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يســعى مشــروع »مســارنا« إلى العمل بشــكل تشــاركي 
مــع  الشــباب األردنــي مــن أجــل االســتجابة حلاجــة 
ــر عــن افكارهــم مــن خــال  ــي للتعبي الشــباب األردن
تطويــر رؤيــة شــاملة للشــباب األردنــي مــع مجموعــة 
متنوعــة مــن املشــاركني مــن خمســة محافظــات  هــي: 
عمــان، عجلــون، إربــد، والزرقاء،  والكرك. وبالتعاون 
مــع ممثلــني مــن القطاعــني العــام واخلــاص واملجتمــع 

املدنــي واإلعــام.

والهــدف مــن املشــروع هــو متكــني الشــباب األردنــي 
مــن إظهــار شــعورهم بااللتــزام جتــاه التنميــة احملليــة مــن خــال املشــاركة االجتماعيــة داخــل مجتمعاتهــم. 
ومــن خــال املشــروع ميــارس الشــباب املشــاركون املواطنــة الَفعالــة ليصبحــوا أكثــر وعًيــا بالتحديــات التــي 
تواجههــا مجتمعاتهــم احملليــة .وحتفزهــم للتفكيــر خــارج الصنــدوق ممــا يســاعدهم يف وضــع رؤيــة مســتقبلية 
لشــباب األردن . ويتبنــى املشــروع نهًجــا عملًيــا مــن خــال تزويــد املشــاركني بــاألدوات الازمــة لنقــل األفــكار 

واالحتياجــات مــن داخــل مجتمعاتهــم إلــى صنــاع القــرار الرســميني. 

 يتضمــن مشــروع » مســارنا » الــذي مت تصميمــه وتقدميــه مــن قبــل نخبــة مــن الشــباب األردنــي رؤيــة شــبابية 
ــة  محــاور  ــى  ثاث ــة عل ــث تعمــل الرؤي ــف. حي ــم واملشــاركة والتوظي ــة مجــاالت رئيســية : التعلي حــول ثاث

رئيســية هــي:

1( وضع رمز لوحدة الشباب يف حتقيق التغيير اإليجابي.
2( اإلميان بالقدرات واملوارد الغنية للشباب األردني.

3( إدراج وجهات نظر متنوعة من الشباب يف عمليات صنع القرار. 

 ينقسم مشروع »مسارنا« إلى ثاثة مراحل:

 “مسارنــا”
تعزيز رؤية الشباب 
األردني من أجل 
املشاركة املدنية 
الفعالة واإلعتماد على 
الذات
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مســارنا - تحقيق رؤية شــباب األردن ٢٠٣٠ 

 1( وضع رؤية شباب األردن »2030« 

2( تطوير املبادرات التي يقودها الشباب والتي تدعم حتقيق الرؤية .

 3( إنشــاء 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  )2019-2025(. ومــع ذلــك، ال يــزال متكــني الشــباب مــن 
املشــاركة الفعالــة يف تطويــر وتنفيــذ اإلســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة اليــزال ميثــل حتدًيــا كبيــًرا ، 

خاصــة مــع العوائــق احلاليــة يف قطــاع املجتمــع املدنــي.

هدف المشروع

متكــني الشــباب األردنــي مــن أن يصبحــوا مواطنــني 
فاعليــني مــن خــال األســاليب والتقنيــات املبتكــرة 
داخــل  املســؤوليات  بتولــي  لهــم  تســمح  التــي 
مجتمعاتهــم احملليــة، ووضــع اإلســتراتيجية الوطنيــة 

التنفيــذ. للشــباب حيــز 

وصف المشروع

ــه شــباب األردن  ــى نتائــج عــام 2019 اخلاصــة بوضــع رؤي خــال عــام 2020 ســيُبنى مشــروع »مســارنا عل
2030. والتــي مت صياغتهــا ضمــن سلســلة مــن ورش عمــل ألعــاب احملــاكاة مــع أكثــر مــن 100 مشــارك 
مــن خمــس محافظــات مختلفــة .إضافــة  إلــى العديــد مــن أصحــاب املصلحــة مــن مختلــف القطاعــات 
مثــل وســائل اإلعــام ومنظمــات املجتمــع 
واجلهــات  األعمــال  وقطــاع  املدنــي 

احلكوميــة.

يف عــام 2021/2020 ســيقدم املشــروع 
سلســلة مــن ورش العمــل لبنــاء القــدرات 
والتــي  احمللــي  املجتمــع  تنميــة  حــول 
ســتمكن الشــباب مــن حتويــل أفكارهــم 
إلــى مبــادرات ملموسة.ســيتم تنفيــذ هذه 

مدة المشروع :2019-2021.
النطاق الجغرافي :5محافظات:عجلون وعمان والزرقاء وإربد 

والكرك.
ي 

المستفيدون المباشرون:65 من نشطاء المجتمع المد�ن
وأصحاب المصلحة.

100 منظمة غ�ي حكومية. المستفيدون غير المباشرون:حوالي
المساحات الصديقة للشباب :3مساحات صديقة للشباب 

وأصحاب المصلحة.
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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 ثاثــة مســاحات صديقــة للشــباب يف ثــاث محافظــات 
مختلفــة .ســتوفر هــذه املســاحات  وصــوالً ســهًا إلــى تفعيــل عمليــة املشــاركة يف املجتمــع املدنــي.
ــة عــام2021، ممــا سيســاهم  ــي لنهاي ــى ذالــك، ســيتم إنشــاء مركــز للمجتمــع املدن باإلضافــة إل
بشــكل كبيــر يف التنميــة طويلــة املــدى للمجتمــع املدنــي األردنــي ، مــن خــال تقــدمي ورش عمــل 

ــة املــوارد احملليــة. ــاء القــدراات وتعبئ لبن

الشركاء التنفيذيين لمشروع » مسارنا »

ــة األمــد ودورات تدريبيــة متقدمــة وورش عمــل  منظمة)كريســب( األملانيــة تُنظــم مشــاريع طويل
يف مجــاالت إدارة النزاعــات املدنيــة والتربيــة املدنية.وتعــزز بنــاء الثقــة بــني املجموعــات املختلفــة 

وايضــا فهــم العمليــات السياســية.

مركــز خدمــات التنميــة يتبنــى مناهــج مبتكــرة حلشــد الدعــم الفنــي واملالــي لتحقيــق التنميــة يف 
ــة ,ســيُبنى  ــات احمللي ــد مــن اجله مصــر واألردن والشــرق األوســط.من خــال العمــل مــع العدي
املشــروع علــى املشــاركة املدنية,واحلكــم احمللي,وبنــاء القــدرات وتغيير ســلوك املجتمــع يف األردن. 

