 ,2017مركـزًا ،يلتحــق بهــا مــا يزيــد عــن  4000متعلـ ٍـم ومتعلمــة .ويُن َّفـ ُذ هــذا البرنامــج بالشــراكة مــع
مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة يف الشــرق االوســط
·برنامــج الدراســات الصيفيــة :يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعميــق فهــم الطلبــة وحتســن مهاراتهــم وتعزيزهــا
وتنميــة قدراتهــم وتهيئتهــم المتحــان الشــهادة الثانويــة العامــة ،وتنميــة املهــارات الفنيــة والثقافيــة لديهــم،
ويختــار الطلبــة األنشــطة التعليميــة واملوضوعــات التــي يرغبــون يف تعزيــز معارفهــم وحتســينها وتطويرهــا.
البرنامــج االســتدراكي :يهــدف هــذا البرنامــج التعليمــي املكثــف إلــى توفيــر التعليــم األساســي لألطفــال
غيــر امللتحقــن باملــدارس ،ضمــن الفئــة العمريــة  12 -9ســنة ،ويتيــح البرنامــج الفرصــة للطلبــة لتعويــض
مــا فاتهــم مــن ســنوات دراســية يف ثالثــة مســتويات مكثفــة مــن التعليــم للصفــوف الســتة األساســية األولــى
الصفــوف  6 -1علــى مــدى ثــاث ســنوات.
.3

تعليم الالجئني

تشـ ُ
ـارك الــوزارة يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية ،وتعمــل علــى ضمــان التحــاق جميــع الطلبــة
الســوريني الالجئــن مــن الذكــور واإلنــاث يف ريــاض األطفــال والتعليــم األساســي والثانــوي ،هنــاك حال ًيــا
مــا يقــدر بنحــو  140,000طالــب ســوري الجــئ ،يتلقــون التعليــم يف األردن .وتبلــغ نســبة الطلبــة الســوريني
 % 25.1مــن مجمــوع الطلبــة يف العاصمــة عمــان ،و  % 25.1يف املفــرق و  % 22.2يف إربــد و  % 17.4يف
الزرقــاء.
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الكفاءة الداخلية
تقــاس الكفــاءة الداخليــة مبعــدالت النجــاح واإلعــادة والتســرب كمــا يشــير اجلــدول للســنة الدراســية 2014
 ،2015 /وجتــدر اإلشــارة إلــى ارتفــاع معــدل التســرب ،وال ســيما بالنســبة للذكــور مــن الصــف الســابع إلــى
احلــادي عشــر .وقــد يُعــزى ذلــك إلــى املعاييــر والتوقعــات االجتماعيــة للذكــور واإلنــاث؛ حيــث يتوقــع مــن
الذكــور أن يقومــوا بــدور املُعيــل يف األســرة ،وبالتالــي يحتاجــون إلــى البحــث عــن عمــل منــذ ســن مبكــرة ،كمــا
أن معــدل إعــادة الصفــوف للذكــور أعلــى بكثيــر مــن معــدل اإلعــادة لــدى اإلنــاث ،بــد ًءا مــن الصــف الســابع،
ورمبــا يشــير ذلــك إلــى تدنــي جــودة التعليــم يف مــدارس الذكــور مــن هــذا الصــف ،وصعــو ًدا إلــى أعلــى.
التعليم المهني
أكــد جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي أهميــة وجــود نظــام متطــور للتعليــم املهنــي والتقنــي والتدريــب؛ نظ ـ ًرا
للحاجــة إلــى قــوى عاملــة مؤهلــة يف مختلــف مجــاالت ســوق العمــل ،حيــث يحظــى التعليــم املهنــي مبكانــة
بــارزة يف النظــم التعليميــة الرســمية وغيــر الرســمية يف معظــم أنحــاء العالــم ،ومت تأكيــد هــذه األهميــة يف
اخلطط القطاعية األخرى مثل «رؤية األردن » ، 2025و «اإلســتراتيجية الوطنية للتشــغيل» ،واإلســتراتيجية
الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية  2025 - 2016التــي ركــزت علــى التنســيق القطاعــي للتعليــم املهنــي مــا بــن
الــوزارات املعنيــة والقطاعــات الوطنيــة كافــة ،واالرتبــاط باحتياجــات التشــغيل الوطنيــة.
جودة نظام التعليم
واضحــا يف هــذا املجــال،
وعلــى الرغــم مــن أن األردن أحــرز خــال الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة تقد ًمــا
ً
فــإن التصــورات الســلبية عــن التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي بــن الطلبــة واألســر مــا تــزال هــي الســائدة
كمــا يف العديــد مــن البلــدان مــن العالــم؛ إذ يُ َ
نظ ـ ُر إلــى التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي علــى أنــه مســار
مــن الدرجــة الثانيــة للطلبــة؛ إذ إنهــم مــا يزالــون يفضلــون التعليــم األكادميــي واجلامعــي ووظائــف القطــاع
العــام ،مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن فتــرات طويلــة مــن التعطــل بعــد التخــرج .ومــن جهــة أخــرى ،يلتحــق الطلبــة
الذيــن يعانــون ضع ًفــا يف التحصيــل الدراســي بفــروع الدراســة املهنيــة والتقنيــة؛ لــذا فهنالــك حاجــة لتعزيــز
مكانــة التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي ،وجعــل هــذا القطــاع ميثــل فرصــة جذابــة للتعلّــم مــن سـ ّـن مب ّكــرة
يف مختلــف أقســامه.
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محور التعليــــم
الرؤيــــــــة:
تعليم ابتكاري ريادي شامل ومعاصر.
المخرجات

األنشطة

الزمن

توافقها مع االستراتيجية

بيئة جاذبة للطالب
وتستثير اهتمامهم
للتعليم باستحداث
طرق جديدة واساليب
مبتكرة

إدخال التكنولوجيا في
اسلوب التدريس وطرح
المادة التعلم عن بعد
باستخدام الكمبيوتر

2020 - 2019

تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( 1/6
) و تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( .) 1/1
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( 1/6
) تحسين البيئة التعليميــة
والتربوية في المدارس
والجامعات ( .) 1/2
تطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا ( .) 1/4
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6

الخروج الى المنصة التعلم
عن بعد شاملة تتضمن
الوصول الى المعلومات في
أي وقت
التعلم عن طريق المحاكاه

انشاء مكتبة اإللكترونية
لتشجيع الطالب على بالقيام
باالبحاث العلمية من خالل
المكتبةااللكترونية الموجودة
داخل الجامعة او المدرسه
تحفيز الطالب على القراءة
من خالل مسابقة مختصة
بالقراءة
تقديم الحصص
والمحاضرات تعلم عن بعد
حول الريادة و االبتكار
واإلبداع والمواد االساسية
وخاصة عن اللغة اإلنجليزية
العلوم
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أهداف التنمية
المستدامة
التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد (  ) 4و
الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
() 9
التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
.) 1/5
التعليم الجيد ( ) 4
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6
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التسويق والترويج
للمحتويات التعليمية
اإللكترونية ووتشجيع
الطالب عى استخدامها
تقييم المناهج إلغاء او اضافة
مواد ريادة األعمال على
المناهج
التسويق والترويج
للمحتويات التعليمية
اإللكترونية ووتشجيع
الطالب عى استخدامها
تقييم المناهج إلغاء او اضافة
مواد ريادة األعمال على
المناهج
اللغاء الكتب الورقية
زواستبدالها بالواح الكترونية
تخصيص جلسات مع
أصحاب األعمال والمشاريع
التكنولوجية للتقديم مساهمات
مجتمعية ومساعدة الطالب
بافكارهم
مرافق ومناهج مهيئه
للذوي االعاقه مثل
مناهج بلغة االشاره
+بريل

جلب تمويل ودعم الضافه
خدمات تستهدف دمج ذوي
االعاقة بالمجتمعات

2023 - 2022

التعاون مع المجلس االعلى
لذوي االحتياجات الخاصة
لمساعدتنا بتطوير منهج
يخدمهم

عقد دورات تستهدف ذوي
االعاقة للتاهيلهم وتدريبهم
الكتساب مهارات للوصول
الى صناع القرار

وعي الشباب بالحياه
السياسيه والتكنولوجية

تفعيل البرلمانات الشباببية
بالمدارس والجامعات

2025 - 2023

تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6

التعليم الجيد ( ) 4

تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6

التعليم الجيد ( ) 4

تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( ) 1/6
و و بناء قدرات الشـباب في
مجال إدارة المبادرات الفاعلة (
. ) 4/1
دمــــــج االشخاص ذوي
االعاقة بفئاتهم المختلفة في
العملية التعليمية ( .) 1/7
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و دمــــــج االشخاص
ذوي االعاقة بفئاتهم المختلفة في
العملية التعليمية ( .) 1/7
دمــــــج االشخاص ذوي
االعاقة بفئاتهم المختلفة في
العملية التعليمية ( ) 1/7
وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
.) 1/5
تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
 ) 1/5وو بناء قدرات الشـباب
في مجال إدارة المبادرات
الفاعلة ( . ) 4/1

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4
التعليم الجيد ( ) 4
التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة (  ) 10و
عقد الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10

التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
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انشاء واشراك الشباب
بالتجربه الحزبية

ف
25طالب مبتكر ي� مجال
الذكاءمن خالل ادراج مادة
ن
االصطناع
تع� بالذكاء
ي

ابتكار طرق جديدة
باسلوب التدريس
ليصبح اكثر حداثه
وتدريب المعلمين
لتهيئتهم فكريا وثقافية
وسلوكيا وعلميا

تدريب المدرسين على
المهارات الحياتيه واسلوب
طرح المعلومه بطريقه
جديدة
تجهيز محتوى تعليمي
غير تقليدي خالل االجازة
الصيفيه بالتعاون مع الجهات
المختلفه

تنفيذ انشطه اسبوعية
مختصة بالمسرح والموسيقى
والرسم

زيادة الساعات الدراسية
العملية وتقليص ساعات
التدريس النظريه
تخصيص ساعات تدريبة
عملية للطالب الكسابه
الخبرة في مجال التخصص
عقد 20دورة تدربية داخل
كل فصل دراسي من النقابة
الخاصه بالمعلمين بتدريبهم
على الال منهجية
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التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
 ) 1/5و بناء قدرات الشـباب
في مجال إدارة المبادرات
الفاعلة ( . ) 4/1
التعليم الجيد (  ) 4و
تطوير برامج مجتمعية تربط
الصناعة واالبتكار
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف والهياكل األساسية (
)9
التكنولوجيا (  ) 1/4وو بناء
قدرات الشـباب في مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( . ) 4/1
بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
الجامعات في مجال العمل
االقتصاد ( ) 8
الشبابي ( .) 1/3

تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1وتعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة (  ) 1/5و بناء
قدرات الشـباب في مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( . ) 4/1
تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
 ) 1/5و بناء قدرات الشـباب
في مجال إدارة المبادرات
الفاعلة ( . ) 4/1
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( .) 1/1
تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( .) 1/6
بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة
الجامعات في مجال العمل
الشبابي ( .) 1/3

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4
و الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية (
)9
التعليم الجيد (  ) 4و
الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية (
)9
التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد ( ) 8
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مالئمة المادة المضافة مع
قدرات الطالب

استبدال االكتب الورقية
بالواح اللكترونية للطالب
بالمدرسة والجامعة
تفعيل دور المواطنة
الفاعلة للدى الطالب
والجامعين

دروس تقوية للطالب
المدارس من طالب
الجامعات وطرحها على
شكل ساعات عمل اجتماعية
للتقليل من ساعات الدراسه
النظرية ونقلهاالى التطبيق
العملي
اعداد استفتاء ودراسه على
المدارس في كافة الملكة
حول النقص والفجوة الثقافيه
التي يحتاجها الطالب

2029 - 2028

تهيئه وحدة تعليمية في كل
محافظة حيث تصبح معاهد
صيفية دائمه خالل االجازة
الصفية

دروس تقوية لطالب
المدارس والجامعات حيث
تغطى ضمن عالمات من
الجامعة والتقليل من المواد
الدراسية
تعزيزالمشاركة الفاعلة انشاء فرق للخدمة المجتمعيه 2030 - 2029
في المدارس وتفعيلهامن
في االنشطه الال
خالل تدريبهم للقيام
منهجية والالصفية
بمبادرات مجتمعية

تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( ) 1/1
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( ) 1/1
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( .) 1/2
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
و تحسين البيئة التعليميــة
والتربوية في المدارس
والجامعات (  ) 1/1و ( 1/2
).
تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة
و تفعيل المراكز والمدارس
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف
التسويق االلكتروني ( ) 1/5
و( .) 1/6
تحسين البيئة التعليميــة
والتربوية في المدارس
والجامعات ( .) 1/2
بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة
الجامعات في مجال العمل
الشبابي (  ) 1/3و تطوير
برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل
توظيف التكنولوجيا ( 4/1
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
ف
باالنشطة الالصفية ي� المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
ف
) 5/1و بناء قدرات الشـباب ي�
مجال إدارة المبادرات الفاعلة (
. . ) 1/4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( ) 4

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
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تقديم حصص ومحاضرات
وانشطه تعليميه حول الريادة
واالبتكار واالبداع والعلوم
والمهن

انشاء فريق مناضرات في
المدارس وعمل بطولة
مناضرات على مستوى
المملكة بين الطلبة من كل
مدارس المملكة

عمل شراكه بين وزارة
التربية والتعليم مع الجهات
المختصة بالتكنولوجيا

تصميم إختبار يحدد مستوى
دراسة بحثية علمية
معرفة طلبة المدارس
تحدد مستوى معرفة
وآخر يحدد مستوى معرفة
طالب المدارس
برامج التعليم العالي بأدوات
وطالب برامج
التعليم العالي بأدوات التكنولوجيا إعتمادا على
تكنولوجيا المعلومات منهجية علمية وخبراء في
بما يخدم تطوير أدوات مجال التعليم و التكنولوجيا
التكنولوجيا في قطاع ودراسة معمقة لواقع تطبيق
هذا األدوات في قطاع
التعليم.
التعليم.
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2020

تطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل
توظيف التكنولوجيا ( 1/4
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
. ) 1/5
بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة
الجامعات في مجال العمل
الشبابي (  ) 1/3و تطوير
برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل
توظيف التكنولوجيا ( 1/4
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
. ) 1/5
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( .) 1/2
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( ) 1/2
وتطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا (  ) 1/4و تفعيل
المراكز والمدارس الشبابية
اإلنتاجية وتوظيف التسويق
االلكتروني ( .) 1/6

التعليم الجيد (  ) 4و
الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية (
)9

التعليم الجيد (  ) 4و
الحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
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إطالق منصة إلكترونية
يتم من خاللها تقديم إختبار
قياس المستوى لكل من
طلبة المدارس وطلبة برامج
التعليم العالي في ادوات
التكنولوجيا ,تهدف هذه
الدراسة إلى قياس مدى
معرفة الطالب بما يتعلق
بأدوات التكنولوجيا في
مختلف قطاعات التعليم.

2021

إنشاء مذكرة تفاهم مع
وزارة التربية والتعليم بهدف
التعاون للحصول على
البيانات التي تدعم الدراسة
البحثية المطروحة وتعميم
هذه المنصة بين طالب
المدارس للحصول على
بيانات واقعية.

2021

إنشاء مذكرة تفاهم مع
وزارة التعليم العالي بهدف
التعاون للحصول على
البيانات التي تدعم الدراسة
البحثية المطروحة وتعميم
هذه المنصة بين طالب
الجامعات للحصول على
بيانات واقعية من خالل
نشر هذه المنصة على بوابة
التعليم اإللكتروني للطالب
والبريد االلكتروني الخاص
بهم .
دراسة البيانات التي تم
2022
الحصول عليها من خالل
المنصة والخروج بورقة
بحثية من خالل التعاون
مع مختصين في التعليم و
لتكنولوجيا للعمل على برامج
تطور المستوى المعرفي في
قطاع التعليم التكنولوجي.
2021

تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( ) 1/2
وتطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا (  ) 1/4و تفعيل
المراكز والمدارس الشبابية
اإلنتاجية وتوظيف التسويق
االلكتروني ( .) 1/6
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة (  ) 1/5وتفعيل المراكز
والمدارس الشبابية اإلنتاجية
وتوظيف التسويق االلكتروني (
. ) 1/6
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة (  ) 1/5وتفعيل المراكز
والمدارس الشبابية اإلنتاجية
وتوظيف التسويق االلكتروني (
. ) 1/6
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( ) 1/2
و تطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا (  ) 1/4و

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
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العمل على تصميم مواد
تزويد  100ألف
طالب من قطاع التعليم تدريبية حول كل من
أساسيات إستخدام الحاسوب
بأدوات التكنولوجيا
مثل أساسيات إستخدام و مهارات البحث العلمي
و األدوات التكنولوجية
الحاسوب و مهارات
المتطورة من خالل خبراء
البحث العلمي و
مختصين في تكنولوجيا
األدوات التكنولوجية
المعلومات و التعليم.
المتطورة مثل الواقع
اإلفتراضي و البرمجة
و الذكاء اإلصطناعي.
مراجعة المواد المقترحة من 2022
هيئات التعليم ليتم إعتماد
هذه البرامج التدريبية محليا
و لضان أنها تواكب معايير
التعليم.
إنشاء برنامج تدريبي
2030 - 2023
بالشراكة مع وزارة التربية
و التعليم و وزارة التعليم
العالي ,يتضمن البرنامج
التدريبي تدريب  12ألف
طالب سنويا من طالب
المدارس و طالب الجامعات
ضمن المساقات المعتمدة
2022

تصميم مسابقة تتعلق في
      .1مسابقة” “
استخدام ادوات التكنولوجيا
 : TOEDUمسابقة
وطنية في قطاع التعليم في ايجاد حلول للمشاكل
بمختلف قطاعاته والتي المجتمعية داخل قطاع التعليم
تعنى باستخدام ادوات بمختلف مجاالته من خالل
تطبيقها على مستوى البيئة
التكنولوجيا في ايجاد
حلول للمشاكل الوطنية المدرسية وبرامج التعليم
العالي من قبل اختصاصيين
في تشاركية كبيرة
في مجاالت عديدة في قطاع
ما بين قطاع التعليم
التكنولوجيا وقطاع التعليم
والمشاكل الوطنية
والحلول المجدية لها  .والمهارات العلمية .

لم يتم التحديد

انشاء مذكرة تفاهم تقوم على لم يتم التحديد
التعاون مع وزارة التربية
والتعليم ووزارة التعليم
العالي من اجل العمل على
تطبيق المسابقة في قطاع
التعليم
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تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( ) 1/1

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
( ) 1/1
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( ) 1/2
وتطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا ( .) 1/4
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( 1/2
)وبناء قدرات المعلمين
وأســــاتذة الجامعات في مجال
العمل الشبابي (  ) 1/3و
تطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا ( ) 1/4
بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة
الجامعات في مجال العمل
الشبابي (  ) 1/3و تطوير
برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل
توظيف التكنولوجيا ( ) 1/4
و تعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس
والجامعات وربطهـا بمنصات
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
) 1/5

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
وعقد شراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
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محور البطـــــالة

الرؤيــــــــة:

أردن ريادي مبتكر خالق لفرص العمل ومحتضن لإلستثمارات.
المخرجات

األنشطة

تخفيض نسبة البطالة
لذوي االعاقة بنسبة
%20

عمل دراسات خاصة
لذوي االعاقة لمعرفة
احتياجاتهم وقدراتهم
وميولهم للتعاقد مع الشركات
الخاصة والحكومية
ألنشاء واستحداث وظائف
وبيئة تناسب احتياجاتهم
لتمكنهم من االعتماد الذاتي
واالستقاللية مثل شركات
ذات ابنية مهيئة الستقبالهم.
الزام القطاع الخاص بأنفاق 2019-2023
نسبة من المبالغ المخصصة
للضريبة في اقامة مشاريع
بنية تحتية لذوي االعاقة
مقابل اعفاء ضريبي شريطة
ان تكون فعالة وحسب
شروط ومعايير لضمان
الجودة.

زيادة مساهمة القطاع
السياحي في تشغيل
الشباب بنسبة -30
%40

الزمن
2019-2023

عمل منصة لذوي
االعاقة لتمكينهم معرفيا
ومهاريا لممارسة التجارة
االلكترونية.

2019-2023

التركيز على اليات التسعير
كأحد اهم عناصر المزيج
التسويقي وبهدف زيادة تدفق
السياح للمملكة.

2019-2024

اشراك افراد المنطقة
وشبابها في القطاع السياحي
من خالل االستفادة من
الموارد المتاحة لديهم،
سواء البشرية (تدريبها لسد
الفجوة حسب حاجة المنطقة
السياحية) واالصول التي
تمتلكها اهالي المنطقة.

2019-2024

أهداف التنمية
توافقها مع االستراتيجية
المستدامة
التعليم الجيد ( ) 4
تطوير وتطبيق نظام
و العمل الالئق ونمو
للكشف عن الشباب المبدعيم
االقتصاد (  ) 8وعقد
والموهوبين (  ) 6/3و تبني
البرامج اإلبداعية للشباب وتقديم الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
الدعم الالزم لتنفيذها ( ) 6/4
و تشجيع الشباب ذوي اإلعاقة
على التميز واالبداع (  ) 6/7و
تأهيل الشباب
لسوق العمل ( . ) 3/3
تبني البرامج اإلبداعية للشباب
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها
(  ) 4/6و تأسيس ودعم
حاضنات االعمال (  ) 6/6و
تشجيع الشباب ذوي اإلعاقة
على التميز واالبداع ( ) 7/6
وتبني البرامج اإلبداعية للشباب
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
. ) 6/4
تأسيس ودعم حاضنات االعمال
(  ) 6/6و تشجيع الشباب ذوي
اإلعاقة على التميز واالبداع (
. ) 6/7

التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
تمكين الشباب والعاملين معهم
بمفاهيم ومهارات ريادة األعمال و العمل الالئق ونمو
(  ) 6/1وتمكين الشباب بمقاهيم االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
وقيم الحاكمية الرشـــــيدة
األهداف ( ) 17
وسيادة القانون ( .) 7/1
التعليم الجيد ( ) 4
تطوير البنى التحتية االلزمة
و العمل الالئق ونمو
لتنفيذ االنشطة الشبابية ( 5/1
االقتصاد (  ) 8وعقد
) و تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع الشراكات لتحقيق
والتميز (  ) 6/2و تبني البرامج األهداف ( ) 17
اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم
الالزم لتنفيذها (  ) 6/4و بناء
قدرات
ف
الشـباب ي� مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( . ) 1/4
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زيادة النشاطات الثقافية
للسياح واثارة التجربة
االردنية وجعلها متميزة.

2019-2024

تحسين ورفع مستوى جودة
الحرف اليدوية من خالل
تقديم تصاميم اصلية عالية
الجودة

2019-2024

االهتمام اكثر بالمرافق
الصحية والخدمات المكملة
للتجربة السياحية والعمل
على رفع االدارة في المواقع
السياحية المختلفة و تحسين
مستوى البنية التحتية
والخدمات.
حملة تسويقية مكثفة تسلط
2019-2024
الضوء على المواقع
السياحية المختلفة وعمل
خطط سياحية مقترحه
للسائحين .و تطوير البنية
التحتية وخاصة التنقالت
البرية داخل المملكة.
2019-2024

بيئة جاذبة
لالستثمارات المحلية
واالجنبية
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ضمان وضوح الحقوق
االقتصادية للقطاع الخاص
عند التعامل مع الحكومة
والحرص على االمتثال لهذه
الحقوق.
مراقبة ومتابعة عمل
2019-2027
حاضنات االعمال من خالل
عمل مسوحات ودراسات
على جودة الخدمات المقدمة
ومخرجاتها.
2019-2027

تطوير البنى التحتية االلزمة
لتنفيذ االنشطة الشبابية ( 5/1
) و تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع
والتميز (  ) 6/2و تبني البرامج
اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم
الالزم لتنفيذها (  ) 6/4و و
بناء قدرات
ف
الشـباب ي� مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( .. ) 1/4
تبني البرامج اإلبداعية للشباب
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4و بناء قدرات الشباب في
مجال إدارة المشاريع الريادية (
 ) 6/5و و بناء قدرات الشـباب
في مجال إدارة المبادرات
الفاعلة (  ) 4/1وتأهيل الشباب
لسوق العمل ( . ) 3/3
تطوير البنى التحتية االلزمة
لتنفيذ االنشطة الشبابية ( 5/1
) و بناء قدرات الشباب في
مجال إدارة المشاريع الريادية (
 ) 6/5و الحفاظ على البيئــــة
الصــــــــحيـــة والحد من
التلوث ( .) 7/9
تطوير البنى التحتية االلزمة
لتنفيذ االنشطة الشبابية ( 5/1
) و تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع
والتميز (  ) 6/2و تبني البرامج
اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم
الالزم لتنفيذها (  ) 6/4و بناء
قدرات
ف
الشـباب ي� مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( . . ) 1/4
تمكين الشباب والعاملين معهم
بمفاهيم ومهارات ريادة األعمال
(  ) 6/1وتمكين الشباب بمقاهيم
وقيم الحاكمية الرشـــــيدة
وسيادة القانون ( .) 7/1
تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1وتمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز (
 ) 6/2وتأسيس ودعم حاضنات
االعمال ( . ) 6/6

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

المياه النظيفة والنظافة
الصحية (  ) 6و عقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( 4
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
) 17

التعليم الجيد ( ) 4

التعليم الجيد ( 4
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
) 17
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مشاريع صغيره ومتوسطة
في مجاالت مختلفة - :توجية
الشباب والرياديين نحو
القطاعات الرائدة التي يكون
اثرها ومساهمتها كبير في
االقتصاد (قيمة مضافه
اكبر) واقامة دورات
تدريبية ودبلوم وورش تتعلق
في هذه القطاعات وعلى ان
تكون هذه المشاريع مدروسة
وتلبي حاجات واولويات
السوق.
توحيد الجهود بين
2019-2027
المؤسسات التمويلية ومنصة
واحدة لغايات التنسيق بين
عمل الصناديق المختلفة
ومؤسسات التمويل بضمان
استمرارية المشاريع
واستدامتها.
تسهيل الحصول على طلبات 2019-2027
ترخيص االعمال.
2019-2027

تخفيض نسبة الوظائف المطالبة بنقل التكنولوجيا
وتعليمها للمواطنين في
التي تشغلها العمالة
شركات االستثمار االجنبية
الوافدة بنسبة %1
المباشرة والتي لديها
تكنولوجيا حديثة حيث انها
ستقوم بتعليم الشباب االردني
هذه التكنولوجيا ومن ثم
اجبارها على احالل الشباب
االردني مكان الشباب
االجنبي.
زيادة معدل النمو في
الصادرات بنسبة %4

2019-2027

انشاء صندوق خاص
للمشاريع الصناعية ،وإقامة
مدن صناعية.