شــركة احملفــزون للتدريــب تأسســت وُســجلت يف اململكــه األردنيــة الهاشــمية كشــركة غيــر ربحيــة 
منــذ عــام 2014. تكمــن نقــاط القــوة األساســية »لشــركة احملفــزون للتدريــب« يف النهــج القائــم 
علــى األدلــة املوجــة نحــو العمــل لتمكــني املــرأة مــن القيــادة واملشــاركة املدنيــة، واحلكــم احمللــي، 

وبنــاء املهــارات، وتغييــر الســلوك املجتمعــي.

شــركة احملفــزون للتدريــب لديهــا شــبكة واســعة مــن أكثــر مــن 100 منظمــة غيــر حكوميــة 
ومؤسســات أكادمييــة وجمعيــات أهليــة ومنظمــات دينيــة وشــركات قطــاع خــاص يف األردن 
والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأيضــا مركزيــن للتدريــب املجتمعــي يف َعًمــان واملفــرق. 





مسارنا
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كبنیفوم قدنف
  نامع
٢٠١٩ ربمسید٤

تایدحتلا

ةلاطبلا

ةكراشملامیلعتلا

 عضولا
لومأملا
)ةیؤرلا(

تایدحتلا

المحددات األساسية للرؤية
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كبنیفوم قدنف
  نامع
٢٠١٩ ربمسید٤

ةیؤرلا ةیسیئر ملاعم  ةطراخ
قیرطلا

ةشرولا تاجرخم

كبنیفوم قدنف
  نامع
٢٠١٩ ربمسید٤

 ةیجیتارتسالا
 بابشلل ةینطولا

2019-2025

 فادھأ
 ةیمنتلا
ةمادتسملا

 بابش ةیؤر
 ندرألا

2030
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مفهوم المشاركة :

املشــاركة يف احليــاة العاّمــة هــي مجمــوع األنشــطة التــي ميارســها املواطــن فردّيــا او جماعيــا  يحّقق املواطــن 
مــن خــال أنشــطته املصلحــة العاّمــة ويســاهم يف َســّن القوانــني التــي تضمــن احتــرام حقــوق اإلنســان 

ــة مــن خــال طــرق تعبير متعــّددة واشــكال متعــددة اهمهــا : ــى املشــاركة يف احليــاة العاّم واملواطــن تتجلّ

المشاركة السياسية : 

هــي عمليــة التمهيــد واالنتقــال التدريجــي مــن بنيــة معينــة يف احلكــم وإدارة شــؤون الســلطة والبــاد إلــى بنيــة 
أخــرى، تقــوم علــى التعدديــة الشــاملة سياســياً وحزبيــاً وإداريــاً وثقافيــاً وإعاميــاً، يف ســياق توافــق وطنــي 

عــام تتشــارك فيــه كافــة الفئــات و االيديولوجيــات .

تعــددت أســباب عــزوف الشــباب االردنــي عــن املشــاركة السياســية رغــم كل احملــاوالت جلذبهــم نحــو التمكــني 
السياســي، وأجمعــت آراء ان ضعــف الــدور احلزبــي وضعــف منظومــة التشــريعات التــي تعتبــر الرافعــة 
االساســية للعمــل السياســي وعــدم اجلديــة يف تنميــة التمكــني والتربيــة السياســية لــدى الشــباب لعبــت دورا 
ــة للدراســات  ــز األم ــا مرك ــي أعده ــزوف عــن املشــاركة السياســية.وتبني خــال الدراســة الت ــا يف الع مهم
ــج املهمــة املتعلقــة باملشــاركة السياســية مــن  ــد مــن النتائ ــرأي،  العدي ــم اآلراء الســتطاعات ال ومركــز عال

وجهــة نظــر الشــباب األردنــي، كان أبرزهــا:

) أبــدى الشــباب األردنــي اهتمامــاً يف متابعــة الشــأن السياســي احمللــي، حيــث كانــت الغالبيــة العظمــى مــن 
األفــراد املســتطلع رأيهــم يتابعــون الشــأن السياســي احمللــي بنســبة )31.7 ٪( بشــكل يومــي ومــا نســبته 
)23.3 ٪( غالبــا، وقــد اتضــح مــن النتائــج أن الذكــور أكثــر اهتمامــاً مــن اإلنــاث بالشــأن السياســي احمللــي 
ومتابعتــه بفــارق يتجــاوز 6 ٪، كمــا أن نســبة الذكــور الذيــن يتابعــون الشــأن السياســي احمللــي بشــكل يومــي 
تقتــرب مــن ضعــف نســبة اإلنــاث )44.2 ٪ للذكــور: 23.7 ٪ لإلنــاث ) وأظهــرت النتائــج أن أكثــر مــن 
ثلــث الشــباب األردنــي ال يحضــرون نــدوات سياســية علــى االطــاق بنســبة بلغــت )38.7 ٪(. وكانــت أهــم 
األســباب التــي تقــف وراء عــدم حضورهــم للنــدوات السياســية أنهــا ليســت مــن اهتماماتهــم بنســبته )39.7 
٪(، وأنهــا بــا فائــدة )حســب رأيهــم( بنســبة )26.7 ٪(، ثــم عــدم توفــر الوقــت بنســبة )18.1 ٪( و ان88  ٪ 

محور المشاركــــــة
الرؤيــــــــة:

مجتمع أردني واعي، فاعل، ومشارك في وضع القرار في ظل مساحات آمنة، ومؤثى على 
مختلف المستويات محليًا ودوليًا.
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مــن الشــباب األردنــي ال ينتمــون الــى االحــزاب و58  ٪ يفضلــون وســائل التواصــل االجتماعــي للتعبيــر عــن 
ارائهــم   كمــا أظهــرت أن معظــم الشــباب األردنــي يــرون أن لهــم دوراً فاعــًا يف احليــاة السياســية بنســبة 

وصلــت إلــى )64.3 ٪( مقابــل )33 ٪( يــرون 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 17% مبــا يعــادل 22 نائبــا 
ميثلــون حزبــا اال وهــو حــزب جبهــة العمــل االســامي امــا عــن االحــزاب التــي شــاركت يف العمليــة االنتخابيــة 

وخاضــت املنافســة كانــت 47 حزبــا مــن اصــل حــزب مرخــص يف عــام 2018.

هنالــك فقــط 3.8% مــن الفئــة العمريــة بــني 18-27 عــام تشــارك باألحــزاب وهــم فئــة الشــباب املفــروض أن 
يكونــوا األكثــر إهتمامــاً باإلنضمــام لألحــزاب، وهنالــك 8.5% مــن طــاب اجلامعــات يشــاركون يف أنشــطة 
طالبيــة سياســية وغيرهــا، وهنالــك 90.4% مــن طلبــة اجلامعــات ال ميارســون أي نشــاطات علــى اإلطــاق.

احلياة البرملانية :

شــهدت االنتخابــات النيابيــة تراجعــا كبيــرا يف مســتوى املشــاركة مــن قبــل الناخبــني يف عــام 2016 حيــث 
ــراع علــى %37 اقتصــرت نســبة االقت

أكــد تقريــر صــدر عــن اإلحتــاد البرملانــي الدولــي الشــهر املاضــي وحمــل عنــوان »مشــاركة الشــباب يف 
البرملانــات احملليــة«، علــى أن نســبة مشــاركة الشــبان والشــابات حتــت ســن 30 عامــاً يف البرملانــات قــد 
إرتفعــت خــال عامــني مــن 1.9% الــى 2.2%. وأضــاف بأنــه وعلــى الرغــم مــن هــذه الزيــادة إال أنــه وعنــد 
املقارنــة مــع نصــف ســكان العالــم الذيــن هــم أقــل مــن 30 عامــاً فــإن هــذه املشــاركة تنــم عــن عجــز كبيــر يف 
ــم، علمــاً بــأن 40% مــن الشــباب البرملانيــني هــم نســاء. التمثيــل السياســي للشــباب يف جميــع أنحــاء العال

النقابات املهنية والعمالية :

يقــدر عــدد النقابــات املهنيــة والعماليــة ب 32 نقابــة علــى مســتوى اململكــة وحتــى اليــوم شــهدت هــذه 
النقابــات انخفاضــا ملموســا يف منتســبيها الــى 95000 منتســب .

مجالس الالمركزية :

تعــد جتربــة الامركزيــة احــدى التجــارب الهامــة والتــي حتتــاج الــى العديــد مــن التغييــرات واالصاحــات امــا 
عــن مجمــل االرقــام اخلاصــة بتجربــة الامركزيــة فقــد متحــورت حــول التالــي :

لقــد قــدر العــدد الــذي شــارك بانتخابــات الامركزيــة بحوالــي 1315 مرشــح ومرشــحة ووصــل عــدد 
الفائزيــن يف انتخابــات مجالــس الامركزيــة الــى 299 وبلــغ عــدد الســيدات اللواتــي حظــني مبقاعــد يف 
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مجالــس الامركزيــة 36 ســيدة بنســبة %12 

حيــث كان معــدل االعمــار املشــاركة بانتخابــات مجالــس احملافظــات يــدور حــول 49.7 حيــث كان اكبــر 
الفائزيــن يف املجالــس يف عمــر 76 ســنة امــا عــن اصغــر الفائزيــن فقــد كان بعمــر 26 ســنة 

المشاركة المدنية :

تشــير إلــى عمليــة كيفيــة قيــام املنظمــات غيــر الربحيــة واألفــراد بإقامــة عاقــات مســتمرة ودائمــة بهــدف 
تطبيــق الرؤيــة اجلمعيــة إلفــادة املجتمــع. اضافــة الــى ان املشــاركة املجتمعيــة أساًســا ممارســة حتريــك 
ــا يشــابهه مــن وضــع  ــا مــن وضــع التوقــف أو م ــر دائًم ــر، ويكــون التغيي ــات املســتهدفة نحــو التغيي املجتمع

ــق . معل

منظمات المجتمع المدني :

 يقــدر عــدد منظمــات املجتمــع املدنــي يف عــام 2018 بحوالــي تســعة االف منظمــة اي بزيــادة 50% عــن عــام 
2010 ويقــدر عــدد املنتســبني اليهــا حوالــي 1.41 مليــون عضــو  التالــي هــو عددمنظمــات املجتمــع الدنــي 

واشــكالها املتعــددة .

المشاركة االقتصادية :

معدل النمو االقتصادي :

ــون   يقــدر معــدل النمــو االقتصــادي يف االردن يف عــام 2018 بنســبة 1.9 % بحجــم اســتثمارات 865 ملي
دينــار منهــا اســتثمارات محليــة بنســبة 80% واســتثمارات اجنبيــة بنســبة 20% , وفقــا لدائــرة االحصــاءات 
العامــة تقــدر نســبة املشــاركة االقتصاديــة لاردنيــني ب 34.6 ) 53.9 للذكــور مقابــل 14.5 لانــاث ( وذلــك 

للربــع الثانــي مــن عــام 2019  . ) دائــرة االحصــاءات العامــة (

يف األردن ، يبــدأ 100000 شــاب يف البحــث عــن عمــل كل عــام. اثنــان وثاثــون باملئــة مــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــني 15 و 30 ســنة 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 49 متقدمــا علــى 88 دولــة باصــدار مــن املعهــد العاملــي يف ريــادة االعمــال حيــث 
يتواجــد يف االردن 150 مؤسســة خاصــة بريــادة االعمــال مبختلــف التوجهات .اما عن الشــركات واملؤسســات 
الصغيــرة والناشــئة فهــي توفــر مــا نســبته 71.4 مــن القــوى العاملــة يف القطــاع اخلــاص و 49.4 مــن 

العاملــني يف اململكــة .
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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 
2019 ويف مــا يلــي اســتعراض الهــم النتائــج :

البطالة :

بلــغ معــدل البطالــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2019)%19.2( بإرتفــاع مقــداره 0.5% وذلــك عــن الربــع 
الثانــي مــن العــام 2018

وقد بلغ معدل البطالة )17.1%( للذكور مقابل )27.2%( لاناث.

المتعطلون :

بينــت النتائــج أن معــدل البطالــة كان مرتفعــا بــني حملــة الشــهادات اجلامعيــة )ممــن يحملــون مؤهــل 
بكالوريــوس فاعلــى ( حيــث بلــغ 25.9% مقارنــة مبســتويات تعليميــة اخــرى .

اشــارت النتائــج الــى ان 56.1% مــن اجمالــي املتعطلــني هــم مــن حملــه الشــهادة الثانويــة فاعلــى وأن %43.9 
مــن اجمالــي املتعطلــني كانــت مؤهاتهــم التعليميــة اقــل مــن الثانويــة.

تباينــت نســبه املتعطلــني حســب املســتوى التعليمــي واجلنــس حيــث بلغــت نســبة املتعطلــني الذكــور مــن حملــة 
البكالوريــوس فاعلــى 30.1% مقابــل 84.7%لانــاث 

ســجل اعلــى معــدل للبطالــة يف الفئتــني العمريتــني 15-19 ســنه و20-24 ســنه حيــث بلــغ املعــدل %46.2 
و39.9% لــكل 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 .