2019-2030

تطوير المنتجات الصناعية
والخدمية االردنية واالبداع
واالبتكار.

2019-2030

تعزيز مشاركة المراه في
القطاع الصناعي من خالل
تدريبها.

2019-2030

تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1وتمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز (
 ) 6/2و بناء قدرات الشباب في
مجال إدارة المشاريع الريادية
(  ) 6/5وتأهيل الشباب لسوق
العمل ( . ) 3/3

التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

تبني البرامج اإلبداعية للشباب
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
) 6/4

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

تبني البرامج اإلبداعية للشباب
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
) 6/4
تطوير المناهج التعليمية
والتربوية لتصـــــبح أكثر
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و تطوير برامج
مجتمعية تربط الشـــــــباب
بالواقع الـفـعـلـي لمجتمعهاتهم
مـن خالل توظيف التكنولوجيا (
 ) 1/4وتمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال ( .) 6/1
بناء قدرات الشباب في مجال
إدارة المشاريع الريادية ( 6/5
) وتأسيس ودعم حاضنات
االعمال (  ) 6/6وتأهيل
الشباب لسوق العمل ( .) 3/3
بناء قدرات الشباب في مجال
إدارة المشاريع الريادية ( 6/5
)و كســـب دعم وتأييد الشــباب
وأســرهم للعمل المهني ( 3/4
).
تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1و تمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز ( 6/2
) وبناء قدرات الشباب في مجال
إدارة المشاريع الريادية ( 6/5
) و كســـب دعم وتأييد الشــباب
وأســرهم للعمل المهني ( 3/4
).

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17

التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
األهداف ( ) 17
والمساواة بين الجنسين
()5
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تخفيض معدل البطالة
بنسبة من %3-1

التحول من الصناعات
التقليدية واسعة االنتشار الى
الصناعات الفريدة ذات قيمة
مضافة عالية.

2019-2030

انشاء قسم خاص داخل
مؤسسات التدريب المهني
يهتم بالتعليم الصناعي
المواكب لتطور العصر.

2019-2030

انشاء بنك لالفكار الريادية
الموجودة في انحاء المملكة
تبني ابرزها وتشبيكها مع
مؤسسات الدعم الدعم الفني
والمالي.
تشبيك مع المؤسسات العلمية 2019-2030
والتدريبية المختصة الدخال
دورات وورش تدريبية الى
المدارس والجامعات لتكون
داعم للمادة التعليمية بحيث
يعزز التطبيق العملي وزيادة
المهارات ومنافستهم في
سوق العمل.
2019-2030

نشر الوعي والتدريب
الشباب وخاصة النساء
على المهارات التي يتطلبها
العمل الحر والمرن الغير
مقيد بمكان بحيث تمكن
االشخاص الذين يواجهون
مشكلة في العمل المقيد
بمكان.
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تبني البرامج اإلبداعية للشباب التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4و بناء قدرات الشباب في االقتصاد (  ) 8وعقد
مجال إدارة المشاريع الريادية ( الشراكات لتحقيق
 ) 6/5وتأسيس ودعم حاضنات األهداف ( ) 17
االعمال ( ) 6/6وتأهيل الشباب
لسوق العمل (  ) 3/3و كســـب
دعم وتأييد الشــباب وأســرهم
للعمل المهني ( . ) 3/4
تبني البرامج اإلبداعية للشباب التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4و بناء قدرات الشباب في االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
مجال إدارة المشاريع الريادية
األهداف ( ) 17
( ) 6/5
تبني البرامج اإلبداعية للشباب التعليم الجيد ( ) 4
و العمل الالئق ونمو
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4وتأسيس ودعم حاضنات االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
االعمال ( . ) 6/6
األهداف ( ) 17
التعليم الجيد ( 4
تطوير المناهج التعليمية
) وعقد الشراكات
والتربوية لتصـــــبح أكثر
لتحقيق األهداف (
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة
) 17
ومواكبــة للتطور التكنولوجي
(  ) 1/1و و تحسين البيئة
التعليميــة والتربوية في
المدارس والجامعات ( ) 1/2
و تطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا (  ) 1/4و تمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات ريادة األعمال ( 6/1
) و تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع
والتميز (  ) 6/2وتأهيل الشباب
لسوق العمل ( .) 3/3
التعليم الجيد ( ) 4
تطوير برامج مجتمعية تربط
و العمل الالئق ونمو
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف االقتصاد (  ) 8وعقد
الشراكات لتحقيق
التكنولوجيا (  ) 1/4و تمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم األهداف ( ) 17
ومهارات ريادة األعمال (  6/1والصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
) و تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع () 9
والتميز (  ) 6/2وتأهيل الشباب
لسوق العمل (  ) 3/3تشجيع
العمل المنزلي وتســــــــويـق
المنتجات بإستخدام تكنولوجيا
املعلومات ومنصات التواصل
االجتماعي ( .) 3/6
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محور المشاركــــــة

الرؤيــــــــة:

مجتمع أردني واعي ،فاعل ،ومشارك في وضع القرار في ظل مساحات آمنة ،ومؤثى على مختلف
المخرجات

األنشطة

الزمن

توافقها مع االستراتيجية

 100منصه آمنه
تتيح فرص المشاركة
ف
ي� مختلف محافات
الممكلة

القيام ب  200لقاء حواري
وتوعوي في جامعات و
مدارس و جمعيات مختلفة
في المحتمع لضمان وصول
فكرة المنصات اآلمنه لكل
شريحة في المجتمع التي
مختط أن تصل على األقل
إلى  15000شخص من
خالل  -1 :مواقع التواصل
ال‘جتماعي -2شراكات
مع  29جامعة أردنية و
مدارس -3منصات الشركات
الخاصة

2020

تفعيل دور البرلمانات
الطالبية المدرسية والجامعية
من خالل عقد جلسات مع
نماذج تنمويه ناجحه وعددها
 50جلسه

2022

تحسين البيئة التعليميــة
والتربوية في المدارس
والجامعات (  ) 1/2وبناء
قدرات المعلمين وأســــاتذة
الجامعات في مجال العمل
الشبابي (  ) 1/3و تطوير
برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا (  ) 1/4وتفعيل
المراكز والمدارس الشبابية
اإلنتاجية وتوظيف التسويق
االلكتروني (  ) 1/6وبناء
قدرات الشباب في مجال
إدارة المبادرات (  ) 4/1و
تطوير مهارات الشــــــــبــاب
للتعــامــل مع الواقع االفتراضي
، VRوالواقع المعزز 9/1 ( A
) و ت ـع ــزي ــز االستخدامات
االيجابية لوسـائل التواصل
االجتماع ( . ) 3/7
ي
تحسين البيئة التعليميــة
والتربوية في المدارس
والجامعات (  ) 1/2و تطوير
نوعية البرامج المقدمة
للشـــــــباب حول الثقافة
الدميقراطية والمواطنة ( 2/2
) و تجذير الهوية الوطنية
الجامعية (  ) 2/4و تمكين
الشباب من ممارسة المواطنة
الصاحلة (  ) 2/5وتوعية
الشباب بحقوقهم وواجباهتم
(  ) 3/1وتعزيز المشاركة
المدنية والسياسية للشباب (
 ) 3/2تمكين الشباب بمفاهيم
وقيم الحاكمية الرشـــــيدة
وسيادة القانون ( . ) 7/1

أهداف التنمية
المستدامة
التعليم الجيد ( 4
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

التعليم الجيد ( 4
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
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جمع المشاركين الشباب مع
اإلعالميين ضمن ورشات
عمل لمناقشة أهم المشاكل و
التحديات التي تواحه الرآي
العام ( 20ورشة)

2024

عقد جلسات و برامج
تلفزيونية متعددة الحلقات
لمناقشة المشكل التي تم
اإلتفاق عليها مسبقا عن
طريق حوار مرفوع الستار
بين المشاركين و صناع
القرار

2026

مؤسسة حكومية شبابية التواصل مع كافة المراكز
تضم كافة المؤسسات الشبابية والجامعات
والمدراس و مختلف
والمنظمات والهيئات
العاملة مع الشباب في المنظمات الشبابية و عقد
األردن تتضمن تنظيم إجتماعات تعارفية يحضرها
ممثلين من هذه المراكز
العمل التنموي في
لإلتفاق على إنشاء مؤسسه
لكافة األعمار
حكومه شبابيه تشاركيه
للوصول إلى 10000
مشترك ( 2جلسة)
اإلتفاق على أسس و مهام
2022
ومخرجات المؤسسة الشبابية
و وضع كتاب يحدد مهام
وواجبات هذه المؤسسه
2020

مخاطبة الحكومة و عرض
الكتاب لهم والتواصل مع
صناع القرار واإلعالميين
للمساعدة بتوصيل الفكره
للحكومه
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2024

تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وتمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1و تمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز ( 6/2
) وتطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا ( .) 1/4
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وتمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1و تمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز ( 6/2
) وتطوير برامج مجتمعية تربط
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف
التكنولوجيا ( .) 1/4
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وإنشـــــــــــاء المنشآت الشبابية
(  ) 5/2و توفیر المساحات
الصدیقة للشباب ( ) 5/4

التعليم الجيد ( 4
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

التعليم الجيد ( 4
) و العمل الالئق
ونمو االقتصاد ( 8
) وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

تبني البرامج اإلبداعية للشباب عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4وتعزيز المشاركة المدنية  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
والسياسية للشباب ( ) 3/2
) 16
تبني البرامج اإلبداعية للشباب عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها (
 ) 6/4وتعزيز المشاركة المدنية  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
والسياسية للشباب ( ) 3/2
) 16
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تقسم المؤسسه إلى  3أقسام
:تخطيط وتنفيذ ومراقبة و
بدا عمل المؤسسة الحكومية
الشبابية

2026

أحزاب تؤثر في الحياة خلق الشراكة بين األحزاب
األردنية ومؤسسات المجتمع
السياسية في األردن
المدني تهدف لتعريف
الشباب الناشطين بالمجتمع
المدني ببرامج األحزاب
وآلية عملها
عقد مؤتمر وطني يهد
2022
إليجاد شراكات بين الشباب
في المجتمع المدني والشباب
في األحزاب وتشبيكهم سويا
من خالل مؤتمر وطني
يسبقه مؤتمر وطني
شراكة بين األحزاب
2024
واإلعالم تهدف لتسلط
الضوء على قصص نجاح
الشباب الناشطين في
االحزاب وهذا من شأنه أن
يغير الصورة النمطية بإتجاه
الشباب لألحزاب عن طريق
 :اإلذاعة الصباحية والبرامج
التلفزيونية الحوارية
وجود مؤسسة شامله تقوم
2026
على اإلشراف على العمل
الحزبي تقوم على اإلشراف
والتقييم على العمل الحزبي
2020

تمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1وتمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز (
) 6/2و تبني البرامج اإلبداعية
للشباب وتقديم الدعم الالزم
لتنفيذها (  ) 6/4وتعزيز
المشاركة المدنية والسياسية
للشباب (  ) 3/2وتجذير الهوية
الوطنية الجامعية (  ) 2/4و
تمكين الشباب من ممارسة
المواطنة الصاحلة ( 2/5
) وتوعية الشباب بحقوقهم
وواجباهتم ( .) 3/1
توعية الشباب بحقوقهم
وواجباهتم (  ) 3/1وتعزيز
المشاركة المدنية والسياسية
للشباب ( ) 3/2

العمل الالئق ونمو
االقتصاد ( ) 8
والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

توعية الشباب بحقوقهم
وواجباهتم (  ) 3/1وتعزيز
المشاركة المدنية والسياسية
للشباب ( ) 3/2

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( 3/2
) واطالق جوائز التميز
للمشروعات الشبابية ( 4/4
) تمكين الشباب بمفاهيم وقيم
الحاكمية الرشـــــيدة وسيادة
القانون (  ) 7/1و بناء قدرات
الشـباب في مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( .. ) 4/1
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( 3/2
) واطالق جوائز التميز
للمشروعات الشبابية ( 4/4
) تمكين الشباب بمفاهيم وقيم
الحاكمية الرشـــــيدة وسيادة
القانون (  ) 7/1و بناء قدرات
الشـباب في مجال إدارة
المبادرات الفاعلة ( ) 4/1
وإنشـــــــــــاء المنشآت الشبابية
( .) 5/2

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

العمل الالئق ونمو
االقتصاد ( ) 8
والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
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العدل بين جميع فئات
المجتمع في تولي
المناصب القيداية

عقد دورات تستهدف
ذوي اإلحتياجات الخاصة
لتأهيلهم إلكتساب المهارات
المجتمعية من خالل 20
دورة تدريبية

2020

عقد جلسات (  50جلسة )
عن موضوع إختيار اإلناث
للتخصصات التي أصبحت
حكرا للشباب لكي ال يكون
هناللك ثقافة عيب للمرأه
لضمان حصولها على أعلى
المراكز القيادية تعقدها
نماذج نسائيه محلية ودولية
ناجحة

2022

صنع فريق مكون من 15
شخصا من ذوي اإلحتياجات
الخاصة من مخرجات
الدورات التي عقدت سابقا
 ،وعقد جلسات حوارية مع
صناع القرار إلشراكهم في
الحياة المجتمعية

2024

عقد جلسات بين صناع
القرار من كال الجنسين مع
شرائح المجتمع من الجيل
الصاعد يهدف إلى توعية
 5000شخص إلكتساب
المهارات للوصول إلى
مراكز قيادية لصنع القرار

2026

برنامج تدريبي موجه إلى
 1500شاب وشابة
ن
 16000شاب و شابة
متول� المناصب
ي ف
لغاية إعدادهم من خالل
القيادية ي� مختلف
ف
مؤسسات المجتمع المدني و
المجاالت ي� عام
 50%( .2030ذكور ,المؤسسات الحكومية لتولي
 50%إناث %35 ,ذوي المناصب القيادية ,يتضمن
البرنامج القطاعات التالية:
اإلعاقة).
اإلجتماعي ,اإلقتصادي,
السياسي ,القانوني أو
الثقافي( .يتم تنفيذه على أربع
مراحل خالل  10سنوات
بحيث يتم تدريب 4000
الشباب في كل مرحلة)

2030 - 2022

بناء قدرات الشــــــــبــاب في
مجال المهارات الحياتية (
 ) 5/4وتهيئة المراكز الش ــبابية
لمشاركة الش ــباب من ذوي
االعاقة بحسب كودة البناء
الخاص (  ) 3/5وتشجيع
الشباب ذوي اإلعاقة عىل ي ز
التم�
واالبداع ( ) 7/6
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وتمكين الشباب والعاملين
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة
األعمال (  ) 6/1وتمكين
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم
ومهارات االبداع والتميز (
 ) 6/2و تعزيز ثقافة الحوار
والتسامح واحترام التنوع (
.) 8/7
بناء قدرات الشــــــــبــاب في
مجال المهارات الحياتية ( 4/5
) وتهيئة المراكز الشـــبابية
لمشاركة الشـــباب من ذوي
االعاقة بحسب كودة البناء
الخاص (  ) 5/3وتشجيع
الشباب ذوي اإلعاقة على التميز
واالبداع ( ) 6/7
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وبناء قدرات الشباب في مجال
إدارة المشاريع الريادية ( 6/5
) و تمكين الشباب للمشــــاركة
في مجالس المحافظات
والمجالس المحلية “ الالمركزية
“ (  ) 2/3وتعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة ( .) 1/5
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وبناء قدرات الشباب في مجال
إدارة المشاريع الريادية ( 6/5
) و تمكين الشباب للمشــــاركة
في مجالس المحافظات
والمجالس المحلية “ الالمركزية
“ (  ) 2/3وتعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة (  ) 1/5تبني البرامج
اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم
الالزم لتنفيذها ( .) 6/4

التعليم الجيد ( 4
) والحد من أوجه
عدم المساواة ( 10
) والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

التعليم الجيد ( 4
) والحد من أوجه
عدم المساواة ( 10
) والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

التعليم الجيد ( ) 4
والحد من أوجه عدم
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
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حكومة شبابية موازية
للحكومة الرسمية.

توعية  36000شخص
حول أهمية تمكين الشباب
من المشاركة من خالل
حملة توعوية.

-2030 2020

حملة كسب تأييد تستهدف
كافة دوائر صنع القرار
حول آليات إشراك الشباب
في صنع القرار والمناصب
القيادية 6000(.شخص)
(سنتين تحضيريتين ,تنفذ
الحملة على مدار  4سنوات
بواقع  1500صانع قرار
في كل سنة).

2025 - 2020

إستهداف  3مليون مواطن
عن طريق مواقع التواصل
االجتماعي ووسائل االعالم.

-2030 2020

تمكين  25شاب وشابة من
كافة محافظات االردن لقيادة
حكومة موازية للحكومة
الرسمية.

2030 - 2022

التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والحد من أوجه عدم
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وبناء قدرات الشباب في مجال المساواة ( ) 10
إدارة المشاريع الريادية (  6/5والمساواة بين الجنسين
) و تمكين الشباب للمشــــاركة (  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
في مجالس المحافظات
والمجالس المحلية “ الالمركزية  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
“ (  ) 2/3وتعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في ) 16
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة ( .) 1/5
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والحد من أوجه عدم
والسياسية للشباب ( ) 3/2
وبناء قدرات الشباب في مجال المساواة ( ) 10
إدارة المشاريع الريادية (  6/5والمساواة بين الجنسين
) و تمكين الشباب للمشــــاركة (  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
في مجالس المحافظات
والمجالس المحلية “ الالمركزية  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
“ (  ) 2/3وتعزيز مشـاركة
الشــباب باالنشطة الالصفية في ) 16
المدارس والجامعات وربطهـا
بمنصات األنشطة الالمنهجية
بالدولة ( .) 1/5
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والحد من أوجه عدم
والسياسية للشباب ( ) 3/2
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب (  ) 3/2و والحد من أوجه عدم
تمكين الشباب للمشــــاركة في المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
مجالس المحافظات والمجالس
المحلية “ الالمركزية “ (  ) 5 ( 2/3وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
والجامعات وربطهـا بمنصات
) 16
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
.) 1/5
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قانون إنتخاب يسمح
للشباب من عمر
 25سنة بالترشح
لإلنتخابات البرلمانية.

اختيار الحكومة الشبابية
من مخرجات البرنامج
التدريبي من خالل انتخابات
ديمقراطية تقام في نهاية
التدريبات.

2030 - 2022

توعية  36000شخص
من الشباب والنساء من
المحافظات بما فيهم
األحزاب السياسية والنقابات
العمالية ومؤسسات المجتمع
المدني لبناء قاعدة شعبية
تدعم حق إقرار قانون
المعدل لقانون اإلنتخاب.
(تابع للنقطة األولى)

-2030 2020

صياغة و تقديم مقترح
قانون معدل لقانون اإلنتخاب
وطرحه على مجلس النواب
لتبنيه و مناقشته و إقراره
من خالل برلمان السابع
عشر.

2027

إطالق حملة مدافعة و كسب 2029 - 2028
تأييد لدعم مقترح القانون
المعدل لقانون اإلنتخاب.

40

التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب (  ) 3/2و والحد من أوجه عدم
تمكين الشباب للمشــــاركة في المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
مجالس المحافظات والمجالس
المحلية “ الالمركزية “ (  ) 5 ( 2/3وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
والجامعات وربطهـا بمنصات
) 16
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
 ) 1/5تبني البرامج اإلبداعية
للشباب وتقديم الدعم الالزم
لتنفيذها ( .) 6/4
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والسياسية للشباب (  ) 3/2و والحد من أوجه عدم
تمكين الشباب للمشــــاركة في المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
مجالس المحافظات والمجالس
المحلية “ الالمركزية “ (  ) 5 ( 2/3وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
) وتعزيز مشـاركة الشــباب
باالنشطة الالصفية في المدارس  ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
والجامعات وربطهـا بمنصات
) 16
األنشطة الالمنهجية بالدولة (
.) 1/5
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والحد من أوجه عدم
والسياسية للشباب ( ) 3/2
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16
التعليم الجيد ( ) 4
تعزيز المشاركة المدنية
والحد من أوجه عدم
والسياسية للشباب ( ) 3/2
المساواة ( ) 10
والمساواة بين الجنسين
(  ) 5وعقد الشراكات
لتحقيق األهداف (
 ) 17والسالم والعدل
والمؤسسات القوية (
) 16

دليل تصميم وتنفيذ
المبادرات المجتمعية
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اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻫــﻞ ﻓﻜــﺮت ﰲ ﻋﻤــﻞ ئش ﻟﺪﻋــﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌــﻚ وﺗــﺮك أﺛــﺮ إﻳﺠــﺎﰊ ﻓﻴــﻪ؟ ﻫــﻞ ﺗﺮﻏــﺐ ﰲ أن
ﻳﻜﻮن ﻟﻚ دورك اﻟﺨﺎص ﰲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻜﻨﻚ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ.
ً
إذا ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﺻﻤﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ.

اﻹرﺷــﺎدات ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﺳــﺘﺄﺧﺬ ﺑﻴــﺪك ﺧﻄــﻮة ﺑﺨﻄــﻮة ﻓــﻲ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟــﻪ
ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺎدرات ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ .إن اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻋﻤــﻞ دﻟﻴــﻞ ﻣﺼﻤــﻢ
ﺧﺼﻴﺼـ ًﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬــﻚ ﻟﻌﻤــﻞ وﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ« ﻫــﻮ ﺗﻮﻓﻴــﺮ
ﻣﺮﺟــﻊ ﻳﺪﻋــﻢ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﻟﻸﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺼﺤﻴﺤــﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒﺎدراﺗﻬــﻢ اﻟﺨﺎﺻــﺔ وذﻟــﻚ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﻧﻈــﺮ ًا ﻻﺧﺘــﻼف ﻓﺌــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷردﻧــﻲ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ،
ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺣــﻞ واﺣــﺪ ﻟﺤــﻞ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت .وﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠــﻖ ﻓــﺈن ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ«
ﻗــﺪ ﺧﺼــﺺ ﻣﺠــﺎل رﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴــﻞ ﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺒــﺎدرات وأﻧﺸــﻄﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ
اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ اﻟﺘﻴﺴــﻴﺮ وإﻗﺎﻣــﺔ ﺣــﻮار ﺑﻴــﻦ أﻃــﺮاف اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ .وﻋﻠﻴــﻪ
ﻓﺴــﻴﻘﻮم اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﻌﻤــﻞ ﻣﺒــﺎدرات ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﻓﺘــﺢ ﻗﻨــﻮات اﺗﺼــﺎل ﺑﻴــﻦ
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.

وﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ،ﻓــﺈن اﻟﻔﺌــﺎت اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب
واﻟﺴــﻴﺪات ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻬــﻢ دور ﻓﻌــﺎل ﻓــﻲ اﻟﺘﺪﺧــﻞ ﻟﺤــﻞ ﺗﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،وذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ وﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺣﻠﻮﻟﻬــﻢ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻮﺻﻠــﻮا إﻟﻴﻬــﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ .ﻓﻬــﺬا اﻟﺪﻟﻴــﻞ ﻳﻮﻓــﺮ ﻟﻠﺸــﺒﺎب
أدوات وﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻋــﻦ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﻬــﺎرات اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻋﺒــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ وﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻣﺒــﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﺑﻬــﺪف ﻋﻤــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ
إﻳﺠﺎﺑﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام.

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ؟
ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﻢ ﺗﻮﺿﻴــﺢ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ واﺣــﺪ ﻳﺮﺿــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻃــﺮاف ﻟﻤﻌﻨــﻰ اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ اﻧــﻪ ﺗﺨﺘﻠــﻒ
ﺗﻌﺮﻳﻔــﺎت اﻟﻤﺼﻄﻠــﺢ ﺑﺈﺧﺘــﻼف اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴــﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ ،اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﺈن ﺗﻌﺮﻳــﻒ اﻟﻤﺒــﺎدرات
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺤﻴــﻂ اﻟﻤﺤﻠــﻲ اﻷردﻧــﻲ ﻫــﻮ ﻧﻬــﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ  ،ﻳﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻧﻮﻋﻴــﺔ
ﺣﻴــﺎة أﻓﻀــﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت  ،وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻳﺠﺘﻤــﻊ ﻓﻴﻬــﺎ أﻓــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ ﻹﺗﺨــﺎذ إﺟــﺮاءات ﺟﻤﺎﻋﻴــﺔ وإﻳﺠــﺎد ﺣﻠــﻮل

ﻟﻠﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ .ﺗﺴــﻌﻰ اﻟﻤﺒــﺎدرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻷﻓــﺮاد ﻣــﻦ اﻟﻤﻬــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟــﻮن إﻟﻴــﻪ ﻹﺣــﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ
وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ ﻳﺘــﻢ إﻛﺘﺴــﺎب ﻫــﺬه اﻟﻤﻬــﺎرات ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﻋﻤــﻞ ﺗﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ أو
داﺧــﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ.
ً

ﻫــﺪف ﻣﺸــﺘﺮك .ﻓﻴﺠــﺐ ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أن ﻳﻌــﺮف اﻟﻘﺎﺋﻤﻴــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻷﻓــﺮاد
وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴــﺮ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﻗــﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت ﻓــﻲ ﺳــﻴﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻷﻛﺒــﺮ .واﻟﺨﻄــﻮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘــﻲ ﻳﺠــﺐ أن

ﻳﺘﺨﺬﻫــﺎ اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﻬﺘــﻢ ﺑــﺄن ﻳﺼﺒﺤــﻮا ﻣﻨﻔﺬﻳــﻦ ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة ﻫــﻲ اﻟﺘﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ دراﺳــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺻﺤﻴــﺢ وﻣﻌﺮﻓــﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻣــﻮارده .ﻷﻧــﻪ ﺳــﻴﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﴩوع
ﻳﺴــﻌﻰ ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ « ﺻﻤــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺸــﺎرﻛﻲ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﻧــﻲ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﺟــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﻧــﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴــﺮ

ﻋــﻦ أﻓﻜﺎرﻫــﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﻮﻳــﺮ رؤﻳــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب اﻷردﻧــﻲ ﻣــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت،

ﻫــﻲ ﻋﻤــﺎن ،ﻋﺠﻠــﻮن ،إرﺑــﺪ ،واﻟﺰرﻗــﺎء ،واﻟﻜــﺮك وﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴــﻦ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ اﻟﻌــﺎم واﻟﺨــﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ .ﻛﺎن
اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻫــﻮ ﺗﻤﻜﻴــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﻧــﻲ ﻣــﻦ إﻇﻬــﺎر ﺷــﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻻﻟﺘــﺰام ﺗﺠــﺎه اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ

وﻋﻴــﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ داﺧــﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ ,ﺧــﻼل اﻟﻤﺸــﺮوع ﺳــﻴﻤﺎرس اﻟﺸــﺒﺎب اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻨــﺔ َ
اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻴﺼﺒﺤــﻮا أﻛﺜــﺮ ً
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬــﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ .وﺗﺤﻔﺰﻫــﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴــﺮ ﺧــﺎرج اﻟﺼﻨــﺪوق ﻣﻤــﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓــﻲ وﺿــﻊ رؤﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺰوﻳــﺪ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﻴﻦ ﺑــﺎﻷدوات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻨﻘــﻞ اﻷﻓــﻜﺎر واﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻣــﻦ
ﻧﻬﺠــﺎ
ً
ﻟﺸــﺒﺎب اﻷردن  .ﻳﺘﺒﻨــﻰ اﻟﻤﺸــﺮوع ً
داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ.

ﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ « اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤــﻪ وﺗﻘﺪﻳﻤــﻪ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻧﺨﺒــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﻧــﻲ رؤﻳــﺔ ﺷــﺒﺎﺑﻴﺔ ﺣــﻮل ﺛﻼﺛــﺔ

ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ  :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:
 - ١وﺿﻊ رﻣﺰ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ.
 - ٢اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪرات واﻟﻤﻮارد اﻟﻐﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ.
 - ٣إدراج وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﴩوع » ﻣﺴﺎرﻧﺎ « إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ:
 (١وﺿﻊ رؤﻳﺔ ﺷﺒﺎب اﻷردن » « ٢٠٣٠
 (٢ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ .
 (٣إﻧﺸــﺎء ﻣﺴــﺎﺣﺎت ﺻﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈــﺎت  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺤــﻮر ﺑﻨــﺎء ﻗــﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ .

ﺳﻴﺎق اﻟﻤﴩوع
ﺗُﻘــﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻷردﻧﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﱐ ﰲ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ,ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ) .(٢٠٢١-٢٠١٩وﻣﻊ ذﻟﻚ ,ﻳﺒﺪو أن ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
ﻛﺒــﲑا ،
اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻻﻳــﺰال ﻳﻤﺜــﻞ ﺗﺤﺪﻳًــﺎ
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ.

ﻫﺪف اﻟﻤﴩوع
ﺗﻤﻜــﲔ اﻟﺸــﺒﺎب اﻷردﱐ ﻣــﻦ أن ﻳﺼﺒﺤــﻮا ﻣﻮاﻃﻨــﲔ ﻓﺎﻋﻠﻴــﲔ ﻣــﻦ
ﺧــﻼل اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜــﺮة اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﺢ ﻟﻬــﻢ ﺑﺘــﻮﱄ
اﻟﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎت داﺧــﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ،ووﺿــﻊ اﻹﺳــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﲒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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وﺻﻒ اﻟﻤﴩوع
ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠٢٠ﺳـ ُـﻴﺒﻨﻰ ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ « ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎم  ٢٠١٩اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ رؤﻳﻪ ﺷــﺒﺎب اﻷردن . ٢٠٣٠واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺿﻤــﻦ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ورش ﻋﻤــﻞ أﻟﻌــﺎب اﻟﻤﺤــﺎﻛﺎة ﻣــﻊ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  ١٠٠ﻣﺸــﺎرك ﻣــﻦ أرﺑــﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ .إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ

ﻣــﻦ أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻣﺜــﻞ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم وﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ وﻗﻄــﺎع اﻷﻋﻤــﺎل
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻓــﻲ ﻋــﺎم  ٢٠٢١/٢٠٢٠ﺳــﻴﻘﺪم اﻟﻤﺸــﺮوع ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ ورش اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻘــﺪرات ﺣــﻮل ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺤﻠــﻲ واﻟﺘــﻲ

ﺳــﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻦ ﺗﺤﻮﻳــﻞ أﻓﻜﺎرﻫــﻢ إﻟــﻰ ﻣﺒــﺎدرات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ.ﺳــﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ
وﺳﺘﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ » رؤﻳﻪ ﺷﺒﺎب اﻷردن . « ٢٠٣٠

ﻳﻬــﺪف اﻟﻤﺸــﺮوع أﻳﻀــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴــﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴــﻪ ﻟﻠﺸــﺒﺎب .وﻳﻬــﺪف أﻳﻀــﺎ
ـﻬﻼ إﻟــﻰ
ـﻮﻻ ﺳـ ً
اﻟــﻰ إﻧﺸــﺎء ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺴــﺎﺣﺎت ﺻﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﺛــﻼث ﻣﺤﺎﻓﻈــﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ .ﺳــﺘﻮﻓﺮ ﻫــﺬه اﻟﻤﺴــﺎﺣﺎت وﺻـ ً

ﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذاﻟﻚ,ﺳــﻴﺘﻢ إﻧﺸــﺎء ﻣﺮﻛــﺰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ ﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ
ﻋــﺎم, ٢٠٢١ﻣﻤــﺎ ﺳﻴﺴــﺎﻫﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻟﻤــﺪى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ اﻷردﻧــﻲ ,ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳــﻢ

ورش ﻋﻤﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪراات وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

اﻟﴩﻛﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﻤﴩوع " ﻣﺴﺎرﻧﺎ "
ﺗُ ﻨﻈــﻢ ﻣﻨﻈﻤــﺔ )ﻛﺮﻳﺴــﺐ( ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﻣــﺪ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣــﺔ وورش ﻋﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت إدارة اﻟﻨﺰاﻋــﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴــﺔ

واﻟﺘﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.وﺗﻌــﺰز ﺑﻨــﺎء اﻟﺜﻘــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ واﻳﻀــﺎ ﻓﻬــﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ,وﻳﺴــﺘﺨﺪم ﻣﺮﻛــﺰ ﺧﺪﻣــﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣﻨﺎﻫــﺞ ﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻟﺤﺸــﺪ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻨــﻲ واﻟﻤﺎﻟــﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ واﻷردن واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ.ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌﻤــﻞ
ﻣــﻊ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ,ﺳـ ُـﻴﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸــﺮوع ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ,واﻟﺤﻜــﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ,وﺑﻨــﺎء اﻟﻘــﺪرات وﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺳــﻠﻮك
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻷردن .

وﺳــﺠﻠﺖ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﻪ اﻷردﻧﻴــﺔ اﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﻛﺸــﺮﻛﺔ ﻏﻴــﺮ رﺑﺤﻴــﺔ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم  .2014ﺗﻜﻤﻦ ﻧﻘﺎط
ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻔــﺰون ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ ُ
اﻟﻘــﻮة اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ » ﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻔــﺰون ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ « ﻓــﻲ اﻟﻨﻬــﺞ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷدﻟــﺔ اﻟﻤﻮﺟــﺔ ﻧﺤــﻮ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ اﻟﻤــﺮأة ﻣــﻦ

اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات ،وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺤﻔــﺰون ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺷــﺒﻜﺔ واﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  100ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴــﺎت أﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت أﻫﻠﻴﺔ

وﻣﻨﻈﻤــﺎت دﻳﻨﻴــﺔ وﺷــﺮﻛﺎت ﻗﻄــﺎع ﺧــﺎص ﻓــﻲ اﻷردن واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ،وأﻳﻀــﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳــﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ
ﻓﻲ َﻋ ًﻤﺎن واﻟﻤﻔﺮق.

ﻫﺪف اﻟﻤﴩوع
ﻣﺪة اﻟﻤﴩوع .٢٠٢١-٢٠١٩ :
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﰲ  ٥ :ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ,ﻋﺠﻠﻮن وﻋﻤﺎن اﻟﺰرﻗﺎء وإرﺑﺪ واﻟﻜﺮك.
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون اﻟﻤﺒﺎﴍون ٦٥ :ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﱐ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻏﲑ اﻟﻤﺒﺎﴍون:ﺣﻮاﱄ ١٠٠ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ٣:ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.
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أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﺗﻨﺒــﻊ أﻫﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻳﻌــﻮد ﺑﻔﺎﺋــﺪة ﻛﺒــﲑة ﻋــﲆ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋــﲔ واﻟﺬﻳــﻦ ﺑﻘﻮﻣــﻮن
ﺑﺎﻟﻤﺒــﺎدرات وﻋــﲆ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻛﻜﻞ ،ﺧﺼﻮﺻـ ً
ـﺎ وأن اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻫــﻮ ﺗﺤﺴــﲔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻷردﱐ  .وﺳــﲊى
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎدة ﻣﺒﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ.

ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺸــﺒﺎب ﻣــﻊ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎت إدارة
وﺻــﻮﻻ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬــﻢ ﻣــﻦ أول اﻟﺘﺼﻤﻴــﻢ
ً
اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻓﻌﻠﻴ ـ ًﺎ وذﻟــﻚ ﻳﻜﺴــﺒﻬﻢ ﻣﻬــﺎرات ﺷــﺨﺼﻴﺔ
وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﻟﻨﻤﻮﻫﻢ وزﻳﺎدة ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ

إﺷــﺮاك اﻟﺸــﺒﺎب ﻓــﻲ ﺧﻄــﻮات اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻳﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ
ﻣﻬﺎراﺗﻬــﻢ ﻟﻺﺑﺘــﻜﺎر واﻹﺑــﺪاع ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﻘﻮﻣــﻮن ﺑﻤﺒــﺎدرات
ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﻠﻮل ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻠﻌــﺐ اﻟﺸــﺒﺎب دور ﻫــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ
ﺗﻨﻔﻴــﺬ أﻓﻜﺎرﻫــﻢ ،ﻓــﺈن ﻫــﺆﻻء اﻟﺸــﺒﺎب ﻳﺸــﻌﺮون ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ
ﻟﻴﻜﻮﻧــﻮا ﻣﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴــﻦ ﻗﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠــﻰ ﺻﻨــﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ وﺟﻌــﻞ
أﺻﻮاﺗﻬــﻢ ﻣﺴــﻤﻮﻋﺔ وﺧﺼﻮﺻ ـ ًﺎ أﻧﻬــﻢ ﻳﻄــﻮرون ﺗﺠــﺎرب ﺟﺪﻳــﺪة
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ

اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻹﻧﺘﻤــﺎء ﻳﺰﻳــﺪ ﻋﻨــﺪ اﻟﺸــﺒﺎب أﺛﻨــﺎء ﺗﺼﻤﻴﻤﻬــﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﻢ ﻷﻓﻜﺎرﻫــﻢ اﻟﻤﻔﻴــﺪة ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻬــﻢ .وﻫــﻮ ﻣــﺎ
ﻳﺤﺚ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ واﻟﻔﺨﺮ

أﺧــﺬ دور ﻣﺘﺴــﺎوي ﻟﺒﺎﻗــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﻟﺒﻨــﺎء ﺟﺴــﻮر اﻟﺜﻘــﺔ
ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ واﻟﺠﻬــﺎت اﻷﺧــﺮى
ذات اﻟﺼﻠﺔ
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ﺧﺼﺎﺋــﺺ و ﴍوط اﻟﻘﺎﺋﻤــﲔ ﻋــﲆ ﺗﻨﻔﻴــﺬ
اﻟﻤﺒﺎدرات
إن ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻣﺒــﺎدرة ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺄﺧــﺬ
وﻗــﺖ ﻃﻮﻳــﻞ وﺗﺤﺘــﺎج ﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻋﻤــﻞ وﻟﻴﺴــﺖ ﻋﻤــﻞ ﻓــﺮدي.
وﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴــﻦ .ﻓــﺈن
ﻧﺠــﺎح ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻳﺤﺘــﺎج ﻟﺤﻤــﺎس اﻟﻔﺮﻳــﻖ وإﻳﻤﺎﻧــﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻀﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻬــﺎ وﻟﺪﻳــﺔ اﻟﺸــﻐﻒ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
ﺗﻐﻴﻴــﺮ إﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌــﻪ .وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻓﻀــﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺒــﺎدرات ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘﻤﺘــﻊ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺑﺒﻌــﺾ اﻟﺼﻔــﺎت
ﻟﻴﻀﻤﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة.

اﻟﺘﻌــﺎون ،اﻹﻗﻨــﺎع ،اﻹﻧﺼــﺎت اﻟﺠﻴــﺪ ،إﺣــﱰام اﻵﺧــﺮ،
اﻟﻤﺒــﺎدرة ،اﻟﺤــﺮص ﻋــﲆ اﻟﺘﻌﻠــﻢ  ،وﻗــﺪره ﻋﺎﻟﻴــﻪ
ﻋﲆ اﻟﺘﻜﻴﻒ

ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻟــﺪى اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻗﺎﺋــﺪ ﻟــﻪ
رؤﻳــﺔ واﺿﺤــﺔ ﻳﺆﻣــﻦ ﺑﻬــﺎ اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻛﻠــﻪ
واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﻟﻌﻨــﺎﴏ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋــﲆ ﺗﻌﻠــﻢ ﺟﻤﻴــﻊ
أﻓــﺮاد اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻫــﻲ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﺠﻴــﺪ ﺑــﲔ أﻓــﺮاده وذﻟــﻚ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﺎم ﺑﺴﻼﺳﺔ وﻳﴪ.

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺪ؟

ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻠﺨﻴــﺺ اﻟﻘﻴــﺎدة إﱃ أﻧﻬــﺎ
اﻟﻘــﺪرة ﻋــﲆ ﺟﻌــﻞ اﻷﻓــﺮاد ﻳﻘﻮﻣــﻮن
ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻷﻧﻬــﻢ ﻳﺮﻳــﺪون ذﻟــﻚ وﻟﻴــﺲ
ﻓﻘﻂ ﻷﻧﻬﻢ ﻛﻠﻔﻮ ﺑﻪ

ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﺋــﺪ أن ﻳﺘﺎﺑــﻊ ﻛﻼ ﻣــﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ وأداء أﻓــﺮاد اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻓــﻲ ﻧﻔــﺲ
ً
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ واﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ.
اﻟﻮﻗﺖ وﻳﻜﻮن

اﻹﻟﺘــﺰام أﻳﻀـ ًـﺎ ﻣﻄﻠــﻮب ﺑﺸــﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻠــﻚ اﻟﺮؤﻳــﺔ .ﺣﻴــﺚ أﻧــﻪ ﻓــﻲ
أﺣﻴــﺎن ﻛﺜﻴــﺮة ،وﺑﻌــﺪ أن ﻳﺒــﺪأ اﻟﻘﺎﺋــﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ،ﻳﺘﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ ﻋﻤﻠــﻪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻮﻃــﺎت .وﻟﻜــﻦ اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﻟﺠﻴــﺪ ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳﺘﻠــﺰم ﺗﺠــﺎه ﻋﻤﻠــﻪ ﻣــﻦ
اﻟﺒﺪاﻳــﺔ وﺣﺘــﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ وﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﺗﻠــﻚ اﻟﻀﻐﻮﻃــﺎت دون أن ﻳﺪﻋﻬــﺎ
ً
ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﻰ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وﻧﻤﺎﻫﺎ.
ﺗﺘﺮاﻛﻢ

اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺪ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﻬــﺎرات ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠــﻪ ﻗــﺎدر ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ أﻓــﺮاد اﻟﻔﺮﻳــﻖ واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺑﻴﺴــﺮ .وﻫــﺬا ﻳﺘﻄﻠــﺐ
ﻣﻬــﺎرات ﺗﻮاﺻــﻞ وﺗﻌــﺎون .وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻔــﺎوض واﻟﺘﻮﺻــﻞ ﻟﺤﻠــﻮل وﺳــﻂ ،وﻳﺴــﺘﻤﻊ
ﻟﻶﺧﺮﻳــﻦ ،وﻳﻤﺘﻠــﻚ ﻣﻬــﺎرة ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﻤﻬــﺎم اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻔــﺮد ،ﻣﻤــﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.
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ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ :
اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة ﻫــﻮ ﺧﻄــﻮة ﻣﻬﻤــﺔ ً
أﻳــﺎ ﻛﺎن ﻧــﻮع اﻟﻤﺒــﺎدرة وﻣﻜﺎﻧﻬــﺎ .وﻳﺠــﺐ أن
ﻳﻨﻌﻜــﺲ ﻋــﲆ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻣﻌﺮﻓﺘﻨــﺎ ﺑﺎﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ ﺑﻤــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت أﻓــﺮاد اﻟﻔﺮﻳــﻖ.
وﻟﺬﻟــﻚ ﻓﺈﻧــﻪ ﻋﻨــﺪ وﺿــﻊ ﻫــﺪف ﻋــﺎم ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻟﻬــﺪف واﺿــﺢ
¡
ﻟﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻓــﺮاد وﻳﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻴــﻪ .ﻓﻜــﺮ ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜﻨــﻚ ﺗﺤﻮﻳــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻬــﺪف إﱃ واﻗــﻊ
ﻣﻠﻤــﻮس ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺨﻄــﻮات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ .ﻳﺠــﺐ وﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ ﺗﻨﻔﻴــﺬ
ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺨﻄــﻮات ﺛــﻢ ﻗــﻢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ وﺗﻘﻴﻴــﻢ ﺧﻄــﺔ اﻟﻤﺒــﺎدرة وذﻟــﻚ ﻟﺘﻀﻤــﻦ ﺟــﻮدة اﻟﻌﻤــﻞ
وﻟﺘﻔﺎدي أي ﻣﺨﺎﻃﺮ.

 .١أﻋﺮف اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

 .٥ﺿﻊ ﺧﻄﺔ

 .٢ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ؟

 .٣أﺧﺘﺎر ﺷﻐﻔﻚ

 .٦اﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ

 .٧اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ

 .٤ﻛﻮن ﻓﺮﻳﻖ

 .٨ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة
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اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ :أﻋﺮف اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻤــﺎ ذﻛــﺮ ﺳــﺎﺑﻘ ًﺎ ﻓــﺈن اﻟﻤﺒــﺎدرات ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻠﺒﻴــﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻣﻤــﺎ ﻳﻮﻓــﺮ ﺧﺪﻣــﺔ أﻓﻀــﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ

وﻳﺠــﺐ أن ﺗﺼﻤــﻢ ﻣﺒﺎدرﺗــﻚ وﻓﻘــﺎ ﻟﺬﻟــﻚ .ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ أﺳــﺄل اﻷﻓــﺮاد اﻟﻤﻘﺮﺑﻴــﻦ إﻟﻴــﻚ ﻣﺜــﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘــﻚ
وأﺻﺪﻗﺎﺋــﻚ إن ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك أي ﺗﺤﺪﻳــﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬــﺎ وﺗﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ اﻟﺤــﻞ .ﺛــﻢ ﻗــﻢ ﺑﺘﻮﺳــﻌﺔ ﻣﺤﻴــﻂ داﺋﺮﺗــﻚ وإﺑــﺪأ

ﺑﺎﻟﺘﺤــﺪث إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓــﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌــﻚ ) ﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ ( وأﻳﻀــﺎ اﻟﻬﻴﺌــﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ ﻟﻠﺮﺑــﺢ ﻓــﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌــﻚ .وﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻌــﺮف ﺗﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻳــﺪ أن ﺗﺘﺼــﺪى إﻳﻬــﺎ أﺑﺤــﺚ وأدرس اﻟﺘﺪاﺧــﻼت اﻟﻼزﻣــﺔ

ﻟﻠﺘﺼــﺪي ﻟﺘﻠــﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت .أﺳــﺄل ﻧﻔﺴــﻚ :ﻫــﻞ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳــﺪة أم أﻧﻬــﺎ ﻣﻮﺟــﻮدة ﻣﻨــﺬ زﻣــﻦ؟ ﻣــﺎ ﻫــﻲ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ؟ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺄﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ؟
ﺣــﺎن وﻗــﺖ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻷﻛــﱶ ﺻﻌﻮﺑــﺔ ،ﺣﻴــﺚ أن ﰲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ أﻫــﻢ ئش ﻫــﻲ ﻣﻬﺎراﺗــﻚ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺮﻏــﺐ ﰲ
ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺒــﺎدرة .ﻛــﻦ واﻗﻌــﻲ وأﻣــﲔ ﰲ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﲆ اﻷﺳــﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴــﺔ ﻟﺘﻌــﺮف ﺑﺤــﻖ ﻧﻮاﻳــﺎك وإﺳــﺘﻌﺪادك
واﻟﻠﺬان ﺳﻴﺪﻋﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة .وﺗﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺜﺎل وﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺄل ﻧﻔﺴﻢ اﻵﰐ :
-

ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪوك؟
ﻫﻞ ﺳﺘﺠﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة إذا اﺣﺘﺠﺘﻬﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ أو ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪك ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة؟
ﻛﻢ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم؟
ﻫﻞ ﺳﺘﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ؟

ً
ﺻﻌﺒﺎ.
وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺘﺎم ﻫﻮ أﻫﻢ ﺧﻄﻮة .ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮاﻳﺎك ﻏﲑ واﺿﺤﺔ ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺳﻴﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﺐء وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :أﺧﺘﺎر ﺷﻐﻔﻚ
أﺧﺘــﺎر اﻟﻔﻜــﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﺜﻴــﺮ ﺷــﻐﻔﻚ ﻣــﻦ إﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺘــﻲ ﺑﺤﺜﺘﻬــﺎ ورﺻﺪﺗﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺨﻄــﻮة
اﻷوﻟﻰ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎدرﺗﻚ.

ﻟﺘﺘﺘﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﻓﻌــﻞ ذﻟــﻚ ﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺄﻓــﻜﺎرك ،اﻷﻓــﻜﺎر ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﺴــﻞ ﺗﻨﺎزﻟــﻲ ﻣــﻦ اﻷﻛﺜــﺮ أﻫﻤﻴــﺔ ﻟﻸﻗــﻞ

أﻫﻤﻴــﺔ .إﺧﺘــﺎر ﻣــﻊ أﻋﻀــﺎء ﻓﺮﻳﻘــﻚ أو ﺧــﺬ رأﻳﻬــﻢ رأﻳﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟــﺬي ﻳﻔﻀﻠــﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘــﻪ .ﺗﺄﻛــﺪ أن
ﻳﻜــﻮن اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﻓــﻲ ﺣــﺪود إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻜــﻢ وأﻧــﻪ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟــﻪ ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻗــﻮي ،ﻛــﻦ ﺻــﺎدق داﺋﻤــ ًﺎ ﻋﻨــﺪ

ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺘﻬﺎ.

ﺳــﻴﺘﻤﻜﻦ أﻋﻀــﺎء اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻣــﻦ إﻗــﱰاح ﺣﻠــﻮل ﻟﻠﻤﺸــﻜﻼت اﻟــﱵ ﻳﺮﻳــﺪون
ﺣﻠﻬــﺎ ،ﺳــﻴﺒﺪأون ﻣــﻦ اﻟﺮؤﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺸــﲑ إﱃ ﻣــﻜﺎن اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﰲ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ
وﻣــﺎ ﻳﻌﺘﻘــﺪون أﻧــﻪ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘﻐــﲑ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻠــﻚ اﻟﺮؤﻳــﺔ .اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ
ً
ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺄﰐ ً
داﺋﻤﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻢ إﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة.
أوﻻ
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اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :أﺻﻨﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻋﻠﻴــﻚ أن ﺗﻌﻴــﻦ ﻓﺮﻳــﻖ ﻟﺪﻋﻤــﻚ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﺳــﻮاء ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ او ﻟﻠﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻤﺒﺪﺋــﻲ ﻟﻬــﺎ وﻷﺧــﺬ أﻓﻜﺎرﻫــﻢ.

ﻳﻤﻜﻨــﻚ أن ﺗﺴــﺄل أﺳــﺮﺗﻚ وأﺻﺪﻗﺎﺋــﻚ إن ﻛﺎن ﻣﻨﻬــﻢ ﻣــﻦ ﻳﺮﻏــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ أو إن ﻛﺎﻧــﻮا ﻳﻌﺮﻓــﻮن
أﺷــﺨﺎص ﻗــﺪ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﺑﺬﻟــﻚ ﻋــﺮف اﻟﺠﻤﻴــﻊ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻚ وﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ  .ﺑﺄﻧــﻚ ﺗﺠﻤــﻊ ﻓﺮﻳــﻖ ﻓﻬــﺬا

ﻫــﻮ أﺳــﺎس اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ .اﻟﻘﺎﺋــﺪ اﻟﺠﻴــﺪ ﻟﺪﻳــﻪ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ اﺧﺘﻴــﺎر أﻓــﺮاد ﻓﺮﻳــﻖ ﻣﺆﻫــﻞ وﻋﻠــﻰ إﺑﻘــﺎء روح

اﻟﺤﻤﺎﺳــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻷﻓــﺮاد .وﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻜﻞ ﻓــﺮد ﺗﻨــﻮي ﺿﻤــﻪ ﻟﻠﻔﺮﻳــﻖ ﻋﻠﻴــﻚ ﺑﺎﻹﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻻﺗﺼــﺎل ﺑــﻪ ﻛﻤــﺎ
ﻳﺠــﺐ أن ﺗــﺪون اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺘــﻲ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻬــﺬا اﻟﻔــﺮد دور ﻓﻌــﺎل ﻓﻴﻬــﺎ .ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜــﺎل ﻫــﻞ ﺳــﻴﻜﻮن
ﻟﻪ دور ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ.