محور البطـــــالة

الرؤيــــــــة:

أردن ريادي مبتكر خالق لفرص العمل ومحتضن لإلستثمارات.
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قطاع التعليم ومخرجاته

بالرغــم مــن تطــور طــرق وأدوات التعليــم اال أن جــودة التعليــم الثانــوي والتعليــم العالــي مــا زال يعتمــد النظــام 
ــى جــودة اخلريجــني والتحاقهــم يف ســوق العمــل وال ننســى أن الطــرق  ــر عل ــم ممــا يؤث التقليــدي يف التعلي
القدميــه عصفــت بهــا الريــاح يف عصــر التكنولوجيــا ممــا أدى الــى جعــل الشــركات واملصانــع تتســابق علــى 
هــذه التكنولوجيــا والتــي يفتقدهــا اخلريجــني وتقــدر املهــارات واملعــارف التــي يتمتــع بهــا خريجــي اجلامعــات 

يف اململكــة ال تزيــد عــن 45 % مــن مجمــل املعــارف التــي يجــب أن يحصلــوا عليهــا عنــد تخرجهــم

التدريب المهني والمساقات المهنيه

ــا ســوق العمــل  ــي يطلبه ــى التخصصــات الت ــر عل ــده ممــا يؤث ــة   مشــبعة وراك ــار تخصصــات اكادميي اختي
بشــكل كبيــر مــع اهمــال كبيــر يف توجــه الشــباب الــى املســاق املهنــي ومــع ذلــك ال يــزال الشــباب يتوجهــون 

ــى التخصصــات الراكــدة واملشــبعه.  ال

وحســب دراســات دائــرة اإلحصائــات العامــة أن حجــم الفجــوة يف اختيــار املســاق املهنــي الصناعــي بلغــت  
ــم ويشــير  ــه بعــد تخرجه ــى نســب البطال ــرت عل ــي الزراعــي بلغــت 60.4% ممــا اث ــم املهن 96.7%  والتعلي
الناصــر رئيــس ديــوان اخلدمــه املدنيــة  إلــى أن عــدد البرامــج الفنيــة التــي يتــم تدريســها يف مختلــف الكليــات 

اخلاصــة واجلامعــات التطبيقيــة  27 مجــاال 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 76 باملئــه مــن ذوي اإلعاقــه الذيــن 

ــا.   ــر غيــر نشــيطني إقتصادي أعمارهــم مــن 15 ســنه فأكث

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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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 
ــى  ــاً إل ــود جزئي ــي - ممــا يع ــي واملهن ــب التقن ــم والتدري ــون مســار التعلي ــن الشــباب يتبع ــًا م أن عــدداً قلي
العــرض احملــدود. ويعــزى نقــص جــذب التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي جزئيــاً إلی تشــتته القــوي وضعــف 
إدارتــه، أمــا الفــروع الثاثــة 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 بــني الشــباب. األســباب 
ــاکن الدراســة  ــة عــدد أم ــي هــي قل ــي والتقن ــب املهن ــم والتدري ــاض عــدد خريجــي التعلي الرئيســية النخف
املتاحــة يف مراكــز التعليــم والتدريــب التقنــي واملهنــي، واملســافات الطويلــة إلــى املراكــز، وانخفــاض الطلــب 
مــن طــرف الشــباب وأســرهم الناجــم جزئيــاً 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 األردنيــني كافــة ذكــوًرا وإناًثــا. غيــر 
أن التدفــق الهائــل لاجئــني- وحتديــدا الاجئــني الســوريني علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة- أّدى 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 2015 )0.741( وكانــت رتبــة األردن )86 ) مــن أصــل )188( بلــًدا. 
ويشــير اجلــدول املرفــق إلــى مؤشــرات التنميــة البشــرية الرئيســة يف االردن 2005 - 2015 . ومــع ذلــك، مــا 

تــزال هنــاك بعــض التحديــات علــى الرغــم مــن حتقيــق التنميــة جلميــع الفئــات. 

محور التعليــــم

الرؤيــــــــة:

تعليم ابتكاري ريادي شامل ومعاصر.
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ــا  ــرة مــن )5.7( مليــون شــخص تقريًب إرتفــع عــدُد ســكان األردن بنحــو )67٪( يف الســنوات العشــرة األخي
يف عــام 2005 إلــى حوالــي )10,1( مليــون نســمة )53٪ ذكــور / 47 ٪ إنــاث( يف عــام 2015 )وفًقــا لدائــرة 
ــدان املجــاورة؛  ــى األزمــات يف البل ــر إل ــى حــد كبي اإلحصــاءات العامــة يف األردن(، ويعــود هــذا االرتفــاع إل
ممــا أدى إلــى تدفــق أعــداد كبيــرة مــن األفــراد الذيــن يلتمســون اللجــوء داخــل اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 
وتشــير بيانــات التعــداد الســكاني لعــام 2015 إلــى وجــود عــدد كبيــر جــدا مــن األطفــال والشــباب يف األردن؛ 
إذ يبلــغ )34 ٪( مــن الســكان تقريبــا )14( عامــا أو أقــل، وتتــراوح أعمــار )20 ٪( مــن الســكان مــا بــني )15 
و 24( عاًمــا. ووفًقــا لتعــداد عــام 2015 ، يشــّكل املواطنــون األردنيــون قرابــة )70 ٪( مــن الســكان. أمــا 
الســكان الباقــون فهــم مــن الســوريني الذيــن تبلــغ نســبتهم حوالــي )13 ٪(، وجنســيات أخــرى حوالــي )17 

%( معظمهــم مــن الفلســطينيني والعراقيــني واليمنيــني، وغيرهــم.

سياق التعليم

حقــق األردن تعليًمــا أساســًيا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث، ومعــدالت عاليــة مــن حيــث ســنوات التعليــم املتوقعــة 
13.4 لإلنــاث و12.9 للذكــور ومتوســط ســنوات الدراســة البالــغ 9.7% لإلنــاث و 10.7% للذكــور اعتبــاًرا 
مــن عــام 2015، وقــد أســهمت اإلصاحــات يف مجــال التعليــم مــن خــال مرحلتــي برنامــج تطويــر التعليــم 
نحــو اقتصــاد املعرفــة ERfKE I & II ، إضافــة إلــى اجلهــود املبذولــة يف حتســني هــذا القطــاع وتطويــره، إال 
أن النظــام التربــوي مــا يــزال يواجــه حتديــات يف توفيــر التعليــم جلميــع األطفــال املقيمــني يف اململكــة، ويف 

حتســني نوعيــة التعليــم؛ إذ يواجــه هــذان الهدفــان حتديــاٍت رئيســة.

أنماط التعليم

يلتحــُق غالبيــة الطلبــة مــن جميــع اجلنســيات يف مســتوى التعليــم األساســي الصفــوف 1- 6 و 7- 10, يف 
ــة التعليــم  ــة الثانيــة مــن ريــاض األطفــال، ويف مرحل حــني يلتحــق عــدد أقــل بكثيــر مــن األطفــال يف املرحل



19

مســارنا - تحقيق رؤية شــباب األردن ٢٠٣٠ 
مسارنا

ــا باســتثناء مرحلــة الروضــة الثانيــة، والتــي تعــدُّ  الثانــوي, إذ يتــم حتقيــق التعليــم الشــامل لألردنيــني تقريًب
إحــدى أولويــات احلكومــة للســنوات اخلمســة املقبلــة.

التعليم األساسي والثانوي

يعــدُّ نظــام التعليــم األساســي والثانــوي متطــوًرا يف األردن؛ إذ يُصّنــُف االلتحــاُق باملدارس األساســية والثانوية 
ــات التــي واجهــت النظــام التربــوي يف  ــى الرغــم مــن التحدي ــة األردنيــني ضمــن املســتوى العاملــي، عل للطلب
ــادة الســكانية،  ــوي، كالزي ــة للنظــام الترب ــة التحتي ــى البني ــى الضغــط عل ــي أدت إل الســنوات الســابقة، والت
وأزمــات اللجــوء وتأثيرهــا يف أعــداد الطلبــة والتنــوع الثقــايف والتوزيــع اجلغــرايف. ومييــل أوليــاء األمــور 
يف املناطــق الريفيــة إلــى إرســال أطفالهــم الذكــور إلــى املــدارس، وتعــدُّ معــدالت االلتحــاق مــن اجلنســيات 

األخــرى؛ إذ يرتبــط هــذا باملعتقــدات الثقافيــة، والفقــر، وعمالــة األطفــال، والــزواج املبكــر.

الوصول والمساواة

جتــاوز عــدُد الطلبــة امللتحقــني بالتعليــم األساســي والثانــوي 1,500,000 طالــب وطالبــة خــال الســنوات 
ــي تعمــل  ــدارس الت ــاع عــدد امل ــدارس، وارتف ــى االكتظــاظ يف بعــض امل ــك إل ــد أدى ذل ــة، وق ــة املاضي الثاث
ــة، وعــدد ســاعات  ــة الصفي ــة والبيئ ــة التحتي ــى البني ــط عل ــى الضغ ــدوره أدى إل ــني، وهــذا ب بنظــام الفترت
التعليــم لألطفــال يف تلــك املــدارس؛ ممــا أدى إلــى تراجــع جــودة التعليــم. ونتيجــة النخفــاض عــدد الطلبــة 
ــى متكــني  ــاون مــع الشــركاء عل ــوزارة بالتع ــم الرســمي، تعمــل ال مــن اجلنســيات األخــرى امللتحقــني بالتعلي
األطفــال الســوريني مــن احلصــول علــى التعليــم، وأدى ذلــك إلــى ارتفــاع عــدد املــدارس ذات الفترتــني مــن 
460 مدرســة يف العام الدراســي 2013 / 2014 إلى 708 مدرســة يف العام الدراســي 2016 / 2017 بزيادة 
248 مدرســة ، كمــا زاد عــدد الطلبــة امللتحقــني باملــدارس التــي تعمــل بنظــام الفترتــني مــن 240,470 طالــب 

ــادة 122,111 طالــب. إلــى 362,581 طالــب، بزي

التعليم الدامج 

ــام 2015. ونظــرا إلجنــازات  ــة البشــرية لع ــة 86 مــن أصــل 188 يف مؤشــر التنمي ــُف األردن يف املرتب يُصّن
ــة 6.4 %،  ــام لألمي ــدل الع ــغ املع ــٌض؛ إذ يبل ــة يف األردن منخف ــدل األمي ــإن مع ــم، ف األردن يف مجــال التعلي
ــني.  ــِف الرجــال األمي ــَر مــن ِضْع ــات أكث ــاث األمي ــغ نســبة اإلن ــاث؛ وتبل أي 3.4 % للرجــال و 9.5 % لإلن
ويكفــل الدســتور وقانــون التعليــم حــقَّ التعليــم للجميــع، وهــو مــا أشــار إليــه التــزام احلكومــة للقضــاء علــى 
األميــة. وتشــرف وزارة التربيــة التعليــم حالًيــا علــى البرامــج الســتة اآلتيــة التــي تســتهدف الكبــار واألطفــال 

املتســربني مــن املــدارس، والراغبــني 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 )15( ســنة، وهــو برنامــج مجانــي يســتمر مــدة 
)4( ســنوات. ويحصــل خريجــو هــذا البرنامــج علــى شــهادة تعــادل شــهادة الصــف الســادس، وقــد بلــغ عــدد 

املراكــز للعــام 2017 / 2018 )165( التحــق بهــا )2017( متعلًمــا. برنامــج الدراســات املنزليــة.

· برنامــج ثقافــة املتســربني: يهــدف هــذا البرنامــج إلــى إكســاب الطلبــة املتســربني مــن املــدارس ضمــن الفئــة 
العمريــة مــن 18-13ســنة للذكــور و)13 – 20( ســنة لإلنــاث مجموعــًة مــن املعــارف واملهــارات واالجتاهــات، 
وإلــى ضمــان حقوقهــم التعليميــة وتطويــر نضجهــم املهنــي؛ بإعــادة تدريبهــم وتأهيلهــم وفــق معاييــر تؤهلهــم 
لالتحــاق مبؤسســة التدريــب املهنــي أو إكمــال دراســتهم املنزليــة. وقــد بلــغ عــدد مراكــز هــذا البرنامــج للعــام 
ــُذ هــذا البرنامــج بالشــراكة مــع  2017, 120 مركــًزا، يلتحــق بهــا مــا يزيــد عــن  4000 متعلــٍم ومتعلمــة. ويُنفَّ

مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة يف الشــرق االوســط

· برنامــج الدراســات الصيفيــة: يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعميــق فهــم الطلبــة وحتســني مهاراتهــم وتعزيزهــا 
ــة العامــة، وتنميــة املهــارات الفنيــة والثقافيــة لديهــم،  وتنميــة قدراتهــم وتهيئتهــم المتحــان الشــهادة الثانوي
ويختــار الطلبــة األنشــطة التعليميــة واملوضوعــات التــي يرغبــون يف تعزيــز معارفهــم وحتســينها وتطويرهــا. 
ــال  ــم األساســي لألطف ــر التعلي ــى توفي ــف إل ــي املكث ــج التعليم ــدف هــذا البرنام ــج االســتدراكي: يه البرنام
غيــر امللتحقــني باملــدارس، ضمــن الفئــة العمريــة 9- 12 ســنة، ويتيــح البرنامــج الفرصــة للطلبــة لتعويــض 
مــا فاتهــم مــن ســنوات دراســية يف ثاثــة مســتويات مكثفــة مــن التعليــم للصفــوف الســتة األساســية األولــى 

الصفــوف 1- 6 علــى مــدى ثــاث ســنوات.