ﻣــﻦ اﻟــﴬوري أن ﺗﻌــﺮف وﺗﻘﻴــﺲ ﻣﻘــﺪار اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ واﺣــﺪ ﺗﺨﺼﻴﺼــﻪ ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة
ﻣــﻦ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ وذﻟــﻚ ﻟﻴﻜــﻮن ﻋﻨــﺪك ﺗﻮﻗﻌــﺎت واﻗﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻓــﺮد .ﻻ ﺗﺮﻳــﺪ أن ﻳﻨﺘﻬــﻲ ﺑــﻚ اﻷﻣــﺮ وأﻧــﺖ
ﺗﻔﻌــﻞ ﻛﻞ ئش ﺑﻨﻔﺴــﻚ ﻷﻧــﻚ اﻓﱰﺿــﺖ أن اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﻋــﲆ إﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻌﻤــﻞ ﺳــﺎﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴــﺔ .ﻛــﻦ
واﻗﻌﻲ ﰲ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ .

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺿﻊ ﺧﻄﺔ
ﺑﻌــﺪ اﻟﺨﻄــﻮات  ٣و  ٤ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻔﺮﻳــﻖ

ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻛﻴــﻒ ﻳﻤﻜــﻦ ﻗﻴــﺎس ﻧﺠــﺎح اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘــﻲ

ﺳــﻴﻨﻔﺬوﻧﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻤﺒــﺎدرة وﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬــﻢ اﻟﻨﺠــﺎح واﻷﺛــﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑــﻲ .
ﻋﻠــﻰ أﻓــﻜﺎر اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﺤﻤﺎﺳــﻴﺔ أن ﺗﺘﺮﺟــﻢ ﻟﺨﻄــﺔ

ﻋﻤــﻞ واﻗﻌﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ .أﺑــﺪأ ﺑﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻣــﺎ ﻳﺮﺟــﻮ
اﻟﻔﺮﻳــﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘــﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒــﻂ وﻫــﺬا ﺳﻴﺸــﻤﻞ

اﻟﻬــﺪف اﻟﻌــﺎم واﻟﻤﻬــﺎم اﻟﺼﻐﻴــﺮة اﻟﺘــﻲ
ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم.

ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺳــﻴﻮاﺟﻪ

ﻛﻞ اﻷﻓــﺮاد ﺗﺤــﺪي وﺿــﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ

واﻗﻌﻴــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﺔ وﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻓــﻲ
اﻟﻮﻗــﺖ

ﻧﻔــﺲ

اﻟﻤﺮوﻧــﺔ

اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ

ﻟﻺﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗــﻒ ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ.
ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴــﻢ
ﺳــﺘﻤﻜﻨﻚ ﻣــﻦ وﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ
واﺿﺤﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم واﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ؟

ﻟﺘﻜﻮن أﻫﺪاﻓﻚ واﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن SMART

ﻣﺤﺪد ﺑﻮﻗﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬه

ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ

ﻣﺤﺪد

٨
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ﻳﺠــﺐ ﻋــﻰ اﻟﻔﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋــﻰ اﻟﺠﻮاﻧــﺐ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة ﻣﺜــﻞ ﺗﺮﺗﻴــﺐ أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒــﺎت واﻟﻤــﻮارد
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ .أﺳﺄل أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﻮدك إﱃ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺜﻞ:
ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع؟

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﻛﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻮﻓﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔاﻟﻤﺸﺮوع؟

ﺗﺬﻛــﺮ أﻧــﺖ اﻟﺸــﺨﺺ اﻟﻤﺴــﺌﻮل ﻋــﻦ ﻧﺠــﺎح
اﻟﻤﺒــﺎدرة وﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨﺠــﺎح أن
ﺗﺘــﻢ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ آﻣﻨــﺔ وﻓﻌﺎﻟــﺔ .أﺳــﺘﺜﻤﺮ
ﺑﻌــﺾ اﻟﻮﻗــﺖ ﻟﺘﻔﻘــﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ
وأﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴــﻦ واﻟﺬﻳــﻦ ﻗــﺪ
ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﺷــﺮﻛﺎء ﻟــﻚ أو ﺧﺼــﻮم أﺛﻨــﺎء ﺗﻨﻔﻴــﺬ
اﻟﻤﺒــﺎدرة وﻳﺼﻌﺒــﻮن ﻋﻠﻴــﻚ اﻟﻌﻤــﻞ وﻛﻴــﻒ
ﻳﻤﻜﻨــﻚ أن ﺗﺴــﻴﻄﺮ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ وﻣــﻦ ﻳﻤﻜــﻦ
أن ﻳﺪﻋﻤــﻚ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ .وﻟﻬــﺬا ﻓــﺈن
ﻣــﻦ أﻫــﻢ ﺧﻄــﻮات اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻟﻠﻤﺒــﺎدرة ﻫــﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.

ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﻫــﻮ ﻛﻞ ﻓــﺮد أو اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ أو
ﺟﻤﺎﻋــﺔ أو ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﺎﺋــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻧﺸــﻄﺔ أو
اﻟﻤــﴩوع اﻟــﺬي ﺗﻘــﻮم ﺑــﻪ ﺳــﻮاء ﻛﺎن ﻫــﺬا اﻟﻌﺎﺋــﺪ
إﻳﺠــﺎﰊ أو ﺳــﻠﱯ أو أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﻢ اﻟﻤﺆﺛــﺮون ﰲ
اﻟﻤﴩوع ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب أو اﻟﺴﻠﺐ ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻤﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﴩوﻋﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮون أو ﻳﺆﺛﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮارد ﺣﺪوﺛﻬﻢ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﻠﺨﻄﺮ
اﻟﻔﺮص واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﺘﺠﺎح اﻟﻤﺒﺎدرة

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻃﺮق ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة وﺗﻘﻠﻴﻞ أو إﻟﻐﺎء أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ
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إن ﺗﺤﻠﻴــﻞ أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ ﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻬــﻢ ﻋﻈﻴﻢ اﻷﺛــﺮ ي ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺎت واﻟﴩاﻛﺎت ﻣﻊ اﻷﻓــﺮاد واﻟﻬﻴﺌــﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺳــﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺒــﺎدرة .ﻋﻤﻞ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻳﻴﴪ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﻢ واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﰲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﳼ.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﺮدي واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﻜﺸﻒ أي ﻣﺨﺎوف أو آﻣﺎل ﻟﺪﻳﻬﻢ.

ً
داﺋﻤــﺎ ﻗﺒــﻞ أن ﺗﺘﻌﺠــﻞ
ﺗﺬﻛــﺮ

ﺑﺎﻟﺒــﺪء ﻓــﻲ اﻹﻟﺘــﺰام ﺑﺸــﺮاﻛﺔ

رﺳــﻤﻴﺔ أﻧــﻪ ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻴــﻚ ﺑﻨــﺎء اﻟﺜﻘــﺔ
وﺗــﺮك إﻧﻄﺒــﺎع ﺟﻴــﺪ ﻟﺤــﺚ وﺗﺸــﺠﻴﻊ
أﺻﺤــﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴــﻦ

وﻓــﻲ ﻣﺮاﺣــﻞ ﻻﺣﻘــﺔ ﺳــﻴﻜﻮن ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻳﺴــﻴﺮة ﺑﻌــﺪ
أن ﺗﻜــﻮن ﻋﺮﻓــﺖ اﻟﻤﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟــﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ وﺳﻴﺴــﺎﻋﺪك ذﻟــﻚ ﻓــﻲ
ﺗﻮﺟﻴﻬــﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺳﻴﺴــﺎﻋﺪك ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻟﺘــﻲ
ﺳﺘﻮاﺟﻬﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺿﺪ ﻣﺒﺎدرﺗﻚ.

ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻚ!

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ  :اﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ
ﺿــﻊ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺬﻳــﻦ ﻳﻤﻜــﻦ أن ﻳﻜﻮﻧــﻮا ﻣﻬﺘﻤﻴــﻦ ﺑﺘﻐﻄﻴــﺔ أﺣــﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻌــﻚ إﻋﻼﻣﻴـ ًـﺎ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻗﻨــﻮات

اﻹﻋﺪام :اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،اﻟﺼﺤﻒ ،اﻟﻤﺠﻼت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺮادﻳﻮ.

ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨــﻚ أن ﺗﻨﺸــﺮ اﻷﺧﺒــﺎر ﺑﻨﻔﺴــﻚ .أﻧﺸــﺊ ﺻﻔﺤــﺔ ﺗﻮاﺻــﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻴﺴــﺒﻮك وأﺻﻨــﻊ
ﻫﺎﺷﺘﺎج ﺟﺬاب ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة وأﺟﻌﻞ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺜﻠﻚ.
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ﻟﻤــﺎذا ﺗﺤﺘــﺎج ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌــﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن
 ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ )إن وﺟﺪ( -ﺗﺼﻨﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﺘﺼﻞ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة

وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ !

إن ﻛﻨــﺖ ﺗــﺮى ﻓــﻲ ﻧﻔﺴــﻚ اﻟﻘﺎﺋــﺪ وﺻﺎﻧــﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺒﺤــﺚ ﻋﻨــﻪ ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ «
ﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺒــﺎدرات ﻣﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ،ﻗــﺪم ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻟﻤﺒﺎدرﺗــﻚ .وﻳﺠــﺐ أن ﺗﻌﻠــﻢ أن
ﻣﺸــﺮوع » ﻣﺴــﺎرﻧﺎ « ﻳﺆﻣــﻦ ﺑﺎﻟﺸــﺒﺎب وﺑﻤﻨﺤﻬــﻢ ﻣﺴــﺎﺣﺎت ﻣــﻦ اﻟﺤﺮﻳــﺔ ﻹﺧﺘﻴــﺎر ﻣــﺎ ﻳﺮوﻧــﻪ
ﻣﻨﺎﺳــﺒ ًﺎ ﻟﻬــﻢ وﻟﻤﺠﺘﻤﻬــﻢ  .وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﻤﻜﻨــﻚ اﻹﺧﺘﻴــﺎر ﺑﻴــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋــﺎت /
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻷﺳﻔﻞ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات.

مجاالت المبادرات
 .١اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ

 .٥ﻣﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ

 .٢اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﱩ

 .٦اﻟﻤﺠﺎل اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 .٣اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ

 .٧اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

 .٤اﻟﻤﺠﺎل اﻹﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ

 .٨ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮأة
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ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﴩوع »ﻣﺴﺎرﻧﺎ«
أن ﺗﻜﻮن ﻃﻤﻮﺣﺔ وﺗُ ﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.

أن ﺗﻨﺒــﻊ ﻣــﻦ أﻓــﻜﺎر اﻟﺸــﺒﺎب ،وﺗُ ﻌﺒــﺮ ﻋــﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬــﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻗﻴﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﻓﻴﻬــﺎ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻹﺑــﺪاع ،وﻃﺮﻳﻘــﺔ ﻣﻐﺎﻳــﺮة ﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺮ
ﺣﻠﻮﻻ ﺧﻼﻗﺔ.
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺎت ،وﺗُ ﻘﺪم
ً

ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻧﻬﺠــ ًﺎ ﺗﺸــﺎرﻛﻴ ًﺎ وﺗُ ﻌــﺰز اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋــﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺮﻳﻖ.

ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴــﺬ وﻳﻘــﻮم اﻟﺸــﺒﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ.

ﻣﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣﺤــﺪدة وﻳﻤﻜــﻦ ﻗﻴــﺎس
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.

ﻗﻠﻴﻠــﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ وﻻ ﺗﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻛﺒﻴــﺮ وﻻ إﻟــﻰ
ﺗﺤﻀﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة.

اﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ اﻟﺠﻴــﺪ ﻟﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗﺼــﺺ اﻟﻨﺠــﺎح
وﺗﺴــﺠﻴﻞ إﻧﻄﺒﺎﻋــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼــﻮت
واﻟﺼﻮرة.

ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﺑﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋــﻲ ﻟﻠﺸــﺒﺎب وﻋﻠــﻰ
ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء.

ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ :
ﺳــﺘﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻹﺧﺘﻴــﺎر وﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻌــﺮوض
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

ﻳﺠﺐ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﲔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ -ﻋﺮض ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻷردﻧﻲ

ً
إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎ ﻋــﻦ
ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻘــﺪم اﻟﻌــﺮوض
ﻃﺮﻳــﻖ إﺳــﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳــﺘﻤﺎرات اﻟﻤﺮﻓﻘــﺔ آﺧــﺮ
اﻟﺪﻟﻴﻞ

١٣
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ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻪ.
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ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﱰح
ﻧﻤﻮذة
مقترح تصميم المبادرات
نموذج
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
إﺳﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة
إﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة :
 .١وﺻﻒ اﻟﻤﺒﺎدرة وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  -ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ )ﻧﺼﻒ ﺻﻔﺤﺔ إﱃ ﺻﻔﺤﺔ(

 .٢أﻫــﺪاف اﻟﻤﺒــﺎدرة ) :ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻷﻫــﺪاف اﻟــﱵ ﺗﺴــﻌﻰ اﻟﻤﺒــﺎدرة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرة  .ﻫــﺪف ﻋــﺎم
وأﻫﺪاف ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ أو أﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻴﺔ(.
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم :

اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ أو اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ :
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 .٣اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻟﴩﻳﺤــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷﺷــﺨﺎص أو اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﺪﻳــﻦ ﻳﺴــﺘﻔﻴﺪون ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘــﺞ أو اﻟﺨﺪﻣــﺔ أو اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻟﻤﺒــﺎدرة  ،وﻗــﺪ
وﺗﻜﻮن اﻷﻃﺮف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة أو أﻛﱶ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻣﺜﻞ )اﻟﺴﻴﺪات  ،اﻟﻄﻠﺒﺔ/ات  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،آﺧﺮﻳﻦ  ،،،اﻟﺦ (.

 .٤ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وآﻟﻴﺎﺗﻪ
ﻼ ﻟﻠﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻟﻤــﺮاد ﺗﻘﺪﻳﻤﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﻤﺒــﺎدرة ،ﻣﺜـ ِ
وﻳﺘﻀﻤــﻦ ﻋﺮﺿــﺎً ﻣﻔﺼ ـ ً
ـﻼ  :ﻋﻘــﺪ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴــﺔ  ،ﻣﺤــﺎﴐة  ،زﻳــﺎرة ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ،
ﻣﺆﺗﻤﺮ  ،دراﺳﺔ  ...إﻟﺦ )ﴍح واﺿﺢ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة  /اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﲆ أرض اﻟﻮاﻗـﻊ (.
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٦

٥

٤

٣

٢

١

م

وﺻﻒ اﻟﻨﺸﺎط

 .٥اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻤﺴﺌﻮل

ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
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 .٦اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻳﻮﺿــﻊ ﻫﻨــﺎ ﺗﺼــﻮر ﻟﻠﻨﺘﺎﺋــﺞ واﻹﻧﺠــﺎزات واﻷﻫــﺪاف اﻟــﱵ ﺗﺘﻮﻗﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻧﺸــﺎﻃﺎت اﻟﻤﺒــﺎدرة  ،وﺗﻀــﻊ اﻟﻤــﺆﴍات اﻟــﱵ ﺳــﻮف ﺗﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ) .ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت  ،دراﺳﺎت  ،إﻧﺠﺎزات  ...اﻟﺦ(

 .٧ﻣﺆﴍات اﻷداء :
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺆﴍات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة  ،وﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎً ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ أرﻗﺎم وﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ  ،أي أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺆﴍ ﻗﺎﺑ ً
ﻼ ﻟﻠﻘﻴﺎس.
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 .٨ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﲆ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :
• ﻋﲆ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

• ﻋﲆ اﻟﺸﺒﺎب

• ﻋﲆ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

60
VI

مسارنا

مســارنا  -تحقيق رؤية شــباب األردن ٢٠٣٠

م

 .٩اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت

اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت
ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬــﺎ

VII
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م

اﻷﻧﺸﻄﺔ

 . ١٠اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة

اﻟﺸﻬﺮ اﻷول

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﱐ

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎدس
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م

 . ١١اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ

اﻟﺒﻨــﺪ

اﻟﻮﺣﺪة ) اﻟﻌﺪد(

اﻹﺟﻤــﺎﻟـﻲ

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﺎﱐ

اﻟﻨﺸﺎط اﻷول
اﻟﺴـﻌﺮ

اﻹﺟﻤــﺎﱄ

ﻣﻼﺣﻈـــﺎت
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مبادرة شارك
عجلـــــــــون

المفهوم:
املشــاركة يف احليــاة العامــة هــي مجمــوع األنشــطة التــي يؤديهــا املواطــن بشــكل فــردي أو جماعــي .يحقــق الشــباب
ذلــك مــن خــال املشــاركة يف أنشــطة مثــل األحــداث العامــة أو املبــادرات التــي تدعــم تنميــة املجتمــع .تتجلــى
املشــاركة يف احليــاة العامــة مــن خــال التعبيــرات املتعــددة واألشــكال املتعــددة ،ومــن أهمهــا مــا يلــي:

المشاركة السياسية:
تشــير املشــاركة السياســية إلــى عمليــة متهيــد الطريــق لالنتقــال التدريجــي مــن هيــكل معــن يف احلكومــة وإدارة
شــؤون الســلطة والبلــد إلــى آخــر .وهــذا مبنــي علــى التعدديــة الشــاملة السياســية واحلزبيــة واإلداريــة والثقافيــة
واإلعالميــة ،يف إطــار إجمــاع وطنــي عــام تشــارك فيــه جميــع الفئــات واأليديولوجيــات.

المشاركة المدنية:
تشــير املشــاركة املدنيــة إلــى عمليــة كيفيــة قيــام املنظمــات غيــر الهادفــة للربــح واألفــراد بإنشــاء عالقــات مســتمرة
ودائمــة لتنفيــذ الرؤيــة اجلماعيــة إلفــادة املجتمــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن املشــاركة املجتمعيــة هــي يف األســاس
ممارســة لدفــع املجتمعــات املســتهدفة نحــو تعزيــز تنميــة املجتمــع احمللــي.
يف األردن ،هنالــك  100،000شــاب باحــث عــن العمــل ســنويا .نتيجــة حملدوديــة الفــرص 32٪ ،مــن الشــباب الذيــن
تتــراوح أعمارهــم بــن  15و 30ســنة عاطلــون عــن العمــل .يف حــن أن وضــع الفتيــات أكثــر صعوبــة ،فــإن األردن لديــه
ثالــث أدنــى معــدل مشــاركة نســائية يف القــوى العاملــة يف العالــم.
وف ًقــا ملســح قصيــر أجرتــه إحــدى املنظمــات الشــبابية يف عجلــون بالشــراكة مــع مشــروع ممــول مــن الوكالــة

األمريكيــة للتنميــة الدوليــة يســمى “ شــببنا قــوة “ ،كان هنــاك عــدة أســباب مت حتديدهــا لســبب عــدم مشــاركة
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الشــباب األردنــي يف املجتمــع املدنــي و منهــا قلــة فــرص العمــل للشــباب وحتديــد احتياجاتهــم التنمويــة .مت حتديــد
التفســيرات التاليــة :هنــاك نقــص يف تشــجيع املبــادرات الشــبابية .عــدم إعطــاء األولويــة الحتياجــات الشــباب
كجــزء مــن اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة؛ وبالتالــي ،يتــم اســتبعاد الشــباب والشــابات مــن أي جهــود تنمويــة تقــوم
بهــا احلكومــة األردنيــة.

األهداف:
• بنــاء قــدرات  25شــاب وشــابة تتــراوح أعمارهــم بــن  18-30ســنة علــى حتديــد االحتياجــات التنمويــة يف محافظــة
عجلون.
• توعيــة أعضــاء املجلــس احمللــي بأهميــة إشــراك الفئــات الشــبابية يف حتديــد االحتياجــات التنمويــة يف محافظــة
عجلون.

الفئة المستهدفة:
شــباب وشــابات أردنيــون تتــراوح أعمارهــم بــن  18و 30عا ًمــا مــن عجلــون غيــر مشــاركني حال ًيــا يف تصميــم وتنفيــذ
اســتراتيجيات التنمية.

األنشطة:
• عقد ورشة عمل تدريبية ملدة يومني لـ  12شابة و 13شابا حول حتديد احتياجات التنمية.
• إجــراء جلســة مناقشــة مفتوحــة عبــر اإلنترنــت بــن  25مشــار ًكا باســتخدام  Zoomملناقشــة توصيــات ورش
العمــل املســتقبلية.
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• عقد جلسة مناقشة مفتوحة مع املجلس احمللي وأعضاء فريق التطوير ( 18عضوا) مع فريق املبادرات.
• عقــد حلقــة نقاشــية مــع أعضــاء املجلــس احمللــي وســتة أعضــاء مــن املجموعــات الشــبابية العاملــة علــى املبــادرات
مــن أجــل تعزيــز النهــج التشــاركي بــن املجموعــات الشــبابية واملجلــس احمللــي.

النتائج:
• متكــن  25شــاباً وشــابة مــن  5مديريــات يف محافظــة عجلــون (مناطــق القصبــة ،عجلــون ،اجلنيــد ،الشــفا،
كفرجنــة) مــن حتديــد االحتياجــات التنمويــة .مت حتديــد اثنــن مــن احتياجــات التنميــة للشــباب يف محافظة عجلون.
•  25شــاباً وشــابة مــن محافظــة عجلــون علــى درايــة كاملــة بكيفيــة عمــل املجلــس احمللــي ودوره يف وضــع خطــط
واســتراتيجيات االحتياجــات التنمويــة
• توعيــة  18عضــوا مــن املجلــس احمللــي للتنســيق مــع املجموعــات الشــبابية لوضــع خطــط التنميــة يف محافظــة
عجلــون.

الشركاء
تعــاون فريــق املبــادرة مــع العديــد مــن املنظمــات مثــل املجتمــع املدنــي “مركــز وســطاء التغييــر” ،ووكاالت إعالميــة
 ،ويف املقــام األول محافــظ عجلــون واملجلــس احمللــي .قــدم هــؤالء الشــركاء الدعــم الكامــل للمبــادرة واألهــداف
املنشــودة منهــا لتحديــد االحتياجــات التنمويــة حملافظــة عجلــون.
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مبادرة التغيير بلش
مبادرة الزرقاء

المفهوم:
مــع وجــود مــا يقــرب مــن ثلثــي الســكان األردنيــن دون ســن الثالثــن ،هنــاك إمكانــات هائلــة للبــاد لالســتفادة مــن
«العائــد الدميغــرايف» .مــع منــو نســبة األشــخاص يف ســن العمــل مقارن ـ ًة بشــرائح الســكان املســنني أو الشــباب،
ميكنهــم العمــل كعوامــل نشــطة للتغييــر يف بلدهــم ومجتمعاتهــم ودفــع النمــو االقتصــادي .ومــع ذلــك ،مــن أجــل
حتقيــق هــذا الهــدف فانــه يجــب أن يكونــوا مجهزيــن باملعرفــة واملــوارد والفــرص التــي يحتاجونهــا للنجــاح.
يواجــه الشــباب عــد ًدا مــن التحديــات يف األردن ،مبــا يف ذلــك ارتفــاع تكاليــف املعيشــة ،وفــرص العمــل احملــدودة،

ونظــام التعليــم الــذي ال يزودهــم باملهــارات واملعرفــة التــي تتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل ،والفــرص احملــدودة
للمشــاركة السياســية .حيــث أن أكثــر مــن ثلــث الشــباب عاطلــون عــن العمــل ،ويفتقــرون إلــى فــرص التطويــر املهنــي،
واملنافــذ اآلمنــة للمشــاركة املدنيــة ،والوصــول إلــى املــوارد واخلدمــات العامــة ،ال ســيما خــارج العاصمــة واملــدن
الرئيســية يف األردن.
قامــت احلكومــة األردنيــة بجعــل مشــاركة الشــباب محــور تركيــز رئيســي جلهودهــا لدفــع عجلــة تنميــة البــاد ،مبــا
يف ذلــك يف اســتراتيجية تنميــة املــوارد البشــرية الوطنيــة  2016-2025واســتراتيجيتها الوطنيــة للشــباب 2019-
.2025
ومــن أجــل تشــجيع مشــاركة الشــباب السياســية واملدنيــة ،تقــدم احلكومــة األردنيــة واملجتمع املدني مناهج للمشــاركة
املدنيــة يف املــدارس واجلامعــات لتعليــم الشــباب حــول احلمــات االنتخابيــة وكذلــك املشــاركة املدنيــة وتنفيــذ
املبــادرات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنهــم يعــززون الوصــول إلــى خدمــات الدعــم التــي تركــز علــى الشــباب ويســاعدون
الشــباب علــى إجــراء املبــادرات وحمــات املناصــرة التــي تعمــل علــى حتســن مجتمعاتهــم ،وتعزيــز الشــعور بامللكيــة
احملليــة ومنحهــم املهــارات الالزمــة لقيــادة التغييــر يف مجتمعاتهــم.
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ويف هــذا الســياق ،حتــاول مبــادرة «التغييــر بلــش» معاجلــة النقــص يف حاضنــات الشــباب القــادرة علــى تشــجيع
املشــاركة املدنيــة بــن فئــات الشــباب وتقييــم احتياجاتهــم يف منطقــة أبــو الزيجــان مبحافظــة الزرقــاء.

األهداف:
• بنــاء قــدرات  15شــاب ( )11وشــابة ( )4علــى مفهــوم املشــاركة واألبحــاث املدنيــة يف منطقــة أبــو زيغــان مبحافظــة

الزرقاء.

• رفع وعي منتسبي املجتمع احمللي يف منطقة أبو زيغان لتعزيز مشاركة مجموعات الشباب يف العمل املدني.