تعليم الاجئني  .3

تشــارُك الــوزارة يف خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية، وتعمــل علــى ضمــان التحــاق جميــع الطلبــة 
ــا  الســوريني الاجئــني مــن الذكــور واإلنــاث يف ريــاض األطفــال والتعليــم األساســي والثانــوي، هنــاك حالًي
مــا يقــدر بنحــو  140,000 طالــب ســوري الجــئ، يتلقــون التعليــم يف األردن. وتبلــغ نســبة الطلبــة الســوريني  
25.1 % مــن مجمــوع الطلبــة يف العاصمــة عمــان، و 25.1 % يف املفــرق و 22.2 % يف إربــد و 17.4 % يف 

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 
ــزى ذلــك إلــى املعاييــر والتوقعــات االجتماعيــة للذكــور واإلنــاث؛ حيــث يتوقــع مــن  احلــادي عشــر. وقــد يُع
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، بــدًءا مــن الصــف الســابع، 

ورمبــا يشــير ذلــك إلــى تدنــي جــودة التعليــم يف مــدارس الذكــور مــن هــذا الصــف، وصعــوًدا إلــى أعلــى.

التعليم المهني

أكــد جالــة امللــك عبــد اهلل الثانــي أهميــة وجــود نظــام متطــور للتعليــم املهنــي والتقنــي والتدريــب؛ نظــًرا 
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 «2025 ، و »اإلســتراتيجية الوطنية للتشــغيل«، واإلســتراتيجية 
الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية 2016 - 2025 التــي ركــزت علــى التنســيق القطاعــي للتعليــم املهنــي مــا بــني 

الــوزارات املعنيــة والقطاعــات الوطنيــة كافــة، واالرتبــاط باحتياجــات التشــغيل الوطنيــة.

جودة نظام التعليم

وعلــى الرغــم مــن أن األردن أحــرز خــال الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة تقدًمــا واضًحــا يف هــذا املجــال، 
فــإن التصــورات الســلبية عــن التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي بــني الطلبــة واألســر مــا تــزال هــي الســائدة 
كمــا يف العديــد مــن البلــدان مــن العالــم؛ إذ يُنَظــُر 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 ضعًفــا يف التحصيــل الدراســي بفــروع الدراســة املهنيــة والتقنيــة؛ لــذا فهنالــك حاجــة لتعزيــز 
مكانــة التعليــم والتدريــب املهنــي والتقنــي، وجعــل هــذا القطــاع ميثــل فرصــة جذابــة للتعلـّـم مــن ســّن مبّكــرة 

يف مختلــف أقســامه.





مخرجات
الرؤيــــة
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أهداف التنمية توافقها مع االستراتيجيةالزمناألنشطةالمخرجات 
المستدامة

بيئة جاذبة للطالب 
وتستثير اهتمامهم 
للتعليم باستحداث 

طرق جديدة واساليب 
مبتكرة

إدخال التكنولوجيا في 
اسلوب التدريس وطرح 

المادة التعلم عن بعد 
باستخدام الكمبيوتر

تفعيل المراكز والمدارس 2019 - 2020
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني  ) 1/6 
( و تطوير المناهج التعليمية 

والتربوية لتصـــــبح أكثر 
تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 

ومواكبــة للتطور التكنولوجي 
.) 1/1 (

التعليم الجيد ) 4 ( 

الخروج الى المنصة التعلم 
عن بعد شاملة تتضمن 

الوصول الى المعلومات في 
أي وقت 

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني  ) 1/6 
( تحسين البيئة التعليميــة 

والتربوية في المدارس 
والجامعات ) 1/2 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تطوير برامج مجتمعية تربط التعلم عن طريق المحاكاه
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 (.

التعليم الجيد ) 4 ( و 
الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية 

 ) 9(
انشاء مكتبة اإللكترونية 

لتشجيع الطالب على بالقيام 
باالبحاث العلمية من خالل 

المكتبةااللكترونية  الموجودة  
داخل الجامعة  او المدرسه

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تحفيز الطالب على القراءة 
من خالل مسابقة   مختصة 

بالقراءة

تعزيز مشـاركة الشــباب 
باالنشطة الالصفية في المدارس 

والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 

.) 1/5

التعليم الجيد ) 4 ( 

تقديم الحصص 
والمحاضرات تعلم عن بعد 

حول الريادة و االبتكار 
واإلبداع والمواد االساسية 

وخاصة عن اللغة اإلنجليزية 
العلوم 

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

محور التعليــــم

الرؤيــــــــة:

تعليم ابتكاري ريادي شامل ومعاصر.
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التسويق والترويج 
للمحتويات التعليمية 

اإللكترونية ووتشجيع 
الطالب عى استخدامها

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تقييم المناهج إلغاء او اضافة 
مواد ريادة األعمال على 

المناهج

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

التسويق والترويج 
للمحتويات التعليمية 

اإللكترونية ووتشجيع 
الطالب عى استخدامها

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تقييم المناهج إلغاء او اضافة 
مواد ريادة األعمال على 

المناهج

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

اللغاء الكتب الورقية 
زواستبدالها بالواح الكترونية  

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تخصيص جلسات  مع 
أصحاب األعمال والمشاريع 
التكنولوجية للتقديم مساهمات 

مجتمعية ومساعدة الطالب 
بافكارهم  

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 ( 
و و بناء قدرات الشـباب في 

مجال إدارة المبادرات الفاعلة ) 
.  ) 4/1

التعليم الجيد ) 4 ( 

مرافق ومناهج مهيئه 
للذوي االعاقه مثل 
مناهج بلغة االشاره 

+بريل 

جلب تمويل ودعم الضافه 
خدمات تستهدف  دمج ذوي 

االعاقة بالمجتمعات 

دمــــــج االشخاص ذوي 2022 - 2023
االعاقة بفئاتهم المختلفة في 

العملية التعليمية ) 1/7 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 

التعاون مع المجلس االعلى 
لذوي االحتياجات الخاصة  

لمساعدتنا بتطوير منهج 
يخدمهم  

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و دمــــــج االشخاص 
ذوي االعاقة بفئاتهم المختلفة في 

العملية التعليمية  ) 1/7 (.

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

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 (

عقد دورات تستهدف ذوي 
االعاقة للتاهيلهم وتدريبهم 

الكتساب مهارات للوصول 
الى صناع القرار

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

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 

وعي الشباب بالحياه 
السياسيه والتكنولوجية  

تفعيل البرلمانات الشباببية 
بالمدارس والجامعات 

تعزيز مشـاركة الشــباب 2023 - 2025
باالنشطة الالصفية في المدارس 

والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 
1/5 ( وو بناء قدرات الشـباب 

في مجال إدارة المبادرات 
الفاعلة ) 4/1 (  .

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 (  
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انشاء واشراك الشباب 
بالتجربه الحزبية

تعزيز مشـاركة الشــباب 
باالنشطة الالصفية في المدارس 

والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 
1/5 ( و بناء قدرات الشـباب 

في مجال إدارة المبادرات 
الفاعلة ) 4/1 (  .

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 

ي مجال 
25طالب مبتكر �ن

الذكاءمن خالل ادراج مادة 
تع�ن بالذكاء االصطناعي  

تطوير برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( وو بناء 

قدرات الشـباب في مجال إدارة 
المبادرات الفاعلة ) 4/1 (  .

التعليم الجيد ) 4 ( و 
الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية ) 
 ) 9

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 

بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة 2025 - 2028
الجامعات في مجال العمل 

الشبابي ) 1/3 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 

االقتصاد ) 8 ( 

تجهيز محتوى تعليمي 
غير تقليدي خالل االجازة 

الصيفيه بالتعاون مع الجهات 
المختلفه 

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 (  وتعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة  ) 1/5 ( و بناء 
قدرات الشـباب في مجال إدارة 

المبادرات الفاعلة ) 4/1 ( .

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

تنفيذ انشطه اسبوعية 
مختصة بالمسرح والموسيقى 

والرسم 

تعزيز مشـاركة الشــباب 
باالنشطة الالصفية في المدارس 

والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 
1/5 ( و بناء قدرات الشـباب 

في مجال إدارة المبادرات 
الفاعلة ) 4/1 ( .

التعليم الجيد ) 4 (

زيادة الساعات  الدراسية 
العملية وتقليص ساعات 

التدريس النظريه 

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

.) 1/1 (

التعليم  الجيد ) 4 ( 
و الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية ) 

 ) 9

تخصيص ساعات تدريبة 
عملية للطالب الكسابه 

الخبرة في مجال التخصص 

تفعيل المراكز والمدارس 
الشبابية اإلنتاجية وتوظيف 

التسويق االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( و 
الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية ) 
 ) 9

عقد 20دورة تدربية داخل 
كل فصل دراسي من النقابة 
الخاصه بالمعلمين بتدريبهم 

على الال منهجية

بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة 
الجامعات في مجال العمل 

الشبابي ) 1/3 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 

االقتصاد ) 8 ( 
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مالئمة المادة المضافة مع 
قدرات الطالب

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 (

التعليم الجيد ) 4 (  

استبدال االكتب الورقية 
بالواح اللكترونية للطالب 

بالمدرسة  والجامعة 

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 (

التعليم الجيد ) 4 ( 

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 

تطوير المناهج التعليمية 2028  - 2029
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي  

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

اعداد استفتاء ودراسه على 
المدارس في كافة الملكة 

حول النقص والفجوة الثقافيه 
التي يحتاجها الطالب

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

و تحسين البيئة التعليميــة 
والتربوية في المدارس 

والجامعات ) 1/1 ( و ) 1/2 
.)

التعليم الجيد ) 4 ( 

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

الصفية 

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 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

دروس تقوية لطالب 
المدارس والجامعات حيث 
تغطى ضمن  عالمات من 
الجامعة والتقليل من المواد 

الدراسية 

تحسين البيئة التعليميــة 
والتربوية في المدارس 

والجامعات ) 1/2 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

تعزيزالمشاركة الفاعلة 
في االنشطه الال 

منهجية والالصفية 

انشاء فرق للخدمة المجتمعيه 
في المدارس وتفعيلهامن 

خالل تدريبهم  للقيام 
بمبادرات  مجتمعية 

بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة 2029 - 2030 
الجامعات في مجال العمل 
الشبابي ) 1/3 ( و تطوير 

برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل 
توظيف التكنولوجيا ) 4/1 
( وتعزيز مشـاركة الشــباب 

ي المدارس 
باالنشطة الالصفية �ن

والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 
ي 

5/1 (و بناء قدرات الشـباب �ن
مجال إدارة المبادرات الفاعلة ) 

. . ) 1/4

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 
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تقديم حصص ومحاضرات 
وانشطه تعليميه حول الريادة 

واالبتكار واالبداع والعلوم 
والمهن

 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

التعليم الجيد ) 4 ( و 
الصناعة واالبتكار 

والهياكل األساسية ) 
 ) 9

انشاء فريق مناضرات في 
المدارس وعمل بطولة 

مناضرات على مستوى 
المملكة بين الطلبة  من كل 

مدارس المملكة  

بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة 
الجامعات في مجال العمل 
الشبابي ) 1/3 ( و 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

التعليم الجيد ) 4 ( و 
الحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 

عمل شراكه بين وزارة 
التربية والتعليم مع الجهات 

المختصة بالتكنولوجيا

تطوير المناهج التعليمية 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

دراسة بحثية علمية 
تحدد مستوى معرفة 

طالب المدارس 
وطالب برامج 

التعليم العالي بأدوات 
تكنولوجيا المعلومات 

بما يخدم تطوير أدوات 
التكنولوجيا في قطاع 

التعليم.

تصميم إختبار يحدد مستوى 
معرفة طلبة المدارس 

وآخر يحدد مستوى معرفة 
برامج التعليم العالي بأدوات 

التكنولوجيا إعتمادا على 
منهجية علمية وخبراء في 
مجال التعليم و التكنولوجيا 

ودراسة معمقة لواقع تطبيق 
هذا األدوات في قطاع 

التعليم. 