الفئة المستهدفة:
اســتهدفت املبــادرة  15شــا ًبا أردن ًيــا ( )4ذكــور و ( )11انــاث مــن الفئــة العمريــة  18-35عا ًمــا مــن منطقــة أبــو زيغــان
للمشــاركة بفعاليــة يف مبــادرات تنميــة املجتمــع احمللــي.

71

مسارنا

مســارنا  -تحقيق رؤية شــباب األردن ٢٠٣٠

األنشطة:
• تعزيز أدوار أعضاء اجلمعيات واملؤسسات الشريكة
• دعم شبكة تتضمن مجموعات الشباب والشركاء لضمان استدامة املشروع.
• عقد ورشة عمل تدريبية لبناء قدرات الشباب على مهارات القيادة والعمل املدني.
• تشــكيل فريــق عمــل تطوعــي للتأكيــد علــى أهميــة املســؤولية االجتماعيــة والعمــل التطوعــي يف املجتمعــات

احملليــة.

النتائج:
• متكني  15شاب وشابة من حتديد احتياجات املجتمع وتعزيز فكرة املشاركة املدنية.
• ربط الشباب مبتخذي القرار على مستوى احملافظة.
• حتديــد القضايــا الثــاث الرئيســية (البطالــة ،البنيــة التحتيــة ،الترفيــه) علــى مســتوى احملافظــة وعرضهــا علــى

املجلــس احمللــي.

الشركاء:
شــارك فريــق املبــادرة مــع شــبكة منظمــات املجتمــع املدنــي احملليــة املســماة “شــبكة نايــا املجتمــع” وقطاعــن

حكوميــن“ :مديريــة شــباب الزرقــاء” ومجلــس احملافظــة احمللــي الالمركــزي الســتكمال أنشــطة املبــادرة بنجــاح.
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مساحة مشتركة
مبادرة عمان 1
المفهوم:
ســاهمت التكنولوجيــا والتواصــل احلديــث يف تســهيل العديــد مــن جوانــب حيــاة النــاس كمــا ســاهم اســتخدام
التكنولوجيــا يف مختلــف املجــاالت مثــل العلــوم واالقتصــاد والصحــة والتعليــم يف حتقيــق نتائــج وخدمــات أفضــل
وأكثــر ســرعة.
مــن املعــروف أن الشــباب أصبحــوا رواد العالــم االفتراضــي بجميــع أشــكاله ونتيجــة لذلــك رمبــا أضعفــوا قدرتهــم
علــى التواصــل بشــكل فعــال يف احليــاة الواقعيــة .وقــد مت إثبــات هــذه املالحظــة ً
أيضــا يف دراســة أجريــت حــول

«العالقــة بــن التعليــم وســوق العمــل» .لغــرض الدراســة ،كان علــى املســتجيبني مــلء اســتبيان عبــر اإلنترنــت ويف
غضــون يومــن فقــط ،مت حتقيــق العــدد املطلــوب مــن الــردود ،ممــا يثبــت فعاليــة املنصــات عبــر اإلنترنــت كأداة
للتواصــل بــن مجموعــات الشــباب.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان هنــاك القليــل جـ ًدا مــن اإلصــاح للسياســات التعليميــة التــي متلــي كيفيــة تطويــر املــدارس
واجلامعــات ،خاصــة لبنــاء قــدرات مجموعــات الشــباب .كمــا كان هنــاك نقــص يف البرامــج الشــاملة التــي تســتهدف

الشــباب لتعزيز ســماتهم الشــخصية.
ونتيجــة لذلــك ،تفاقــم الوضــع نتيجــة اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا احلالــي مــن خــال
اعتمــاد منــاذج التعليــم الهجــن واالفتراضــي .أدى هــذا التحــول نحــو التعليــم االفتراضــي إلــى فقــدان الشــباب
لقنــوات النقــاش وتبــادل اآلراء واملعلومــات يف احملاضــرات .واألنشــطة الالمنهجيــة التــي كان مــن املمكــن أن تكــون
مفيــدة للتواصــل يف احليــاة الواقعيــة.
ويف هــذا الســياق ،تعالــج مبــادرة «مســاحة مشــتركة» قضيــة نقــص البرامــج اخلاصــة بالشــباب التــي تنمــي
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شــخصيتهم ومهــارات االتصــال لديهــم ليكونــوا قادريــن علــى التعبيــر عــن أفكارهــم وآرائهــم بحريــة وســهولة .يكمــل
هــذا البرنامــج التعليــم املؤسســي الــذي يتلقــاه العديــد مــن الشــبان والشــابات األردنيــن يف املــدارس واجلامعــات
لتمكينهــم مــن تطويــر وجهــات نظرهــم اخلاصــة حــول بعــض القضايــا املجتمعيــة وتوســيع آفاقهــم.

األهداف:
تفعيــل دور الشــباب األردنــي مــن الذكــور و االنــاث يف املشــاركة املدنيــة مــن خــال تعزيــز مهــارات التفكيــر النقــدي
والتحليــل  ،وكذلــك توســيع آفاقهــم إلــى مــا بعــد األطــر التعليميــة الرســمية لالســتفادة منهــا يف عمليــة حتديــد
أولويــات احتياجاتهــم ومشــاركة آرائهــم مــع صنــاع القــرار.

الفئة المستهدفة:
استهدفت املبادرة  23شابة ( )12وشابة ( )11فوق سن  18من عمان.

األنشطة:
• استضافة اجتماع افتتاحي والتواصل مع مدربي مهارات االتصال واملناظرة إلعداد املواد لورش العمل التدريبية.
• التواصل مع املجموعة املستهدفة من خالل املكاملات الهاتفية وتعريفهم مبادة الورشة التدريبية وأهدافها.
• التواصل مع املؤسسات واملنظمات الرسمية لدعم املبادرة.
• عقد ورشتي عمل تدريبيتني لـ  23شاباً وشابة حول مهارات االتصال واملناظرة .و
• تسهيل مناظرة بني الفريقني من ورش العمل التدريبية.

النتائج:
• تدريــب  23شــاب أردنــي ( )12ذكــور ( )11انــاث ،علــى مهــارات التفكيــر النقــدي ومهــارات البحــث والتواصــل
الفعــال واملهــارات الشــخصية خــارج نطــاق التعليــم الرســمي.
• رفع وعي  23شاباً وشابة أردنيني حول آفاق العمل املستقبلية وأهمية املشاركة املدنية للشباب.

• ربــط املشــاركني مــع الهيئــات احلكوميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة للعمــل م ًعــا يف مشــاريع مســتقبلية لتمكــن

املشــاركة املدنيــة للشــباب.

الشركاء:

شــارك فريــق املبــادرة مــع العديــد مــن الهيئــات واملؤسســات مبــا يف ذلــك عضــو مجلــس الشــيوخ وفريــق “املعرفــة
األردنــي” وجمعيــة “الشيشــان” اخليريــة ،إلكمــال أنشــطة املبــادرة بنجــاح.
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مبادرة رفد
مبادرة اربـــــــــــد

المفهوم:
اتضــح للمواطنــن األردنيــن أن البطالــة أصبحــت مــن أكبــر التحديــات التــي يعانــي منهــا املجتمــع والدولــة .ونتيجــة
هاجســا يؤثــر علــى اجلميــع ،حيــث أصبــح معــدل البطالــة رق ًمــا تراكم ًيــا يتزايــد بســرعة كل عــام.
لذلــك ،أصبــح
ً
ويف محافظــة إربــد ،بلــغ معــدل البطالــة يف الربــع األول مــن عــام  ،2020حســب اإلحصــاءات العامــة ،19.3٪ ،ويف
الربــع الثانــي  .23٪كمــا بلــغ معــدل البطالــة للذكــور  21.5٪بينمــا بلــغ معــدل البطالــة لإلنــاث  28.6٪يف نفــس الربــع
مــن العــام .2020
وعلــى الرغــم مــن تطــور أســاليب التعليــم وأدواتــه ،إال أن منــوذج التعليــم الثانــوي والعالــي ال يــزال يتبنــى نظــام
التعليــم التقليــدي ،ممــا يؤثــر ســل ًبا علــى جــودة اخلريجــن والتحاقهــم بســوق العمــل .وبالتالــي فــإن اخلريجــن
اجلــدد يعانــون مــن القلــق عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث عــن عمــل .لذلــك مــن الضــروري أن يكــون الباحثــون عــن

عمــل مســتعدين جي ـ ًدا لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل األردنــي.
بعــد إجــراء مقابــات مــع العديــد مــن الطــاب حديثــي التخــرج مــن إربــد ،األردن ،تبــن أن جــز ًءا كبيــ ًرا مــن
املتقدمــن للوظائــف يبــدو أنهــم قلقــون بســبب نقــص اخلبــرة والقــدرة علــى االســتعداد ملقابــات العمــل.

ويف هــذا الســياق ،تهــدف مبــادرة “رفــد” إلــى معاجلــة مشــكلة البطالــة يف إربــد مــن خــال تزويــد الشــباب
املتخرجــن مبهــارات احليــاة واحلاســوب التــي ستســاعدهم يف عمليــة البحــث عــن عمــل.

االهداف:
بنــاء قــدرات  75شــاب وشــابة مــن إربــد يف موضوعــي املهــارات احلاســوبية ،واملهــارات احلياتيــة مثــل (التفكيــر
النقــدي ،والتفكيــر اإلبداعــي ،واخلطابــة ،والثقــة بالنفــس ،والتواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي الفعــال.
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الفئة المستهدفة:
إدرا ًكا للصعوبــات التــي يواجههــا اخلريجــون اجلــدد
مــن اجلامعــات األردنيــة ،ســيتم اســتهداف مجموعــة
مــن  75شــاب وشــابة )43( ،انــاث )32( ،ذكــر مــن
الفئــة العمريــة بــن ( 17-27عا ًمــا) مــن إربــد.

األنشطة:
• بنــاء قــدرات  75شــاب وشــابة مــن منطقــة اربــد
علــى مهــارات احلاســوب.

• التواصــل مــع املؤسســات املهتمــة يف إربــد مثــل هيئــة الشــباب “كلنــا األردن” ومركــز “األميــرة بســمة” لتوســيع
قاعــدة بيانــات الشــباب املســتهدف للتدريــب.

• حتميل استطالعات الرأي على منصات التواصل االجتماعي جلمع البيانات عن فئة الشباب املستهدفة.

• التواصــل مــع املشــاركني يف ورشــة العمــل باســتخدام رســائل البريــد اإللكترونــي الرســمية للمرحلــة األولــى وأرقــام
الهواتــف الشــخصية للمرحلــة الثانية.

• عقد ورش عمل تدريبية حول املهارات احلياتية ،مثل مهارات اخلطابة ،لـ  100شاب وشابة.

• إنشــاء منصــة علــى اإلنترنــت لنشــر الــدورات التدريبيــة املســجلة يف  8مواضيــع وذلــك بعــد انتهــاء ورش العمــل
لضمــان اســتدامة املشــروع.

النتائج:

• تلقــى  80٪مــن املجموعــة املســتهدفة املكونــة مــن  75شــابا وشــابة إربــد تدريبــا علــى مهــارات حياتيــة مختلفــة
مثــل االتصــال وإدارة الوقــت.

• عقــد دورتــن تدريبيتــن ملهــارات احلاســوب األساســية (العمــل مــع البريــد اإللكترونــي ،وتخزيــن البيانــات ،و
 Microsoft Wordو.)Excel

• إنشاء قناة يوتيوب تتضمن مقاطع فيديو تعليمية لنشر محتوى الدورات التدريبية.

الشركاء:

شــارك فريــق املبــادرة مــع عــدة جهــات ومؤسســات مثــل “أكادمييــة فوكــس” ومركــز شــباب كفرســوم وجريــدة
“الــرأي” والقنــوات التلفزيونيــة األردنيــة وراديــو “نشــامي” واإلذاعــة العســكرية واإلذاعــة األردنيــة ،الســتكمال

األنشــطة املختلفــة للمبــادرة بنجــاح.
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مبادرة خلونا بينكم
مبادرة عمان 2

المفهـــــــــوم:
جنــح األردن يف توفيــر التعليــم األساســي للذكــور واإلنــاث مبعــدل عالــي مــن حيــث ســنوات التعليــم املتوقعــة13.4 :
لإلنــاث 12.9 ،للذكــور ،ومتوســطســنوات الدراســة  9.7لإلنــاث و 10.7للذكــور اعتبــا ًرا مــن .2015
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــير اإلحصائيــات إلــى أن مــا يقــارب  15٪مــن األفــراد يف األردن هــم أفــراد ذوو إعاقــة6٪ ،
مــن هــؤالء األفــراد يعانــون مــن إعاقــات بصريــة ،و 5٪مــن إعاقــات حركيــة ،ومــا يصــل إلــى  3٪يعانــون مــن إعاقــات
ســمعية .يواجــه هــؤالء األفــراد صعوبــة أكبــر عندمــا يتعلــق األمــر بالتعليــم الرســمي ودخــول ســوق العمــل األردنــي.
وبالتالــي ،ال تــزال أنظمــة التعليــم النظامــي يف األردن تتطلــب بعــض اإلصالحــات الســتيعاب النســبة املئويــة للطــاب
الذيــن يعانــون مــن إعاقــات.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،والســتكمال التعليــم الرســمي ،مــن الضــروري تعزيــز القــدرات املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة
لضمــان انخفــاض نســبة البطالــة لديهــم.
وعلــى هــذا النحــو ،تهــدف مبــادرة «خلونــا بينكــم» إلــى تعزيــز القــدرات املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية
لدعمهــم للمنافســة يف ســوق العمــل األردنــي وبنــاء حيــاة مســتدامة.

األهداف:
• تطوير مجموعة أدوات مالئمة لبناء القدرات املعرفية لألفراد الذين يعانون من إعاقة سمعية.

• تطويــر برنامــج تدريبــي لتعزيــز القــدرات املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية لتمكينهــم مــن املنافســة يف
ســوق العمــل األردنــي.

الفئة المستهدفة:
 20شــاب أردنــي ( )8وشــابة ( )12تتــراوح أعمارهــم بــن  18-30ســنة يعانــون مــن إعاقــة ســمعية يف منطقــة قصبــة
يف عمــان  ،األردن.
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األنشطة:
• عقــد ورشــة عمــل تدريبيــة حــول تطويــر محتــوى حقيبــة األدوات لتعزيــز املهــارات املعرفيــة لــدى الشــباب ذوي
اإلعاقــة الســمعية

• تكويــن شــراكة مــع مركــز تدريــب “إجنــاز” لتقــدمي الدعــم لتطويــر مجموعــة أدوات بهــدف تعزيــز املهــارات

املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية.

• تكوين شراكة مع املجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة لتقدمي االستشارات حول محتوى الدليل.
• حشد خمسة متطوعني يتقنون لغة اإلشارة.
• عقــد ورشــة عمــل يحضرهــا أعضــاء املجلــس األعلــى واملجموعــة التطوعيــة لتطويــر مجموعــة أدوات مالئمــة

للقــدرات املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية.

• عقد ورشة عمل لـ  20شاباً وفتاة من ذوي اإلعاقة السمعية باستخدام لغة اإلشارة يف املهارات املعرفية.
• إنتاج فيديو عن موضوع التطوع باستخدام لغة اإلشارة.

النتائج:
• تدريب  20شاباً وشابة من ذوي اإلعاقات السمعية وتعزيز قدراتهم للدخول الى سوق العمل األردني.
• تطوير مجموعة أدوات معدلة لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية مبا يخص رفع القدرات املعرفية.
• إعــداد سلســلة مــن مقاطــع الفيديــو التعليميــة باســتخدام لغــة اإلشــارة وحتميلهــا علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي.

• بناء قدرة مترجمي لغة اإلشارة على تدريس املواد لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية.
• بناء قدرات خمسة شبان وشابات على استخدام مجموعة األدوات املعدلة للقدرات املعرفية.

الشركاء:
شــارك فريــق املبــادرة مــع ثــاث منظمــات مجتمــع مدنــي مختلفــة إلكمــال أنشــطة املبــادرة بنجــاح :املجلــس األعلــى
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،نــادي األميــر علــي بــن احلســن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية وشــركة خاصــة
متخصصــة تعمــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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مبادرة دروب األمل
مبادرة الكــــــــــرك

المفهوم:
تلعــب املشــاريع الصغيــرة دو ًرا مه ًمــا يف التنميــة االقتصاديــة للــدول يف جميــع أنحــاء العالــم .نظـ ًرا حلقيقــة أنــه ميكــن

إنشــاؤها بســهولة ،فهي ســهلة اإلدارة وتوفر للمالكني مســاحة كبيرة لإلبداع يف العديد من القطاعات؛ كما ان املشــاريع
الصغيــرة تســتحوذ علــى عقــول العديــد مــن الشــباب ،وحتديــداً ذوي الدخــل احملــدود .علــى هــذا النحــو ،توفــر املشــاريع
الصغيــرة للشــباب فرصــة إلنشــاء مشــاريع ناجحــة مــع تعزيــز مســتوى اإلنتاجيــة داخــل املجتمعــات ً
أيضــا.

ومــع ذلــك ،هنــاك العديــد مــن اجلوانــب التــي يجــب مراعاتهــا قبــل البــدء يف أي مشــروع أو عمــل جتــاري صغيــر .ومــن
ضمــن هــذه اجلوانــب ،اجلوانــب املاليــة ،حيــث يف بعــض األحيــان ،إذا كان هنــاك نقــص يف رأس املــال ،يجــب أن يكــون
هنــاك مســتثمر مالــي علــى اســتعداد لدعــم واحتضــان هــذه املشــاريع الصغيــرة .ومــع ذلــك ،يجــب علــى املــرء ً
أيضــا أن

يأخــذ يف االعتبــار الوفــرة يف أصحــاب األعمــال الصغيــرة الذيــن يتنافســون جمي ًعــا علــى املســاعدة أو االســتثمارات
املتاحــة .نتيجــة لذلــك ،وبصفتــك مال ـ ًكا لنشــاط جتــاري صغيــر ،يجــب أن يكــون املــرء قــاد ًرا علــى إقنــاع املســتثمرين
احلاليــن بضمــان دعمهــم لألعمــال التجاريــة.

ممــا ال شــك فيــه أن العديــد مــن املشــاريع الصناعيــة ،ســواء كانــت قدميــة أو جديــدة ،تتطلــب التمويــل الــكايف واإلدارة
املناســبة لضمــان اســتدامتها وتوليــد األربــاح .أصبحــت الشــركات الصغيــرة حيويــة خللــق وظائــف جديــدة وللتنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وخاصــة للمجتمعــات الفقيــرة واألقــل ً
حظــا.
هنــاك حاجــة إلــى متويــل املشــاريع الصغيــرة مــن مرحلــة البــدء وإطالقها ،وأثنــاء تطورها وكذلك أثناء التحضير لتوســيع
املبيعــات إلــى األســواق اخلارجيــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتطلــب املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم متويـ ًـا للبحــث
والتطويــر ومراقبــة وتقييــم األداء واملبيعــات وكذلــك للتغلــب علــى أي عقبــات يواجهها املشــروع يف مختلــف مراحل عمله.
بعــد إجــراء مقابــات مــع العديــد مــن الشــبان والشــابات األردنيــن مــن الكــرك ،خلصت الدراســة إلى أن هناك مشــكلتني
رئيســيتني متكررتــن يواجهــان أصحــاب املشــاريع الصغيــرة؛ أوالً ،هنــاك نقــص يف املعرفة حول إدارة األعمال وتشــغيلها،
وهــذا يشــمل املعرفــة حــول اســتراتيجيات التخطيــط والتصميــم والتســويق .ثان ًيــا ،هنــاك نقــص يف املعرفــة باإلجــراءات
القانونيــة امللزمة لتأســيس الشــركات الصغيــرة وإدارتها.
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ويف هذا السياق ،تهدف مبادرة “دروب األمل” إلى
معاجلــة هــذه القضايــا التــي تهــم الشــباب األردنــي

الذيــن يفتقــرون إلــى املعرفــة حــول بــدء املشــاريع
الصغيــرة وإدارتهــا وكذلــك اإلجــراءات القانونيــة
والقوانــن امللزمــة إلدارة املشــاريع الصغيــرة.

األهداف:
• زيــادة معرفــة الشــابات والشــبان مــن مختلــف

اخللفيــات االجتماعيــة واالقتصاديــة ،الذين يعيشــون
يف الكــرك ،حــول إدارة املشــاريع الصغيــرة والتســويق واالســتدامة.

• زيــادة معرفــة أصحــاب املشــاريع الصغيــرة بالقوانــن القانونية املتعلقة باملشــاريع الصغيــرة ،وحتديداً تلك التي متلكها

الشــابات املقيمات يف الكرك.

الفئةالمستهدفة:
 10اشــخاص )9( ،انــاث )1( ،ذكــر مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة يف املناطــق النائيــة يف الكــرك ممــن
ميتلكــون حال ًيــا مشــاريع صغيــرة أو علــى اســتعداد لبــدء مشــروع صغيــر.

األنشطة:
• عقد ورشة عمل تدريبية لعشر سيدات ميتلكن مشاريع صغيرة يف الكرك حول إدارة املشاريع الصغيرة.
• القيام بزيارات ميدانية للمشاريع الصغيرة وإجراء مقابالت مع أعضاء املنظمات الداعمة للمشاريع الصغيرة.

النتائج:
• تدريــب  10اشــخاص )9( ،انــاث )1( ،ذكــر ،ميتلكــون مشــاريع صغيــرة علــى مواضيــع اإلدارة للمشــاريع الصغيــرة

باإلضافــة إلــى تدريبــات تتنــاول اجلانــب القانونــي إلنشــاء مشــاريع صغيــرة ومتوســطة.
• بناء قدرة املشاركني يف إجراء دراسات جدوى فعالة مما يساهم لتحسني أعمالهم.

الشركاء:
تعــاون فريــق املبــادرة مــع منظمــات مختلفــة مبــا يف ذلــك الصنــدوق األردنــي الهاشــمي .شــركات االستشــارات اخلاصــة
والعديــد مــن الــوكاالت اإلعالميــة (الصحــف ومحطــة اإلذاعــة احملليــة).
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مبادرة شارك
(عجلون ،عمان)

المفهـــــــوم:
جــاءت فكــرة املبــادرة اســتكماال لعمــل املرحلــة األولــى مــن مشــروع مســارنا والــذي جمــع ثــاث مبــادرات (التغيــر
بلــش ،شــارك ،مســاحة مشــتركة) يف محــور املشــاركة املدنيــة التــي مت ربطهــا باالســتراتيجية الوطنيــة للشــباب،
محــور الشــباب واملواطنــة الفاعلــة وبنــاء علــى النتائــج للتنفيــذ املبــادرات يف املرحلــة األولــى فقــد مت التعــاون مــع
وزارة الشــباب كونهــا احلاضــن االول للشــباب يف االردن ولتحقيــق مفهــوم االســتدامة واعطــاء املبــادرات طابــع
املؤسســية الــذي يضمــن بقائهــا واســتمرارها
وبنــاء عليهــا مت عمــل ثــاث ورشــات تدريبيــات يف ثــاث مناطــق وهــي( :كفرجنــه _عجلــون ،مــاركا _العاصمــة،
جويــده_ العاصمــة) لتحقيــق رؤيــة املبــادرة وهــي :مجتمــع أردنــي واعــي وفاعــل ومشــارك يف صنــع القــرار يف ظــل
مســاحات آمنـ�ة ومؤثــر يف مختلــف املســتويات محليــا ودوليــا.
كمــا ســيتم تنفيــذ ومتويــل  3مبــادرات مقترحــة مــن مخرجــات الورشــارت املنعقــده بواقــع مبــادره لــكل منطقــة  ،ومــن
منطلــق االســتدامه ســيتم رســم  3جداريــارت داخــل املراكــز الشــبابية توضــح خطــوات ومراحــل تنفيــذ وتصميــم
املبــادره .

المشاركة السياسية:
تشــير املشــاركة السياســية إلــى عمليــة متهيــد الطريــق لالنتقــال التدريجــي مــن هيــكل معــن يف احلكومــة وإدارة
شــؤون الســلطة والبلــد إلــى آخــر .وهــذا مبنــي علــى التعدديــة الشــاملة السياســية واحلزبيــة واإلداريــة والثقافيــة
واإلعالميــة ،يف إطــار إجمــاع وطنــي عــام تشــارك فيــه جميــع الفئــات واأليديولوجيــات.

المشاركة المدنية:
تشــير املشــاركة املدنيــة إلــى عمليــة كيفيــة قيــام املنظمــات غيــر الهادفــة للربــح واألفــراد بإنشــاء عالقــات مســتمرة
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ودائمــة لتنفيــذ الرؤيــة اجلماعيــة إلفــادة املجتمــع .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن املشــاركة املجتمعيــة هــي يف األســاس
ممارســة لدفــع املجتمعــات املســتهدفة نحــو تعزيــز تنميــة املجتمــع احمللــي.

األهداف:
 .1بنــاء قــدرات شــاب وشــابات يف ثالثــة محافظــات عجلون،عمــان والزرقــاء علــى مواضيــع تعزيــز اهميــة
التطوع،املشــاركة املدنية،وصياغــة املبــادرات املجتمعيــة.
 .2دعم ثالث مبادرات بواقع مبادرة واحده يف كل منطقة.

الفئة المستهدفة:

شــباب وشــابات أردنيــون تتــراوح أعمارهــم بــن 18
و 30عا ًمــا مــن (كفرجنــه _مــاركا _ جويده ) غير
مشــاركني حال ًيــا يف تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات

التنمية.

األنشطة:
· بنــاء قــدرات  60شــاب وشــابة يف احملافظــات
الثــاث (عجلــون – الزرقــاء – عمــان) علــى
مواضيــع تعزيــز املشــاركة املدنيــة ،اهميــة
التطــوع ،وتصميــم وتنفيــذ املبــادرات
· تنفــذ املبــادرة  3رســومات توضيحيــة (جداريــات) داخــل املراكــز الشــبابية بهــدف ايجــاد اداة مســتدامة توضــح
دورة حيــاة املبــادرة.
· تنفــذ املبــادرة  6زيــارات ميدانيــة بواقــع زيارتــن لــكل مركــز وزيــارة ملؤسســة عامــة وزيــارة ملؤسســة مجتمــع مدنــي
بهــدف متريــن الفئــة املســتهدفة لتجــارب عمليــة حــول املشــاركة املدنيــة
· تدعــم املبــادرة تنفيــذ ثــاث مبــادرات شــبابية بواقــع مبــادرة لــكل مركــز حتــت اطــار مفهــوم املشــاركة املدنيــة ،
حيــث ســيتم االختيــار مــن قبــل جلنــة.

الشـــــــــركاء:
تعــاون فريــق املبــادرة مــع العديــد مــن منظمــات املجتمــع املدنــي “اجلمعيــة اخليريــة الشيشــانية ““ ،مركــز االميــرة

بســمة ““ ،منتــدى نبــض الثقــايف “ باالضافــه الــى املراكــز الشــبابيبه (مركــز شــابات كفرجنــه ،مركــز شــباب مــاركا،
مركــز شــباب اجلويــدة) ،ووكاالت إعالميــة مثــل جريــدة الدســتور ،كمــا تواصــل الشــباب املشــاركني الذيــن مت اخيــار
تنفيــذ مبادراتهــم مــع العــن محمــود ابــو جمعــه والعــن رابحــه الدبــاس”.
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مبادرة لنمهد دربًا
(إربد ،عمان)

المفهوم:
بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع الرابــع مــن العــام  2020يف األردن ،24.7%حيــث جتــاوز حجــم الباحثــن عــن
فــرص عمــل يف األردن إلــى  84ألــف حيــث كان عــدد الباحثــن عــن فــرص عمــل  471ألــف شــخص ليصــل العــدد
إلــى حوالــي  555ألــف شــخص تقريبـاً ،عــدا عــن أن عــدد العاملــن يف األردن وصــل إلــى حوالــي مليــون و 860ألــف
شــخص عامــل ،ممــا عمــل علــى تبعــات مختلفــة علــى صعيــد ظواهــر مجتمعيــة مختلفــة وتأثيــرات علــى مســتوى
الفقــر والعنــف والدخــل العــام لألســرة ،وال ســيما للفئــات التــي تنــدرج حتــت فئــة ذوي االعاقــة علــى ســبيل املثــال
فقــد وصلــت نســبة ذوي االعاقــة الســمعية يف األردن الــى  3.1%بحســب بيــان صحفــي للمجلــس األعلــى للســكان،
ممــا ولــد العديــد مــن املشــاكل املختلفــة والتــي جتــاوزت حــد ضعــف االهتمــام بهــم ودمجهــم يف العمــل وتأهيلهــم
لذلــك.
ومــن بــن جميــع الفئــات املجتمعيــة التــي تخــوض معركــة كبيــرة مــن أجــل العمــل فــإن هنــاك العديــد مــن الوقائــع التــي
فرضــت نفســها بقــوة وعملــت علــى ازديــاد نســبة البطالــة ووجــود حاجــة ماســة للعمــل مــع ارتفــاع مفجــع يف نســب
الفقــر والعنــف واجلرميــة ورادف ذلــك وجــود ضعــف واضــح يف التأهيــل للعمــل لــدى الشــباب األردنــي والــذي يقــدر
بنســبة  ،29%وضعــف وجــود بنيــة مســتدامة للتدريــب وبنــاء الشــخصية مــن أجــل احلصــول علــى فــرص أفضــل
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للعمــل ،وضعــف يف تعزيــز احلقــوق القانونيــة لفئــة ذوي اإلعاقــة فيمــا يتعلــق باملــادة  25مــن قانــون العمــل اخلــاص
بفئــة ذوي اإلعاقــة ،اســتناداً إلــى هــذه الوقائــع فــإن هنــاك حاجــة كبيــرة للعمــل وبنــاء وتطويــر جــدي للباحثــن
عــن عمــل مــن أجــل إيجــاد فرصــة حقيقيــة للعمــل وفــق برنامــج مســتدام يعمــل علــى وجــود توافــق مــا بــن بنــاء

الشــخصية والبنيــة املعرفيــة والعلميــة والتدريبيــة للباحثــن عــن عمــل يف األردن حيــث أن هــذه املهــارات تلعــب دوراً

أساســياً يف خلــق فرصــة أكبــر يف بنــاء قــدرات األشــخاص وتعزيــز فرصهــم يف دخــول ســوق العمــل حيــث أن هــذه
املهــارات متثــل متطلبــات أساســية وبشــكل خــاص للفئــة التــي تنــدرج مــا بــن «  30_18عامــا
من خالل دراسة مت اعدادها من قبل فريق املبادرة لهذه الفئة جاءت نتائج الدراسة كاآلتي:
تبــن وجــود العديــد مــن أســباب الرفــض يف مقابــات العمــل والتــي تنوعــت مــا بــن حــاالت االرتبــاك العــام ،وضعــف
مســتوى املهــارات املتعلقــة بالعمــل مــن حيــث املهــارات احلاســوبية والوظيفيــة واللغويــة وغيرهــا ،إضافــة إلــى ضعــف
اخلبــرة ،باإلضافــة إلــى النمــط العــام للشــخصية ومســتوى الثقــة بالنفــس واالســلوب العــام واحملتــوى .ولذلــك فقــد
جــاءت مبــادرة «لنمهــد دربــا» اســتجابة حلاجــة الشــباب الباحثــن عــن العمــل يف تعزيــز القــدرات املعرفيــة للشــباب
وتأهيلهــم للدخــول لســوق العمــل.
اســتناداً إلــى املنجــزات التــي مت اخلــروج بهــا يف املرحلــة األولــى لتطبيــق مبــادرات (رفــد ،خلونــا بينكــم) والتــي عملــت
علــى الوصــول إلــى أكثــر مــن  ٨٠مســتفيد علــى مســتوى محافظــة اربــد وعمــان للباحثــن عــن عمــل .وبنــاء علــى
التغذيــة الراجعــة التــي كانــت خيــر مثــال علــى أهميــة دمــج وتطويــر املبادرتــن يف ســبيل العمــل علــى تقــدمي منجــز
مبتكــر يف مجــال التوظيــف يف األردن ،مت دمــج املبادرتــن حتــت وجهــة واحــدة تقــوم علــى العمــل علــى تقــدمي أنشــطة
مختلفــة تعمــل علــى تطويــر مســتوى املعرفــة العلميــة والعمليــة للباحثــن عــن عمــل مــن الفئــات املســتهدفة مــن
الشــباب مبــا يشــمل فئــة ذوي االعاقــة الســمعية حيــث تقــوم املبــادرة علــى العديــد مــن املهــام واألنشــطة والفعاليــات
التــي تقــدم محتــوى معــريف وعلمــي وعملــي تطبيقــي يف مجــال التدريــب علــى تعزيــز املهــارات األساســية للباحثــن
عــن عمــل مــن أجــل رفــع كفاءتهــم وتعزيــز فرصتهــم يف دخــول ســوق العمــل

االهداف:
بنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة مــن الفئــة العمريــة ( )18-30يف جميــع محافظــات اململكــة مــن ضمنهــم األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الســمعية بهدفهــم تأهيلهــم للدخــول الــى ســوق العمــل.

الفئة المستهدفة:
 120شــاب وشــابة أردنيــن مــن الفئــة العمريــة ( )18-30مــن الباحثــن ومــن ضمنهــم الشــباب والشــابات أصحــاب
اإلعاقــات الســمعية الباحثــن عــن فــرص عمــل.
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األنشطة:
· عقــد ورشــة عمــل وجاهيــة لبنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة علــى
مواضيــع املهــارات احلياتيــة.
· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة علــى مواضيــع
املهــارات احلاســوبية عبــر تقنيــة زووم
· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة علــى مواضيــع
املهــارات األساســية يف اللغــة اإلجنليزيــة عبــر تقنيــة زووم
· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة علــى مواضيــع
املهــارات الوظيفيــة األساســية كإعــداد الســير الذاتيــة ومهــارات املقابــات الوظيفيــة عبــر تقنيــة زووم
· رفع وعي  120شاب وشابة مبا يخص قوانني العمل يف األردن من خالل ورشة عمل عبر تقنية زووم
· إنشــاء منصــة علــى اإلنترنــت لنشــر الــدورات التدريبيــة املســجلة يف  8مواضيــع وذلــك بعــد انتهــاء ورش العمــل
لضمــان اســتدامة املشــروع.
· عقــد يــوم وظيفــي لتشــبيك الشــباب والشــابات املســتفيدين مــن املبــادرة مــع عــدد مــن الشــركات ومؤسســات
املجتمــع املدنــي لتعزيــز فرصهــم يف دخــول ســوق العمــل.

النتائج:
· بنــاء قــدرات  120شــاب وشــابة مــن كافــة محافظــات اململكــة حــول مواضيــع مــن شــأنها تأهيلهــم للدخــول لســوق
العمــل مثــل (املهــارات احلياتيــة ،املهــارات احلاســوبية ،مهــارات أساســية يف اللغــة اإلجنليزيــة ،املهــارات األساســية
الوظيفيــة).
· رفع وعي  120شاب وشابة من كافة محافظات اململكة حول قوانني العمل االردنية.
· تشــبيك عــدد مــن الشــباب والشــابات الباحثــن عــن فــرص عمــل مــع بعــض الشــركات ومؤسســات املجتمــع املدنــي
مــن خــال اليــوم الوظيفــي.

الشركاء:

شــارك فريــق املبــادرة مــع عــدة جهــات ومؤسســات مثــل “منصــة نحــن “ وعــدد مــن املراكــز الشــبابية يف عمــان
واربــد وعــدد مــن الشــركات ومؤسســات املجتمــع املدنــي مثــل شــركة “ التعليــم لألجــل التوظيــف “ و “املجلــس
األعلــى لشــؤون املعاقــن” الســتكمال األنشــطة املختلفــة للمبــادرة بنجــاح.
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مبادرة دروب األمل
(الكرك ،الطفيلة ،معان)

المفهوم:
تعتبــر املشــاريع الصغيــرة مــن ضمــن القطاعــات املهمــة يف دول العالــم ،فهــي تســتحوذ عقــول الشــباب مبــا يتناســب
مــع أصحــاب الدخــل احملــدود وذلــك لســهولة تنفيذهــا والبــدء فيهــا ولكثــرة اإلبــداع واالبتــكارات املختلفــة يف
مجــاالت االســتثمار ،وتعمــل علــى رفــع احلركــة اإلنتاجيــة يف املجتمــع.
وللبــدء يف اي مشــروع يوجــد هنالــك احتياجــات إلــى دعــم واحتضــان خصيصــا إذا لــم يتوفــر رأس
املــال الــكايف ،وأن تقــوم بتأمــن دعــم للمشــروع ليــس باألمــر الصعــب وايضــا ليــس باألمــر الســهل إذا مــا
نظرنــا لكثــرة املنافســة بــن أصحــاب املشــاريع الصغيــرة الســاعية وراء اخلدمــات املقدمــة مــن اجلهــات
املانحــة وســوف يكــون عليــك كصاحــب مشــروع اســتغالل كافــة اجلهــود يف ســبيل اقنــاع هــذه اجلهــات.
حيــث تهــدف مبــادرة دروب االمــل الــى دعــم وتعزيــز املشــاريع واملبــادرات الصغيــرة التــي ميتلكهــا الشــباب يف
محافظــات اجلنــوب لضمــان اســتمراريتها وادرار دخــل ثابــت لــه.
متــت صياغــة األهــداف الرئيســية ملبــادرة دروب االمــل مبــا يتوافــق مــع مضامــن االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب
 2019-2025يف محــاور عــدة أهمهــا  -الشــباب والتعليــم والتكنولوجيــا  -الشــباب والريــادة والتمكــن االقتصــادي
 الشــباب واملواطنــة الفاعلــةحيــث ركــزت املبــادرة علــى فئــة الشــباب الذيــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة وأهميــة متكينهــم اقتصاديــا مــن خــال
دعمهم و اعطائهم املهارات الالزمة إلدارة مشــاريعهم و تســويقها عبر االنترنت مبا يحقق االســتمرارية ملشــاريعهم،
دعــم هــذه الفئــة مــن املجتمــع ســيقوم بتعزيــز أهميــة املشــاريع اخلاصــة و الرياديــة التــي حتقــق العائــد املــادي كبديــل
او معــزز ملصــادر الدخــل التقليديــة املرتبطــة بالوظائــف ،واشــراك فئــة ذوى االحتياجــات اخلاصــة بوصفهــم فئــة
بحاجــة الــى دمــج يف املجتمــع عــن طريــق دعــم مشــاريعهم و اشــهاراها حيــث تعانــي هــذه الفئــة مــن قلــة الدعــم
باإلضافــة إلــى التهميــش الواضــح و املســتمر و إقصائهــم الواضــح لذلــك نســعى لتســليط الضــوء و إظهارهــم
للمجتمــع كأصحــاب مشــاريع وتبديــد ذلــك الفكــر الســائد و املتناقــل بعــدم قدرتهــم ،علمـاً بأنهــم أصحــاب همــم ال
بــد مــن تبيانهــا و االســتفادة منهــا.
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األهداف:
زيــادة معرفــة  45شــاب وشــابة مــن محافظــات اجلنــوب يف مواضيــع إدارة ممــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة ويفتقــرون
إلــى أســاليب إدارة هــذه املشــاريع وتســويقها واحملافظــة علــى اســتمراريتها باإلضافــة الــى دعــم  7مشــاريع رياديــة
يف محافظــات اجلنــوب.

الفئة المستهدفة:
 45شــاب وشــابه الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن  ٣٠ – ١٨عام ـاً يف محافظــات اجلنــوب (الكــرك ،الطفيلــة ،معــان)
اللذيــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة ويفتقــرون إلــى أســاليب إدارة املشــاريع اخلاصــة بهــم.

األنشطة:
· تنفيذ  4ورشات عمل حول مواضيع املهارات احلياتية.
· تنفيذ ورشة عمل حول التفكير اإلبداعي يف لواء القصر ل  80شاب وشابه.
· عقد دورة تدريبية حول موضوع تطوير األفكار الريادية.
· عقد دورة تدريبية حول موضوع إدارة املشاريع الصغيرة.
· عقد ورشة عمل حول بناء النموذج االولي للمشروع
·
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جلسات حوارية للشباب مع جهات متويلية محتملة.
· دعم  7مشاريع ريادية يف محافظات اجلنوب.

النتائج:
· متكــن  80شــاب وشــابة يف لــواء القصــر واالغــوار اجلنوبيــة (غــور الصــايف) يف املهــارات احلياتيــة ومهــارات
التواصــل
· متكني  80شاب وشابة يف لواء القصر ولواء االغوار اجلنوبية (غور الصايف) باملهارات الالزمة يف ريادة
· تشــبيك  80شــاب وشــابة مــن لــواء القصــر ولــواء االغــوار اجلنوبيــة (غــور الصــايف) مــن أصحــاب املشــاريع
الصغيــرة مــع مصــادر التمويــل واجلهــات ذات العالقــة.
· دعــم  7املشــاريع الصغيــرة الرياديــة بحيــث تتوافــق مــع األســس واملعاييــر املوضوعــة مــن قبــل الفريــق واجلهــات
الداعمــة.

الشركاء:
تعــاون فريــق املبــادرة مــع منظمــات مجتمــع مدنــي وشــركات مختلفــة مبــا يف ذلــك منصــة ريــادة ومنصــة اســتمرارية
املعنيــة بالتســويق والعديــد مــن الــوكاالت اإلعالميــة (الصحــف ومحطــة اإلذاعــة احملليــة).
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Objective
· Increasing the knowledge of young
women and men with different socioeconomic backgrounds, living in Al Karak,
about small business management, marketing and sustainability; and
· Increasing knowledge of small business owners about legalities concerned
with small businesses, specifically those
owned by young women living in Al
Karak.

Target Group
10 Young women (9) and men (1) from different socioeconomic backgrounds in remote areas in Al
Karak who currently own small businesses or willing to start running a small business.

Activities
· Conducting a training workshop for 10 women who own small businesses in Al Karak on running small businesses; and
· Conducting field visits of the small businesses and interviewing members of the organizations
responsible for the businesses.

Results
· 10 young women (9) and men (1) owning small businesses are trained on running and managing
small businesses as well as the legal aspect of business.
· Built the capacity of the participants in conducting effective Feasibility Studies for their business’ improvement.

Partners
The initiative team partnered up with different organizations including the Hashemite Jordanian
Fund; private consultancy firms and several media agencies (newspapers and local radio station).
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“Doroob Al Amal”
Pathways of Hope Karak Initiative

Context
Small businesses play a crucial role in the economic development of nations across the globe. Due
to the fact that they can be easily established, are easy to manage and provide the owners with
considerable room for creativity in many industries; small businesses capture the minds of many
youth, specifically those with limited income. As such, small businesses provide young entrepreneurs with the chance to establish successful ventures while also enhancing the productivity level
within societies.
However, there are many aspects to consider before initiating any small project or business. These
include the financial aspect, whereby at times, if there is a lack in capital, there must be a financial
investor willing to support the incubation of these small businesses. Yet, one must also consider
the abundance in small business owners who are all competing for the aid or investments available. As a result, as a small business owner, one must be able to convince existing investors to
ensure their support to one’s business.
There is no doubt that many industrial projects, whether old or new, require adequate funding
and appropriate management to ensure their sustainability and profit generation. Small businesses
have become vital for creating new jobs and for social and economic development, especially for
poorer and less fortunate societies.
Funding for small businesses is needed from the initiation stage and its launching, during its development as well as, during the preparation for expanding the sales to foreign markets. In addition,
small and medium sized businesses require funding for research and development, monitoring
and evaluation of performance and sales as well as for overcoming any obstacles that the business
encounters across the different stages of its functioning.
After interviewing several Jordanian young men and women from Al Karak, the study concluded that there are two recurrent main issues facing small business owners; firstly, there is lack of
knowledge on managing and running businesses, this includes knowledge about planning, designing and marketing strategies. Secondly, there is a lack of knowledge about legal procedures that
are binding to establishing small businesses and running them.
In this context, “Doroob Al Amal” initiative aims to address these issues concerned with Jordanian
youth who lack the knowledge about both small business initiation and management as well as
legal procedures and statutes binding to running small businesses.
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· Forming a partnership with “Injaz” training center to provide support for the development of the
toolkit for enhancing cognitive skills of individuals with hearing disability;
· Forming a partnership with the Supreme Council for persons with disabilities to provide consultations on the content of the toolkit;
· Recruiting five volunteers who are proficient in sign language;
· Conducting a workshop attended by members of the Supreme Council and the volunteer group to
develop an adapted toolkit for cognitive abilities of individuals with hearing disability;
· Conducting a workshop for 20 young men and women, with hearing disability, using sign language on cognitive skills; and
· Producing a video on the subject matter of the volunteering group using sign language.

Results
· Trained 20 young men and women with hearing disabilities and prepared them for the Jordanian
job market.
· Development of the adapted toolkit for individuals with hearing disability on cognitive abilities
· Prepared a series of learning videos using sign language and uploading the videos on Social
Media platforms.
· Built the capacity of sign language interpreters to teach the material to persons with hearing
disabilities.
· Built the capacity of five young men and women in using the adapted toolkit for cognitive abilities;

Partners
The initiative team partnered up with three different organizations to successfully complete the
activities of the initiative: The Supreme Council for Persons with Disabilities, “Prince Ali Ben Al
Hussein” club for Persons with hearing disabilities and a private specialized company working
with people with disabilities.
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“Khaloona Benkom” Initiative
Keep Us Included Amman Initiative (2)

Context
Jordan has succeeded in providing basic education for both males and females. It has had high
rates in terms of expected years of education: 13.4 for females, 12.9 for males, and average years
of schooling of 9.7 for females and 10.7 for males as of 2015.
In addition, statistics suggest that up to 15% of individuals in Jordan are individuals with disabilities. 6% of those individuals suffer from visual disabilitys, 5% of movement disabilities and up to
3% suffer from hearing disabilities. Such individuals experience more difficulty when it comes to
formal education and entering the Jordanian job market. Consequently, regular schooling systems
in Jordan still require some reform to accommodate for the percentage of students who suffer from
disabilities.
Additionally, to complement formal education, enhancing the cognitive abilities of individuals
with disabilities is necessary to ensure a decreased percentage of their unemployment.
As such, “Khaloona Benkom” initiative aims to enhance the cognitive abilities of individuals with
hearing disability to support them to compete in the Jordanian job market and build sustainable
liveihoods.

Objective
· Develop an adapted toolkit for cognitive abilities for individuals suffering with hearing disability; and
· Developing a training programme for enhancing cognitive abilities for individuals with hearing
disability to enable them to compete in the Jordanian labor market.
Target Group
20 Young Jordanian men (8) and women (12) aged 18-30 years old who suffer from hearing disabilities in Loaa’Al Kasba area in Amman, Jordan.

Activities
· Conducting a training workshop on developing the content of the toolkit for enhancing cognitive
skills of young people with hearing disability
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of 75 young women (43) and men (32) (1727 years) from Irbid will be targeted.

Activities
· Building the capacity of 75 young men
and women from Irbid district on Computer
skills;
· Communicating with interested institutions
in Irbid such as “We are All Jordan” Youth
Authority and “Al Amira Basma” Center to
expand the database of the targeted youth for
training;
· Uploading surveys on social media platforms
to gather data of the targeted youth group;
· Communication with the workshop participants using formal emails for the first phase and on
personal phone numbers for the second phase;
· Conducting training workshops on soft skills, such as public speaking skills, for 100 young men
and women; and
· Establishing an online platform in 8 subjects after the conclusion of the workshops for publishing
recorded training sessions to ensure the sustainability of the project.
Results
· 80% of the targeted group of 75 young men and women Irbid received training on different soft
skills such as communication and time management.
· Conducted two training sessions for basic computer skills (working with emails, data storage,
and Microsoft Word and Excel).
· Creating a YouTube channel with educational videos of the content discussed in the training
sessions.

Partners
The initiative team partnered up with several entities and organizations such as “Fox Academy”,
“Kafarsom” Youth Center, “Al Ra’y” Newspaper, Jordanian TV channels and, “Nashamy” Radio,
Military Radio and Jordanian Radio, to complete the different activities of the initiative successfully.
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“Rafad”
Stream Irbid Initiative

Context
It has become apparent for Jordanian citizens that unemployment has become one of the largest
challenges that both the society and the state suffer from. As a result, it has become an obsession
that affects everyone, as the unemployment rate has become a cumulative figure that has been
rapidly increasing every year.
In the governorate of Irbid, according to public statistics, the rate of unemployment in the first
quarter of 2020 reached 19.3% and in the second quarter, reached 23%. In addition, the rate of
unemployment for males is found to be 21.5% while the rate of unemployment for females reached
28.6% in the same quarter of the year 2020.
Despite the development of methods and tools of education, the secondary and higher education
model still adopts the traditional system of education, which negatively affects the quality of graduates and their enrollment in the labor market. Fresh graduates consequently experience anxiety
when it comes to job hunting. It is therefore necessary that those seeking jobs be well prepared to
meet the demands of the Jordanian labor market.
After interviewing several freshly graduated students from Irbid, Jordan, it was found that a large
portion of those applying to jobs seem to be anxious due to the lack of experience and ability to
prepare for job interviews.
In that context, “Rafad” initiative aims to address the unemployment issue in Irbid by providing
graduating youth with life and computer skills that will aid them in the process of job hunting.

Objective
Building the capacity of 75 youth from Irbid in their computer skills, life skills such as (critical
thinking, creative thinking, public speaking, self-confidence, effective verbal and non-verbal communication.

Target Group
Recognizing the difficulties experienced by fresh graduates from Jordanian Universities, a group
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many Jordanian young men and women receive at schools and universities to enable them to develop their own views on certain societal issues and broaden their horizons.

Objective
Activating the role of young Jordanian men and women in civic participation by enhancing their
ciritical thinking skills and analysis, as well as, broadening the horizons of these skills beyond formal educational settings to utilize them in the process of prioritizing their needs and sharing their
opinions with decision makers.

Target Group
The initiative targeted 23 young women (12) and men (11), above the age of 18, from Amman.

Activities
· Hosting a kick-off meeting and communicating with trainers of communication and debating
skills to prepare material for the training workshops;
· Communicating with the target group through phone calls and introducing them to the training
workshop material and its goals;
· Communicating with official institutions and organizations to support the initiative;
· Conducting two training workshops, for 23 young men and women, on communication and debating skills; and
· Facilitating a debate between both teams from the training workshops.

Results
· Trained 23 young Jordanian women (12) and men (11) on critical thinking skills, research skills
and effective communication and soft skills beyond formal education.
· Raised awareness of the 23 young Jordanian men and women on future career prospects and the
importance of youth civic participation.
· Linked participants with governmental entities and non-governmental organizations to work together on future projects to enable youth civic participation.

Partners
The initiative team partnered up with several entities and organizations including a member of the
Senate, “Al Ma3refa Al Ordony” Team and “Chechan” Charitable Organization, to complete the
activities of the initiative successfully.
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“Massaha Moshtaraka”
Shared Space Amman Initiative (1)
Context
Technology and modern-day communication have eased many aspects of people’s lives. The integration of the use of technology in various fields such as science, economics, health and education has contributed to achieving faster and more improved results and services.
It is well known that youth have become pioneers of the virtual world in all its forms and as a
result, may have weakened their ability to communicate effectively in real life. This observation
has been also proven in a study conducted on the “relationship between education and the labour
market”. For the purpose of the study, respondents had to fill a questionnaire online and in just two
days, the desired number of responses was achieved, proving the effectiveness of online platforms
as a tool to communicate amongst youth groups.
In addition, there has been very little reform to educational policies dictating how schools and
universities should develop, specifically to build capacities of youth groups. There has also been a
lack of comprehensive programs targeting youth in enhancing their personality traits.
Consequently, tthe situation has worsened as a result of the measures taken to combat the current
Coronavirus pandemic through the adoption of hybrid and virtual education models. This shift
towards virtual education has resulted in youth losing their channels for discussion, their exchange
of views and information in lectures. And extracurricular activities that could have been beneficial
for real-life communication.
In this context, “Massaha Moshtaraka” initiative addresses the issue of the lack of programs for
youth that develop their personality and communication skills to be able to freely and easily express their thoughts and views. This program complements the institutionalized education that
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Results
· Enabling 15 young men (4) and women (11) in terms of identifying community needs and
promoting the idea of civic participation.
· Linking the youth with decision makers at the governorate level.
· Identified the main 3 issues (Unemployment, infrastructure and entertainment) at the
governorate level and presenting them to the local council.

Partners
The initiative team partnered up with a local CSO network named “Shabaket Naya Al
Mogtama3eya” (Naya Community Network), and two governmental entities: “Al Zarqa
Youth Directorate” and the decentralized local governorate council to complete the activities of the initiative successfully.
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Objective
· Building the capacity of 15 young women (11) and men (4) on the concept of civic participation and Research in Abou Zighan area, in Zarqa Governorate
· Sensitizing local community Associates in Abou Zighan area to enhance the participation
of youth groups in civic work.

Target Group
The initiative targeted 15 Jordanian young (4) men and (11) women with the age bracket
18-35 years from Abou Zighan area to actively participate in local community development of initiatives.

Activities
· Enhancing the roles of members of partner associations and institutions’
· Supporting a network between youth group s and partners to ensure the sustainability of
the project;
· Conducting a training workshop to build the capacity of youth in leadership skills and
civic work; and
· Forming a volunteering team to emphasize the importance of social responsibility and
volunteering in local communities.
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“Al Taghyeer Balash”
Time for Change Al-Zarqa Initiative

Context
With almost two-thirds of the Jordanian population under the age of thirty, there is enormous potential for the country to benefit from a “demographic dividend.” As the share of
working-age people grows in comparison to very old or young segments of the population,
they can act as energetic agents of change in their country and communities and propel economic growth. However, in order to do so, they have to be equipped with the knowledge,
resources, and opportunities they need to succeed.
Youth face a number of challenges in Jordan, including a rising cost of living, limited job
opportunities, an education system that does not provide them with skills and knowledge
that match the needs of the labor market, and limited opportunities for political engagement. Over a third of youth are unemployed, and they lack opportunities for professional
development, safe outlets for civic engagement, and access to resources and public services, particularly outside of Jordan’s capital and major cities.
The Government of Jordan has made youth engagement a key focus of its efforts to advance the country’s development, including in its National Human Resource Development
Strategy 2016-2025 and its National Youth Strategy 2019-2025.
In order to encourage youth political and civic participation, the Government of Jordan and
civil society is providing civic engagement curricula in schools and universities to teach
youth about electoral campaigning as well as civic participation and conducting initiatives.
In addition, they are strengthening access to youth-focused support services and help youth
conduct initiatives and advocacy campaigns that improve their communities, fostering a
sense of agency and local ownership and giving them the skills to lead change in their
communities.
In that context, “Al Taghyeer Balash” initiative attempts to address the lack of youth incubators that are able to encourage civic participation amongst youth groups and assessing
their needs in Abou Al Zighan area in Zarqa governorate.
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Target Group
Young Jordanian women and men between the ages of 18-30 years old from Ajloun who are currently not involved with designing and implementing development strategies.

Activities
· Conducting a two-day training workshop for 12 young women and 13 young men on
identifying the development needs;
· Conducting an online open discussion session between the 25 participants using Zoom to
discuss recommendations for future workshops;
· Conducting an open discussion session with the Local Council and members of the Development team (18 members) with the initiatives team; and
· Conducting a panel discussion with members of the Local Council and six members from
youth groups working on initiatives in order to promote a participatory approach between
youth groups and the Local Council.

Results
· 25 young men (13) and women (12) from 5 districts in Ajloun Governorate (Kasba,
Ajloun, Al Goneid, Al Shafa and Kafranga districts) are able to identify development
needs. Two youth development needs in Ajloun Governorate have been identified.
· 25 young men (13) and women (12) from Ajloun Governorate fully comprehend how
the Local Council functions and its role in setting development needs plans and strategies.
· 18 members from the Local Council are sensitized to coordinate with youth groups for
setting development plans in Ajloun governorate.

Partners
The initiative team partnered up with several organizations such as the CSO “Markaz Wosata’
Altaghyeer”, media agencies, and primarily the Governor of Ajloun and the local council. These
partners provided full support of the initiative and its intended goals of identifying the development needs of the Ajloun governorate.
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“Sharek” Participate
Ajloun Initiative

Context
Participation in public life is the sum of activities that a citizen performs individually or collectively. Youth achieve this through partaking in activities such as public events or initiatives that
support community development. Participation in public life is manifested through multiple expressions and multiple forms, the most significant forms are the following:
Political Participation refers to the process of paving the way for a gradual transition from a specific structure in government and managing the affairs of power and the country to another. This is
based on the comprehensive plurality of political, party, administrative, cultural and media, in the
context of a general national consensus in which all groups and ideologies participate.
Civic participation refers to the process of how non-profit organizations and individuals can establish continuous and lasting relationships to implement the collective vision to benefit society. In
addition to that, community participation is essentially the practice of moving the targeted societies towards the enhancement of local community development.
In Jordan, 100,000 young people start looking for work every year. As a result of limited opportunities, 32% of young people between the ages of 15 and 30 are unemployed. While the situation for
girls is more difficult, Jordan has the third-lowest female labor force participation rate in the world.
According to a short survey conducted by one of the youth organizations in Ajloun in partnership
with the USAID funded project called “Shababna Kowa” –Youth Power, there have been several
reasons identified as to why there is a lack of participation amongst Jordanian youth in civic work
and in identifying their development needs. The following explanations were identified: there is
a lack of encouragement for youth initiatives; the needs of youth are not prioritized as part of the
national development strategy; and consequently, young women and men are excluded from any
development efforts conducted by the Jordanian government.

Objective
· Building the capacity of 25 young men and women aged 18-30 years on identifying development needs in Ajloun Governorate.
· Sensitizing members of the Local Council on the importance of involving youth groups
in identifying development needs in Ajloun Governorate.

23

Local
Initiatives
Phase I

مسارنا

Masarna: Realizing Jordan Youth Vision 2030
Jordan Youth Vision 2030

Output-5:
1500 young men and women assuming leadership positions in various fields in 2030. (50% male, 50% female, with a total of 35% with disabilities).
Period

Activities

2022
2030

A training program for 16,000 young men and women
to prepare them, through civil society and government
institutions, to assume leadership positions. The
program includes the following sectors: social,
economic, political, legal and cultural. (It will be
implemented in four phases within 10 years, so that
4,000 young people will be trained in each phase)

2022
2030

Raising the awareness of 36,000 people of the
importance of enabling the youth to participate
through an awareness campaign.

2022
2025

A campaign, targeting all decision-making circles
regarding the mechanisms of involving youth in
decision-making and leadership positions (6000
people) (Two preparatory years. The campaign will be
implemented over a period of 4 years, at a rate of 1500
decision makers per year).

2022
2030

Targeting 3 million citizens through social media and
media.

Compatibility with NYP 2019-2025
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
empowering youth to participate in provincial councils and local councils
(decentralization (2/3), and promoting youth engagement in extracurricular activities in schools and universities and linking them to the
extracurricular activity platforms within the state (1/5), and adopting
creative programs for young people and providing support to implement
them (6/4).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
empowering youth to participate in governorate councils and
“decentralized" local councils (2/3), and promoting youth engagement in
extra-curricular activities in schools and universities and linking them to
the extracurricular activity platforms within the state (1/5).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
empowering youth to participate in governorate councils and
“decentralized" local councils (2/3), and promoting youth engagement in
extra-curricular activities in schools and universities and linking them to
the extracurricular activity platforms within the state (1/5).

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2).

Deleted: 2015

SDGs
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).

Output-6:
15 Youth government parallel to the official government.
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Period
2022
2030

2022
2030

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

Enabling 25 young men and women from all the
governorates to lead a government parallel to the
official government.

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering youth to participate in governorate councils and
“decentralized" local councils (2/3), and promoting youth engagement in
extra-curricular activities in schools and universities and linking them to
the extracurricular activity platforms within the state (1/5).

Selecting the youth government from the outputs of
the training program via democratic elections held at
the end of the training.

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering youth to participate in governorate councils and
“decentralized" local councils (2/3), promoting youth engagement in
extra-curricular activities in schools and universities and linking them to
the extracurricular activity platforms within the state (1/5) and adopting
creative programs for young people and providing support to implement
them (6/4).

SDGs
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).

Output-7:
An election law reducing the candidate age to 25 years old to allow for youth to run for parliamentary elections.
Period

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering youth to participate in governorate councils and
“decentralized" local councils (2/3) and promoting youth engagement
in extra-curricular activities in schools and universities and linking
them to the extracurricular activity platforms within the state (1/5)

2020
2030

Raising the consciousness of 36,000 youth from the
governorates, including political parties, trade unions
and civil society organizations, to support the right to
pass the law, amending the election law.

2027

Drafting and submitting a draft law amending the
Election Law and presenting it to the parliament for
discussion and approval through the parliament.

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2).

2028
2029

Launching an advocacy campaign to support amending
the Election Law.

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2).

20

SDGs
Quality Education (4), Reduced
Inequality (10), Gender Equality
(5), Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality Education (4), Reduced
Inequality (10), Gender Equality
(5), Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
Quality Education (4), Reduced
Inequality (10), Gender Equality
(5), Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
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the purpose of reaching 10,000 participants (2
sessions).
2022

2024

2026

Partnerships to achieve
Agreeing on the basics, tasks and outputs of the Adopting creative programs for young people and proving support
the Goal (17), Peace,
youth institution and developing a manual to implement them (6/4), and promoting the civil and political
Justice,
and
strong
outlining all the tasks and duties of this institution. engagement of young people (3/2).
Institutions (16).
Communication with the government, presenting
Partnerships to achieve
Adopting creative programs for young people and providing
the manual to them, and collaborating with
the Goal (17), Peace,
support to implement them (6/4), and promoting the civil and
decision makers and media professionals to help
Justice,
and
strong
political engagement of young people (3/2).
get the idea across to the government.
Institutions (16).
Empowering young people and their partners with
entrepreneurship concepts and skills (6/1), empowering young
people and their partners with concepts and skills of creativity and
Decent
Work
and
The youth institution is divided into 3 sectors: excellence (6/2), adopting creative programs for young people and
Economic Growth (8),
planning, implementing, and monitoring as well as providing support to implement them (6/4), promoting the civil
Peace, Justice, and strong
and political engagement of young people (3/2), rooting the
starting the youth governmental institution.
Institutions (16).
national identity (2/4), empowering youth to practice good
citizenship (2/5), and educating young people about their rights
and duties (3/1).

Output-3:
Collaborating with parties effecting the political life in Jordan.
Period
2020

2022

Activities
Creating a partnership between Jordanian parties and
civil society institutions for the purpose of increasing
youth participation in civil society and familiarizing
them with the programs and mechanism of the parties.
Holding a national conference that paves the way to
create partnerships between youth in civil society
organizations and youth in political parties by
connecting them at the national conference.

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Educating young people about their rights and duties (3/1) and
promoting the civil and political engagement of young people (3/2).

Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).

Educating young people about their rights and duties (3/1), and
promoting the civil and political engagement of young people (3/2).

Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).

Jordan Youth Vision 2030

2024

A partnership between parties and the media to
showcase the success stories of the youth in the
parties. This will change the youth's stereotyping/
perception about political parties: via Morning radio
and TV talk shows.

2026

Establishing a comprehensive institution responsible
for observing and evaluating the work of the parties.

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
launching excellence awards for youth projects (4/4), empowering young
people with the concepts and values of good governance and the rule of
law (7/1), and building youth capacities in the management of active
initiatives (1/4).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
launching excellence awards for youth projects (4/4), empowering young
people with the concepts and values of good governance and the rule of
law (7/1), and building youth capacities in the management of active
initiatives (4/1), and establishing youth facilities (5/2).
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Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace Justice, and
strong Institutions (16).

Decent Work and Economic
Growth (8), Peace, Justice,
and strong Institutions (16).

Output-4:
Equity among all segments of society regarding taking up leadership positions.
Period
2020

2022

2024

2026

Activities
Offering courses targeting people with special needs to
enable them to acquire various skills via 20 training
courses.
Holding sessions (50 sessions) on the topic of female
selection of specializations that have become
stereotyped for men in order for them not to be
considered shameful for women, paving the way for
women to have the highest leadership positions. These
sessions are to be held by successful local and
international women.
Forming a team of 15 people with special needs from
the outputs of the courses that were offered
previously, and holding dialogue sessions with decision
makers to involve them in community life.
Holding sessions between decision makers (including
both genders) and the younger generation from
different segments of society from the to educate 5,000
people to acquire the skills leading to leadership and
decision-making positions.

Compatibility with NYP 2019-2015
Building youth capacities in the field of life skills (4/5), preparing youth
centers for the engagement of young people with disabilities according
to the private building code (5/3), and encouraging young people with
disabilities to achieve excellence and creativity (6/7).

SDGs
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10)
Peace, Justice, and strong
Institutions (16).

Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), and promoting
a culture of dialogue, tolerance and respect for diversity (8/7).

Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender Equality (5), Peace,
Justice,
and
strong
Institutions (16).

Building youth capacities in the field of life skills (4/5), preparing youth
centers for the engagement of young people with disabilities according
to the private building code (5/3), and encouraging young people with
disabilities to achieve excellence and creativity (6/7).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
empowering youth to participate in provincial councils and local councils
(decentralization) (2/3), and promoting youth engagement in extracurricular activities in schools and universities and linking them to the
extracurricular activity platforms within the state (1/5).

Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10)
Peace, Justice, and strong
Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10),
Gender
Equality
(5),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice, and
strong Institutions (16).
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2.3.

Roadmap: Participation

Vision

A conscious, active, and participating Jordanian society in decision-making in safe spaces and
influential at various levels locally and internationally

Output-1:

100 secure platforms that provide opportunities for participation in various governorates in the state.

Output-2:

A governmental institution for youth that includes all institutions, organizations and bodies working with youth in Jordan interested in
organizing development work for all ages.

Output-3:

Collaborating with parties effecting the political life in Jordan.

Output-4:

Equity among all segments of society regarding taking up leadership positions.

Output-5:

1500 young men and women assuming leadership positions in various fields in 2030. (50% male, 50% female, with a total of 35% with
disabilities).

Output-6:

15 Youth government parallel to the official government.

Output-7:

An election law reducing the candidate age to 25 years old to allow for youth to run for parliamentary elections.

Output-1:
100 secure platforms that provide opportunities for participation in various governorates in the state.
Period

2020

Activities
Carrying out 200 discussions and awareness meetings
in different universities, schools and associations in the
state to ensure that the idea of secure platforms
reaches each segment of the society, as it is planned to
reach at least 15,000 people, through: (1) Social media,
(2) Partnerships with 29 Jordanian universities and
schools, and (3) private company platforms.

Compatibility with NYP 2019-2015
Improving the educational environment in schools and universities (1/2),
building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3), developing community programs that connect youth
to the actual reality of their community through the use of technology
(1/4), activating schools and youth production centers and using emarketing (1/6), building youth capacities in the management of active
initiatives (4/1), developing youth skills to deal with the Virtual Reality

SDGs
Quality
Education
(4),
Partnerships to achieve the
Goal (17, Peace, Justice Strong Institutions (16).

Jordan Youth Vision 2030

2020

Activating the role of school and university student
parliaments through holding 50-session with the use of
successful development models.

2024

Bringing together young participants and media
professionals in workshops to discuss the most
important problems and challenges facing the public
opinion (20 workshops).

2026

Holding sessions and multi-episode TV programs to
discuss the previously agreed-upon problems through
an open dialogue between the participants and
decision makers.
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(VR) and Augmented Reality (AR) (1/9), and positive uses of social media
(7/3).
Improving the educational environment in schools and universities (1/2),
developing the quality of programs offered to young people on
democratic culture and citizenship (2/2), rooting the national identity
(2/4), empowering youth to practice good citizenship (2/5), educating
young people about their rights and duties (3/1), promoting the civil and
political engagement of young people (3/2), and empower young people
with the concepts and values of good governance and the rule of law
(7/1).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), developing
community programs that connect youth to the actual reality of their
community through the use of technology (1/4).
Promoting the civil and political engagement of young people (3/2),
empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), and developing
community programs that connect youth to the actual reality of their
community through the use of technology (1/4).

Quality
Education
(4),
Partnerships to achieve the
Goal (17, Peace, Justice Strong Institutions (16).

Quality
Education
(4),
Partnerships to achieve the
Goal (17), Peace, Justice
Strong Institutions (16).
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8), Partnerships to
achieve the Goal (17), Peace
Justice
and
Strong
Institutions (16).

Output-2:
A governmental institution for youth that includes all institutions, organizations and bodies working with youth in Jordan interested in organizing
development work for all ages.
Period

2020

18

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

Communicating with all youth centers,
universities, schools, and various youth
Promoting the civil and political engagement of young people
organizations and arranging introduction
(3/2), establishing youth facilities (5/2), and providing friendly
meetings attended by representatives from these
spaces for young people (5/4).
centers to agree on the establishment of a
participatory governmental youth institution for

SDGs

Partnerships to achieve
the Goal (17), Peace,
Justice,
and
strong
Institutions (16).
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2019
2030

Creating a special department within vocational
training institutions to be responsible for the industrial
education and staying up to date with the
developments of the modern age.

Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4) building youth capacities in entrepreneurship
management (6/5).

Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Output-6:
Reducing the unemployment rate by 1-3%
Period
2019
2030

Activities
Establishing a bank for entrepreneur’s ideas
throughout the state, adopting the best ones among
them, and making connections between those ideas
and the technical and financial support institutions.

2019
2030

Establishing connections with competent scientific and
training institutions for the purpose of introducing
courses and training workshops to schools and
universities in order to enhance the educational
materials in such a way to support the practical
application and increase the skills and level of
competition in the labor market.

2019
2030

Spreading awareness and training young people,
especially women, on the skills necessary for freelance
and flexible work, unrestricted to a specific place, as it
suits people who face issues working jobs restricted to
a place.

Compatibility with NYP 2019-2015
Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4), and establishing and supporting business
incubators (6/6).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
improving the educational environment in schools and universities (1/2),
developing community programs that connect youth to the actual reality
of their community through the use of technology (1/4), empowering
young people and their partners with entrepreneurship concepts and
skills (6/1), empowering young people and their partners with concepts
and skills of creativity and excellence (6/2), and preparing the youth for
the labor market (3/3).
Developing community programs that connect youth to the actual reality
of their community through the use of technology (1/4), empowering
young people and their partners with entrepreneurship concepts and
skills (6/1), empowering young people and their partners with concepts
and skills of creativity and excellence (6/2), preparing the youth for the
labor market (3/3), and promoting the freelance work and marketing of
products by using information technology and social networking
platforms (3/6).

SDGs
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Quality Education (4), and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8), Partnerships to
achieve the Goal (17),
Industry, Innovation and
Infrastructure (9).
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upgrading the management in various tourist sites, and
improving the conditions of infrastructure and services.
2019
2024

Running an intensive marketing campaign highlighting
various tourist sites in addition to preparing proposed
itineraries for tourists. Developing a plan, especially for
travel within the state

management (6/5) and maintaining a healthy environment and reducing
pollution (9/7).
Developing the infrastructure necessary for the implementation of youth
activities (5/1), empowering young people and their partners with
concepts and skills of creativity and excellence, adopting creative
programs for young people and providing support to implement them
(6/4) and building youth capacities in the management of active
initiatives (4/1).

Quality Education (4), and
Partnerships to achieve the
Goal (17)

Output-3:
Creating an active business environment to attract local and foreign investments.
Period
2019
2017

Activities
Ensuring that the economic rights of the private sector
are clear when dealing with the government and caring
for observing these rights.

2019
2017

Overseeing and monitoring the work of business
incubators by conducting evaluations and studies on
the quality and outputs of the services provided.

2019
2017

2019
2017
2019
2017

Small and medium projects in different fields: directing the youth and entrepreneurs towards the
leading sectors whose impact and contribution is
significant to the economy (greater added value) and
offering training courses, diplomas and workshops
related to these sectors, provided that these projects
are studied and meet the needs and priorities of the
market.
Combining the efforts of all financing bodies in a single
platform for the purpose of coordinating the work of
various funds and for the financial bodies to ensure the
continuity and sustainability of the projects.
Facilitate obtaining business licenses.

Compatibility with NYP 2019-2015
Empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1) and empower young people with the concepts
and values of good governance and the rule of law (7/1).
Empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), and
establishing and supporting business incubators (6/6).

SDGs
Quality Education (4)
Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), building youth
capacities in entrepreneurship management (6/5), and preparing the
youth for the labor market (3/3).

Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4).

Partnerships to achieve the
Goal (17).

Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4).

Partnerships to achieve the
Goal (17).

Jordan Youth Vision 2030
Output-4:
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Reducing the percentage of jobs held by migrant workers by 1%
Period
2019
2027

Activities
Calling for transmitting of technological methods and
teaching them to citizens working in direct foreign
investment companies that have modern technology,
as they will teach Jordanian youth this technology will
support to replace foreign youth with Jordanian youth.

Compatibility with NYP 2019-2015
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
developing community programs that connect youth to the actual reality
of their community through the use of technology (1/4) and empowering
young people and their partners with entrepreneurship concepts and
skills (6/1).

SDGs
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Output-5:
Increasing export growth rate by 4%.
Period

16

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

2019
2030

Starting a fund for industrial projects and establishing
industrial cities.

Building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
establishing and supporting business incubators (6/6), and preparing the
youth for the labor market (3/3).

2019
2030

Developing the Jordanian industrial and service
products and their creativity and innovation.

Building youth capacities in entrepreneurship management (6/5),
acquiring the support and endorsement of young people and their
families for vocational work (3/4).

2019
2030

Enhancing the participation of women in the industrial
sector through training them.

2019
2030

The shift from widespread traditional industries to
specialized industries with high added value.

Empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1), empowering young people and their partners
with concepts and skills of creativity and excellence (6/2), building youth
capacities in entrepreneurship management (6/5) and acquiring the
support and endorsement of young people and their families for
vocational work (3/4).
Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4), building youth capacities in entrepreneurship
management (6/5), establishing and supporting business incubators
(6/6), preparing the youth for the labor market (3/3 acquiring the support
and endorsement of young people and their families for vocational work
(3/4).

SDGs
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8), Partnerships to
achieve the Goal (17) and
Gender Equality (5).
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).
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2.2.

Roadmap: Employment

Vision

Jordan is a creative innovator for jobs and incubator for investments

Output-1:

Reducing the unemployment rate for people with disabilities by 20%.

Output-2:

Increasing the contribution of the tourism sector to youth employment by 30-40%

Output-3:

Creating an active business environment to attract local and foreign investments.

Output-4:

Reducing the percentage of jobs held by migrant workers by 1%

Output-5:

Increasing export growth rate by 4%.

Output-6:

Reducing the unemployment rate by 1-3%

Output-1:
Reducing the unemployment rate for people with disabilities by 20%.
Period

Activities
Carrying out special studies for people with disabilities
to know their needs, capabilities and tendencies for
the purpose of cooperating with private and
governmental companies to create jobs and an
inclusive environment that is suitable for their needs,
thus enabling them to attain self-support and
independence; i.e. companies with friendly buildings
prepared to receive them.
Obliging the private sector to spend a percentage of
the funds allocated for tax in Creating infrastructure
projects for people with disabilities inexchange for a

2019
2023

2019
2023

Compatibility with NYP 2019-2015
Developing and implementing a system for the identification of creative
and talented young people (6/3), adopting creative programs for young
people and providing support to implement them (6/4), encouraging
young people with disabilities to achieve excellence and creativity (6/7)
and preparing youth for the labor market (3/3).

Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4), establishing and supporting business incubators
(6/6), encouraging young people with disabilities to achieve excellence

SDGs
Quality Education (4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17)

Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic

Jordan Youth Vision 2030
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tax exemption provided that they are effective and
according to the set conditions and standards to
ensure efficient quality.
2019
2023

Developing an online platform for people with
disabilities to equip them with the knowledge and
skills required to practice electronic trade.

and creativity (6/7), and caring for the creative programs of the youth,
and providing the support necessary for their implementation (6/6).

Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17)

Establishing and supporting business incubators (6/6) encouraging young
people with disabilities to achieve excellence and creativity (6/7).

Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Output-2:
Increasing the contribution of the tourism sector to youth employment by 30-40%
Period

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

2019
2024

Focusing on pricing mechanisms as it is considered as
one of the most important elements of the marketing
mix in order to increase the flow of tourists to the state.

Empowering young people and their partners with entrepreneurship
concepts and skills (6/1) and empower young people with the concepts
and values of good governance and the rule of law (7/1).

2019
2024

Involving youth in the region in the tourism sector by
capitalizing on the resources available to them,
whether its capacity building (training them to bridge
the gap according to the need of the touristic areas and
available assets).

2019
2024

Increasing cultural activities for tourists, and
heightening the Jordanian tourist experience; making it
a preferred travel destination.

2019
2024

Improving the quality of handicrafts/souvenirs by
providing original, high-quality designs.

2019
2024

Paying more attention to health facilities and services
supporting the tourist experience, working on

Developing the infrastructure necessary for the implementation of youth
activities (5/1) empowering young people and their partners with
concepts and skills of creativity and excellence (6/2) adopting creative
programs for young people and proving support to implement them (6/4)
and building youth capacities in the management of active initiatives
(4/1).
Developing the infrastructure necessary for the implementation of youth
activities (5/1) empowering young people and their partners with
concepts and skills of creativity and excellence (6/2) adopting creative
programs for young people and providing support to implement them
(6/4) and building youth capacities in the management of active
initiatives (4/1).
Adopting creative programs for young people and providing support to
implement them (6/4), building youth capacities in entrepreneurship
management (6/5), building youth capacities in the management of
active initiatives (4/1), and preparing the youth for the labor market
(3/3).
Developing the infrastructure necessary for the implementation of youth
activities (5/1), building youth capacities in entrepreneurship

SDGs
Quality
Education
(4),
Decent Work, Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).
Quality
Education
(4),
Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).

Partnerships to achieve the
Goal (17).

Decent Work and Economic
Growth (8) and Partnerships
to achieve the Goal (17).
Clean water and Sanitation
(6) and Partnerships to
achieve the Goal (17).
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2022

Studying the obtained data in order to come up with a
research paper in cooperation with specialists in the
field of education and technology to work on programs
to increase the level of knowledge in the technology
education sector.

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
Improving the educational environment in schools and universities (1/2)
and developing community-based programs that connect youth to the
actual reality of their community through the use of technology (1/4),

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Output-8:
Providing 100,000 students from the education sector with technological tools i.e. the basics of computer use, scientific research skills, and advanced
technological tools i.e. virtual reality, programming, and artificial intelligence.
Period
2022

2022

2023
–
2030

Activities

Working on designing training materials on
computer use basics, scientific research skills, and
advanced technological tools with the support of
experts in IT and education.
Reviewing the materials proposed by the
education authorities for the local approval of
these training programs to ensure that they meet
the education standards.
Establishing a training program in partnership with
the Ministry of Education and the Ministry of
Higher Education. The training program includes
annually training 12,000 students from schools
and universities within the approved frameworks.

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Quality Education (4) and
Developing educational curricula to become more participatory,
Partnerships to achieve
productive and to keep up with technological development (1/1),
the Goal (17).
Quality Education (4) and
Developing educational curricula to become more participatory,
Partnerships to achieve
productive and to keep up with technological development (1/1).
the Goal (17).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
Quality Education (4) and
improving the educational environment in schools and universities
Partnerships to achieve
(1/2), and developing community-based programs that connect
the Goal (17).
youth to the actual reality of their community through the use of
technology (1/4).

Output-9:
“TOEDU” Competition: A national competition that will be held through a large partnership with the education sector that will have various subsectors
related to the use of technological tools and finding feasible solutions for national problems.
Period

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Jordan Youth Vision 2030

TBD

Holding a competition related to the use of
technology tools to find solutions to the societal
problems within the education sector with its
various fields through holding them at the level of
the schools and higher education programs by
specialists and experts in the field.

TBD

Drawing up a memorandum of understanding
depending on cooperation with the Ministry of
Education and the Ministry of Higher Education in
order to work on implementing the competition in
the education sector.

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
improving the educational environment in schools and universities
(1/2), building the capacity of teachers and university professors
in the field of youth work (1/3) and developing community-based
programs that connect youth to the actual reality of their
community through the use of technology (1/4).
Building the capacity of teachers and university professors in the
field of youth work (1/3) and developing community-based
programs that connect youth to the actual reality of their
community through the use of technology (1/4), promoting youth
engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extra-curricular activity
platforms within the state (1/5).
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Partnerships to achieve
the Goal (17).

Quality Education (4),
Decent
Work
and
Economic Growth (8) and
Partnerships to achieve
the Goal (17)
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Conducting surveys at schools on the shortage and
cultural gap that students face.
Establishing an educational center in every
governorate, to be used as an educational institute
during summer vacations
Offering remedial classes for students in pre-university
and university education, for the purpose of reducing
their theoretical subjects as they are given the
framework of the university's marks

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2).
Promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extracurricular activity platforms
within the state (1/5) and Activating schools and youth production
centers using e-marketing.

Quality Education (4)

Quality Education (4)

Improving the educational environment in schools and universities (1/2).

Quality Education (4)

Compatibility with NYP 2019-2015
Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3), developing community-based programs that connect
youth to the actual reality of their community through the use of
technology (1/4), promoting youth engagement in extra-curricular
activities in schools and universities and linking them to the
extracurricular activity platforms within the state (1/5) and building
youth capacities in the management of active initiatives (4/1).
Developing community-based programs that connect youth to the actual
reality of their community through the use of technology (1/4) and
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extracurricular activity platforms
within the state (1/5).
Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3), developing community-based programs that connect
youth to the actual reality of their community through the use of
technology (1/4), promoting youth engagement in extra-curricular
activities in schools and universities and linking them to the
extracurricular activity platforms within the state (1/5).

SDGs

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2).

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).
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Output-6:
Enhancing active participation in extra-curricular activities
Time

Activities

Output-6: 2029 – 2030

Forming community service teams in schools and
activating them through trainings to enable them to
carry out community initiatives.

Providing lessons, lectures and educational activities on
entrepreneurship, innovation, creativity, science and
professions

Forming debate teams in schools and holding a state
level championship for all the students in the state.

Jordan Youth Vision 2030
Establishing a partnership between the Ministry of
Education and all stakeholders within the technological
field.

Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)

Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)

Output-7:
A scientific research study determining the level of knowledge of students in schools and higher education programs through the use of IT tools for the
purpose of enhancing the technological tools in the education sector.
Period

2020

Activities
Designing two tests: one for school students and one
for higher education students to determine their level
of knowledge in relation to technological education
tools and based on scientific methodology, experts in
the field of education and technology and an in-depth
study of the possibility of applying these tools in the
education sector.

2021

Launching an electronic platform through which level
tests are offered to both school students and students
of higher education programs in technology tools. This
aims to identify the level of students' knowledge in
relevance to the technological tools in various sectors
of education.

2021

Drawing up a memorandum of understanding with the
Ministry of Education for cooperation in order to obtain
data that supports the presented research study and
spreading this platform among school students to
obtain realistic data.

2021

Drawing up a memorandum of understanding with the
Ministry of Education for cooperation to obtain data
that supports the presented research study and
circulating this platform among school students to
obtain realistic data by posting this platform on
students' e-learning portal and emails.

Compatibility with NYP 2019-2015
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2),
developing community-based programs that connect youth to the actual
reality of their community through the use of technology (1/4), and
activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2),
developing community-based programs that connect youth to the actual
reality of their community through the use of technology (1/4), and
activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools
and universities and linking them to the extra-curricular activity
platforms within the state (1/5) and activating schools and youth
production centers and using e-marketing (1/6).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools
and universities and linking them to the extra-curricular activity
platforms within the state (1/5) and activating schools and youth
production centers and using e-marketing (1/6).

SDGs

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).
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Training the teachers on life skills and how to present
information in a new way.

2025 – 2028

Engaging the youth by using
unconventional
educational methods during the summer vacation, in
cooperation with various stakeholders

Carrying out weekly activities related to theater, music
and painting
Increasing school practical hours and reducing
theoretical hours
Designating practical training hours for students to gain
experience in their field of specialization
Holding 20 training courses each semester (under the
terms of the Syndicate of Teachers) to train the
teachers on extracurricular methods.
Ensuring that newly added subjects are appropriate to
the abilities of the students.
Replacing paper books with tablets for students in preuniversity and university education

Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extra-curricular activity platforms
within the state (1/5) and building youth capacities in the management
of active initiatives (4/1).
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extra-curricular activity platforms
within the state (1/5) and building youth capacities in the management
of active initiatives (4/1).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3)
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).

Quality Education (4) and
Decent Work and Economic
Growth (8)
Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4)
Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)
Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)
Quality Education (4) and
Decent Work and Economic
Growth (8)
Quality Education (4)
Quality Education (4)

Output-5:
Stimulating the role of active citizenship for students in the pre-university and university education.
Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Offering remedial classes for students in the preuniversity and university education and offering those
hours in the form of social work hours in order to
reduce theoretical study hours and to transform them
Jordan Youth
Vision
2030work.
to the
practical

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2).

Quality Education (4)

Training the teachers on life skills and how to present
information in a new way.

Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3).

Quality Education (4) and
Decent Work
pageand
11 Economic
of 27
Growth (8)

2025 –
2028

Period

2025 – 2028

Engaging the youth by using
unconventional
educational methods during the summer vacation, in
cooperation with various stakeholders

Carrying out weekly activities related to theater, music
and painting
Increasing school practical hours and reducing
theoretical hours
Designating practical training hours for students to gain
experience in their field of specialization
Holding 20 training courses each semester (under the
terms of the Syndicate of Teachers) to train the
teachers on extracurricular methods.
Ensuring that newly added subjects are appropriate to
the abilities of the students.
Replacing paper books with tablets for students in preuniversity and university education

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1),
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extra-curricular activity platforms
within the state (1/5) and building youth capacities in the management
of active initiatives (4/1).
promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools and
universities and linking them to the extra-curricular activity platforms
within the state (1/5) and building youth capacities in the management
of active initiatives (4/1).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Building the capacity of teachers and university professors in the field of
youth work (1/3)
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).
Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1).

Quality Education (4) and
Partnerships to achieve the
Goal (17).

Quality Education (4)
Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)
Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)
Quality Education (4) and
Decent Work and Economic
Growth (8)
Quality Education (4)
Quality Education (4)

Output-5:

Period

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

2025 –
2028

Stimulating the role of active citizenship for students in the pre-university and university education.
Offering remedial classes for students in the preuniversity and university education and offering those
hours in the form of social work hours in order to
reduce theoretical study hours and to transform them
to the practical work.

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
improving the educational environment in schools and universities (1/2).

Quality Education (4)
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2020

Establishing a comprehensive remote learning
platform offering access to information at any time

Activating schools and youth production centers and capitalizing on emarketing (1/6) and improving the educational environment in schools
and universities (1/2).

2020

Learning by simulation

Developing community programs that connect youth to the actual
reality of their societies through the use of technology (1/4).

2020

Establishing electronic libraries at universities and
schools to encourage students to carry out scientific
research.

Quality Education (4
Industry, Innovation, and
Infrastructure (9)

Activating productive youth centers and schools and capitalizing on emarketing (1/6).

Quality Education (4)

2020

Motivating the students to read by holding reading
competitions.

2020
2020
2020
2020

Offering remote learning lessons and lectures on
Entrepreneurship: innovation, creativity and basic
subjects, especially English and science.
Marketing and promoting electronic educational tools
and content and encouraging youth to use them.
Curriculum Evaluation: Omitting or adding
entrepreneurship subjects to the curricula.
Marketing and promoting electronic educational
content and encouraging students to use them.

2020

Replacing paper books with tablets

2020

Organizing sessions for students with businesses and
technology projects owners - as part of their social
responsibility to help students shape their ideas.

Promoting youth engagement in extra-curricular activities in schools
and universities and linking them to the extra-curricular activity
platforms within the state (1/5).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6).
Activating schools and youth production centers and using e-marketing
(1/6) and building youth capacities in the management of active
initiatives (4/1).

Quality Education (4)

Quality Education (4)
Quality Education (4)
Quality Education (4)
Quality Education (4)
Quality Education (4)
Quality Education (4)
Quality Education (4)

Output-2:
Providing facilities and curricula for persons with disabilities; i.e. curricula on Sign Language and Braille
Activities
Establish funding and attempting to increase services
aiming at integrating people with disabilities into
societies
Jordan Youth Vision
2030
2022
–
2023

Period

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Integrating of persons with disabilities of their different categories into
the educational process (1/7).

Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)

Developing educational curricula to become more participatory,
productive and to keep up with technological development (1/1) and
integrating of persons with disabilities of their different categories into
the educational process (1/7).
Integrating of persons with disabilities of their different categories into
the educational process (1/7) and promoting youth engagement in extracurricular activities in schools and universities and linking them to the
extra-curricular activity platforms within the state (1/5).

Quality
Education
(4),
Reduced Inequality (10) and
Partnerships to achieve the
page 9 of 27
goal (17)

Integrating of persons with disabilities of their different categories into
the educational process (1/7).

Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs

Conducting youth parliaments in schools and
universities.

Promoting youth engagement in extra-curricular activities in
schools and universities and linking them to the extra-curricular
activity platforms within the state (1/5) and building youth
capacities in the management of active initiatives (4/1).
Promoting youth engagement in extra-curricular activities in
schools and universities and linking them to the extra-curricular
activity platforms within the state (1/5) and building youth
capacities in the management of active initiatives (4/1).
Developing community-based programs that link young people to
the reality of their societies by capitalizing on technology (1/4) and
building the capacities of young people in the field of managing
effective initiatives (1/4).

Cooperating with the Higher Council for the Rights of
Persons with Disabilities to help us develop an
approach that better serves them.
Holding courses for persons with disabilities to
rehabilitate and train them to acquire the necessary
skills to reach decision makers.
Establish funding and attempting to increase services
aiming at integrating people with disabilities into
societies

Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)

Output-3:
Youth awareness of political and technological life

2023 – 2025

Time

Engaging the youth in the experience of political
parties.
Engaging 25 innovative students in the field of
artificial intelligence by providing a subject on
artificial intelligence.

Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)
Quality Education (4) and
Reduced Inequality (10)
Quality Education (4), and
Industry, Innovation and
Infrastructure (9)

Output-4:
Modernizing education through innovative teaching. Training teachers to provide them with more intellectual, cultural, behavioral and scientific skills.
Period

Activities

Compatibility with NYP 2019-2015

SDGs
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2. Proposed Action Plan (Roadmap)

Creating a timeline for each topic, including Milestones (outcomes) and Interventions (Activities) as
developed by the participants. Afterwards, the National Youth Strategy 2019-2025 (NYS) shall be
integrated into these timelines, finding out to which extent the NYS contributes either to the Milestones
or to the Interventions.

2.1.

Roadmap: Education

Vision

Jordan has a contemporary, innovative and comprehensive education system

Output-1:

An environment that attracts students and stimulates their interest in education by developing new methods and innovating techniques

Output-2:

Providing facilities and curricula for persons with disabilities; i.e. curricula on Sign Language and Braille

Output-3:

Youth awareness of political and technological life

Output-5:

Modernizing education through innovative teaching. Training teachers to provide them with more intellectual, cultural, behavioral and
scientific skills.
Period: 2025 – 2028
Stimulating the role of active citizenship for students in the pre-university and university education.

Output-6:

Enhancing active participation in extra-curricular activities

Output-4:

Output-7:
Output-8:
Output-9:

A scientific research study determining the level of knowledge of students in schools and higher education programs through the use of IT
tools for the purpose of enhancing the technological tools in the education sector.
Providing 100,000 students from the education sector with technological tools i.e. the basics of computer use, scientific research skills, and
advanced technological tools i.e. virtual reality, programming, and artificial intelligence.
“TOEDU” Competition: A national competition that will be held through a large partnership with the education sector that will have various
subsectors related to the use of technological tools and finding feasible solutions for national problems.

Output-1:
An environment that attracts students and stimulates their interest in education by developing new methods and innovating techniques
Period
2020

Activities
Integrating technology in the teaching methods and
offering remote learning through computers

Compatibility with NYP 2019-2015
Activating schools and youth production centers and capitalizing on emarketing (1/6), and developing educational curricula to become more
participatory, productive and to keep up with technological
development (1/1)

SDGs
Quality Education (4)
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“A conscious, active, and participating Jordanian society
in decision-making in safe spaces and influential at
various levels locally and internationally”.
In order to review alignment with the expected impact of the project, participants were asked how
satisfied they are with the result of the developed vision. The evaluation revealed that the participants
believe that the vision they developed is inclusive and relevant to the Jordanian youth’s development
needs. They believe that this was possible as they were a diverse group with different perspectives and
ideas, in addition to the support they received from the implementing partners of the project and the
expert guest speakers that were able to provide them with additional knowledge to support them in
developing the vision.

9
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Jordan Youth Vision 2030
process, the three main areas for needed progress were identified: Education; Employment and
Participation.

1.3.

Focus: Education; Employment and Participation

The participants analyzed the status quo in the three respective areas to be able to formulate a vision for
the future and express what the youth desires to achieve.
The first challenge that the participants agreed upon was education. The participants identified that the
most common problems were that: curriculums are changed without prior research; the educational
system does not take the needs of the labor market into consideration; the educational system does not
encourage individuality and does not nourish creativity; universities do not necessarily offer innovative
majors or courses such as gender studies, anthropology or other non-traditional courses; and that the
educational system rarely relies on non-formal educational tools.
As a vision statement that the participants developed which corresponded to and addressed these
challenges was:

“Jordan has a contemporary, innovative and
comprehensive education system”.
The second challenge that participants identified was employment. The common problems gathered by
the participants were that: youth are lacking the necessary skills needed in the labor market; there is a
lack of support for small and medium projects/enterprises; the current political and social situation is
forcing youth to work in unsuitable jobs; there is an unrealistic division of resources; there is a lack of
suitable employment opportunities; people who are not skilled or equipped get the jobs through
connections or middlemen.
The vision statement that participants' developed to address these challenges was:

“Jordan is a creative innovator for jobs and
incubator for investments”.
Thirdly, the participants discussed the challenges of the lack of participation of the youth. According to
the participants, the common challenges that youth are facing in this regard are: the lack of political and
social awareness; the inability to prioritize ; that participation is not perceived as important; the lack of
safe spaces; that the decision makers do not represent the needs of the people; the incapability of
accepting different opinions; and that participation being a challenge for certain groups.
The vision statement created to correspond to the challenges in the field of participation was:
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Moreover, the reason for introducing the method of
simulation gaming for the process of developing a Jordan
Youth vision resonates with the strong belief that the method
can fill a gap as it creates a safe space for youth to discuss
their common challenges and step out of their comfort zone
to better understand the perspectives of others. In
conclusion, the vision functions in a threefold way: 1) A
symbol for a common will of the youth for positive change;
2) A belief in the rich capacities and resources of Jordan youth
that are not sufficiently used yet; and 3) Inclusion of a
diversity of perspectives of youth in decision-making
processes.

1.2.

“The game covered most of the problems
that communities face. It was able to
create a comprehensive and important
model of the current situation that we live
in and enable participants to find a way to
co-exist with one another by solving
challenges. It provided them with a means
to increase their confidence and level of
awareness in a fun way”
(Quote by one of the participants; Ajloun, Aug’ 2019)

Process of Vision development

The pathway of the vision development aimed at coming up with a vision that was created for and by
Jordanian youth. That is why the process was designed to be as inclusive and participatory as possible. In
order to create a positive impact for Jordanian society and build community resilience, the project further
aimed to establish a vivid channel of communication and coordination between representatives from
different sectors: governmental sector, private sector, different cultural entities and civil society
organizations.
Throughout the activities of the project, youth with different educational, professional, and cultural
backgrounds had the opportunity to work together and exchange constructive ideas that lead to an
increased understanding of their social contexts and challenges facing their society. The attempt was to
support Jordanian youth to become equipped with the different learning tools and skills that strengthened
their leadership skills and their commitment towards the needs of their communities. At the same time,
we aimed to create spaces for youth to identify common challenges that they face and stipulate innovative
thinking of how to best address these challenges on a policy level. Asides from utilizing interactive
engagement methods, the project followed a bottom-up approach whereby ideas, beliefs and needs from
the community level were channeled to official decision-makers, instead of vice-versa.
Since concrete interventions (youth-led local initiatives) are supposed to be created based on the vision
in the follow-up project, it was important to link the vision to the Jordan National Youth Strategy (NYS)
and remind participants of the greater frame they were working within. In doing-so, the vision
development was based on the findings of the implementation phase of the project, particularly the
results of the four simulation game workshops in four different governorates. These results were then
clustered and transferred into a common and shared vision. During this workshop, the participants with
the support of implementing partners and guest speakers from different Jordanian ministries, discussed
the key challenges Jordanian youth were facing.
To create synergies with Jordan’s National Youth Strategy 2019-2025 and connect it with the results from
the simulation game implementation as well as with the results of the innovative vision development
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1. Jordan Youth Vision 2030
The idea of developing a Jordan Youth Vision 2030 was
driven by the ambition to create a space for Jordan youth to
explore various paths to active citizenship through methods
of non-formal education. To move from theory to practice,
the approach of the project was to build on the already
existing resources and capacities of youth in Jordan.

1.1.

“The 2030 vision is a beautiful thing that
creates a sense of belonging. It makes us
feel like we have a role to play for the
future”
(Quote by one of the participants; Amman, Evaluation
Report Dec´2019)

Purpose of the Jordan Youth Vision 2030

According to Encyclopedia International, a vision is a statement that aims to shape the current and future
objectives of a certain stakeholder. The vision statement is therefore intended as a guide to help this
stakeholder make decisions that align with their philosophy and declares set of goals for the future. More
specifically, in the case of this project this means that the Jordan Youth Vision 2030 is supposed to serve
as the key guideline. It will lay the foundation for concrete activities in the form of creative local initiatives
that address social or economic problems at the community level. These initiatives are planned and will
be implemented within the scope of the follow-up project in 2020/21. Furthermore, the vision will serve
as a point of reference for key actors not only from civil-society, but also from other sectors such as
business, media and government authorities. The sustainability of these initiatives will be strengthened
by connecting local social enterprises and other community-based organizations that share the same
purpose.
With 35.8% of the population below age 15, and youth (aged 12-30) accounting for more than one-third
of the population, Jordan is one of the countries where youth make up the biggest percentage of the
population and considering the most recent data from the United Nations, will high-likely remain so in the
years to come. In general, the Kingdom of Jordan acknowledges the importance of young Jordanians in
driving social and economic development, as highlighted in its own National Youth Strategy 2019-2025.
However, efforts to enable effective participation of youth in developing and implementing national
strategies and policies, and enhancing their access to relevant information and resources remains largely
fragmented and uncoordinated. Although there is an active civil society in Jordan, the challenge remains
to connect their efforts and establish networks between different groups – particularly youth from
marginalized communities are often not fully included. One of the main challenges remains to feed the
voices of civil society into mainstream politics. This lack of communication channels for youth to express
their voices was the entry point for this project.
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development of Jordan’s Civil Society, by offering capacity-building-workshops, legal
assistance and networking-events.

Partnerships
CRISP organizes long-term projects, advanced trainings and workshops in the fields of
civil conflict management and civic education. CRISP promotes confidence building between different groups and enhances the understanding of political processes.
Center for Development Services (CDS-MENA) uses innovative approaches to mobilize
technical and financial support for development endeavors in Egypt, Jordan and the Middle East.
Motivators for Training (Motive), a non-for-profit company, has a large network of more
that 100 Civil Society Organizations (CSOs) and private sector partners operating in Jordan and the MENA Region. Motive has two training centers based in Amman and Mafraq
governorates.
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Project Description
During 2020, “Masarna” built on the outcomes of 2019, most importantly on the “Jordan Youth Vision
2030”. This vision was created within a series of simulation gaming workshops with more than 100 participants from five different governorates. Thus, it provided a stable platform to reach out to more youth in
addition to further stakeholders from different sectors such as media, civil society organizations, business
and state authorities.
In 2020/21, the project offered a series of Capacity Building Workshops on Local Community Development which enabled youth to transform their ideas for change into concrete initiatives. Six initiatives were
implemented on the community level and supported in the realization of the “Jordan Youth Vision 2030”.
Following an evaluation, three of the six initiatives – Sharek, Lenomahed Darban and Dorob El Amal were
selected to be upscaled in their targeted governorates.
Sharek initiative aimed to build the capacities of 60 young men and women on civic participation in three
governorates (Amman, Ajloun and Zarqa). The Sharek team successfully implemented training workshops
in the three governorates on the topics of volunteerism, community participation, and designing and implementing initiatives. These workshops targeted young men and women between the ages of 18 to 30
years old. Furthermore, the initiative sought to strengthen the capacity of youth on participating in the decision-making process in the youth centers in the three governorates. This was achieved though conducting
12 awareness raising sessions about civic participation in addition to the formation of civic participation
committees in three youth centers (one in each governorate). In total, the initiative successfully benefited
116 beneficiaries.
Lenomahed Darban Initiative sought to build the capacities of 120 youth, of which 20 were youth with
hearing impairments on gaining the necessary life skills to enter the workforce in Amman and Irbid. The
initiative aimed to support participants in attaining basic computer skills and learning English through the
provision of training workshops. Furthermore, the initiative team intends to host a job fair in which the capacitated youth will be linked with potential employers looking for new hires. Lenomahed Darban succeeded in providing hearing impaired youth with training workshops to be given equal opportunities to enter the
workforce, this signifies a step forward in better integrating youth with disabilities into Jordanian society.
Dorob El Amal Initiative sought to enable 80 young men and women to acquire life and communication
skills in Karak governorate. This was accomplished through the implementation of four workshops on
the following topics: developing entrepreneurial ideas, the implementation of the management of small
businesses, project prototypes and legal matters concerning operating a small business. Following these
workshops, the participants pitched their project ideas to the initiative team in the form of presentations
and brochures. Following an evaluation, seven small businesses were selected to receive financial support.
The businesses selected were operating in the following fields: agriculture, wood work, metal work and
handicrafts.
Furthermore, the project aimed to contribute
to a favorable institutional set-up for civic engagement. The goal was to create six
Youth-Friendly Spaces in Amman, Karak
and Ajloun, with three being for boys and
men and three being for girls and women.
These spaces enable for easy access to relevant know-how and provide information
about civil society engagement. In addition,
a Civil-Society-Hub was initiated to support
volunteerism activities which eventually
will significantly contribute to the long-term

Project Duration: 2019 – 2021
Regional Coverage: 5 governorates – Ajloun, Amman Al Zarqa,
Irbid, and Karak
Direct Beneficiaries: 65 civil-society activists, cross- sectoral
stakeholders
Indirect Beneficiaries: Network of 100 non-governmental organizations
Youth Friendly Spaces: 6 youth-friendly spaces and 1 national
Civil-Society-Hub in 2021

MASARNA

Our pathway: fostering
jordan youth vison towards
effective civic engagement
and self-reliance

مسارنا

The “Masarna” project enabled Jordanian
youth to demonstrate an enhanced sense of
commitment towards local development
through social engagement within and
beyond their communities. Through the
innovative method of simulation gaming,
beneficiaries of the project learnt about active citizenship and became more socially
aware of the problems faced within different Jordanian communities. Through the
use of simulation games, outside-the-box
thinking was stimulated which enabled the
participants to create a future vision for the
Jordanian youth. The project embraced a
practical approach by equipping participants with the necessary tools to convey
ideas, beliefs and needs from within their communities to official decision-makers.
The purpose of this project was rooted in the “Jordan Youth Vision 2030” which was developed and presented by the Jordanian youth to the Ministry of Political Affairs. The vision encompassed three main areas: Education, Participation and Employment. As such, the Vision functions in a threefold way: 1) A symbol of the unity of the youth in achieving positive change; 2) A belief in the rich capacities and resources
of Jordan youth and 3) The inclusion of diverse perspectives from youth in the decision-making processes.
The “Masarna” project was divided into three phases: 1) Creating the Jordan Youth Vision 2030; 2) Developing youth-led initiatives that support the realization of the developed vision and; 3) Establishing
youth-friendly spaces in different governorates, in addition to a Civil-Society-Hub at the central level.

Context of the project

The Hashemite Kingdom of Jordan acknowledges the importance of young Jordanians in driving social and
economic development, as highlighted in its own National Youth Strategy (NYS) 2019-2025. However,
enabling effective participation of youth in developing and implementing national strategies and policies
still seems to be a big challenge, particularly with the current impediments in the civil society sector.

Goal of the project

Enabling Jordanian youth to become active citizens through innovative approaches and techniques
which will allow them to take over responsibilities within their local communities, and become
key-actors in realizing and developing the future NYS.
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