تطوير المناهج التعليمية 2020
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 ( 
وتطوير برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( و تفعيل 
المراكز والمدارس الشبابية 
اإلنتاجية وتوظيف التسويق 

االلكتروني ) 1/6 (.

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.

تطوير المناهج التعليمية 2021
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 ( 
وتطوير برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( و تفعيل 
المراكز والمدارس الشبابية 
اإلنتاجية وتوظيف التسويق 

االلكتروني ) 1/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

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.

تطوير المناهج التعليمية 2021
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة ) 1/5 ( وتفعيل المراكز 
والمدارس الشبابية اإلنتاجية 

وتوظيف التسويق االلكتروني ) 
. ) 1/6

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

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 .

تطوير المناهج التعليمية 2021
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة ) 1/5 ( وتفعيل المراكز 
والمدارس الشبابية اإلنتاجية 

وتوظيف التسويق االلكتروني ) 
. ) 1/6

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

دراسة البيانات التي تم 
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.

تطوير المناهج التعليمية 2022
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 ( 
و  تطوير برامج مجتمعية تربط 

الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 

التكنولوجيا ) 1/4 ( و 

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 
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تزويد 100 ألف 
طالب من قطاع التعليم 

بأدوات التكنولوجيا 
مثل أساسيات إستخدام 
الحاسوب و مهارات 

البحث العلمي و 
األدوات التكنولوجية 
المتطورة مثل الواقع 

اإلفتراضي و البرمجة 
و الذكاء اإلصطناعي.

العمل على تصميم مواد 
تدريبية حول كل من 

أساسيات إستخدام الحاسوب 
و مهارات البحث العلمي 

و األدوات التكنولوجية 
المتطورة من خالل خبراء 

مختصين في تكنولوجيا 
المعلومات و التعليم.

تطوير المناهج التعليمية 2022
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

 ) 1/1 (

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

مراجعة المواد المقترحة من 
هيئات التعليم ليتم إعتماد 

هذه البرامج التدريبية محليا 
و لضان أنها تواكب معايير 

التعليم.

تطوير المناهج التعليمية 2022
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

 ) 1/1 (

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

إنشاء برنامج تدريبي 
بالشراكة مع وزارة التربية 

و التعليم و وزارة التعليم 
العالي, يتضمن البرنامج 
التدريبي تدريب 12 ألف 

طالب سنويا من طالب 
المدارس و طالب الجامعات 

ضمن المساقات المعتمدة 

تطوير المناهج التعليمية 2023 - 2030  
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 ( 
وتطوير برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

1.      مسابقة”  “ 
TOEDU : مسابقة 

وطنية في قطاع التعليم 
بمختلف قطاعاته والتي 
تعنى باستخدام ادوات 
التكنولوجيا في ايجاد 

حلول للمشاكل الوطنية 
في تشاركية كبيرة 

ما بين قطاع التعليم 
والمشاكل الوطنية 

والحلول المجدية لها .

تصميم مسابقة تتعلق في 
استخدام ادوات التكنولوجيا 

في ايجاد حلول للمشاكل 
المجتمعية داخل قطاع التعليم 

بمختلف مجاالته من خالل 
تطبيقها على مستوى البيئة 

المدرسية وبرامج التعليم 
العالي من قبل اختصاصيين 
في مجاالت عديدة في قطاع 

التكنولوجيا وقطاع التعليم 
والمهارات العلمية .

تطوير المناهج التعليمية لم يتم التحديد 
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 
(وبناء قدرات المعلمين 

وأســــاتذة الجامعات في مجال 
العمل الشبابي ) 1/3 ( و 

تطوير برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( 

التعليم الجيد ) 4 ( 
وعقد شراكات لتحقيق 

األهداف ) 17 ( 

انشاء مذكرة تفاهم تقوم على 
التعاون مع وزارة التربية 

والتعليم ووزارة التعليم 
العالي  من اجل العمل على 

تطبيق المسابقة في قطاع 
التعليم  

بناء قدرات المعلمين وأســــاتذة لم يتم التحديد 
الجامعات في مجال العمل 
الشبابي ) 1/3 ( و 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 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 
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محور البطـــــالة
الرؤيــــــــة:

أردن ريادي مبتكر خالق لفرص العمل ومحتضن لإلستثمارات.

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.

تطوير وتطبيق نظام 2019-2023
للكشف عن الشباب المبدعيم 
والموهوبين ) 6/3 ( و تبني 

البرامج اإلبداعية للشباب وتقديم 
الدعم الالزم لتنفيذها ) 6/4 ( 
و تشجيع الشباب ذوي اإلعاقة 

على التميز واالبداع ) 6/7 ( و 
 تأهيل الشباب

لسوق العمل ) 3/3 ( .

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

الزام القطاع الخاص بأنفاق 
نسبة من المبالغ المخصصة 
للضريبة في اقامة مشاريع 

بنية تحتية لذوي االعاقة 
مقابل اعفاء ضريبي شريطة 

ان تكون فعالة وحسب 
شروط ومعايير لضمان 

الجودة.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2023
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها 

) 4/6 ( و تأسيس ودعم 
حاضنات االعمال ) 6/6 ( و 
تشجيع الشباب ذوي اإلعاقة 

على التميز واالبداع ) 7/6 ( 
وتبني البرامج اإلبداعية للشباب 

وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 
. ) 6/4

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

عمل منصة لذوي 
االعاقة لتمكينهم معرفيا 

ومهاريا لممارسة التجارة 
االلكترونية.

تأسيس ودعم حاضنات االعمال 2019-2023
) 6/6 ( و تشجيع الشباب ذوي 
اإلعاقة على التميز واالبداع ) 

. ) 6/7

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

زيادة مساهمة القطاع 
السياحي في تشغيل 
الشباب بنسبة 30-

%40

التركيز على اليات التسعير 
كأحد اهم عناصر المزيج 

التسويقي وبهدف زيادة تدفق 
السياح للمملكة.

تمكين الشباب والعاملين معهم 2019-2024
بمفاهيم ومهارات ريادة األعمال 
) 6/1 ( وتمكين الشباب بمقاهيم 

وقيم الحاكمية الرشـــــيدة 
وسيادة القانون ) 7/1 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

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.

تطوير البنى التحتية االلزمة 2019-2024
لتنفيذ االنشطة الشبابية ) 5/1 
( و تمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات االبداع 
والتميز ) 6/2 ( و تبني البرامج 

اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم 
الالزم لتنفيذها ) 6/4 ( و بناء 

 قدرات
ي مجال إدارة 

الشـباب �ن
المبادرات الفاعلة ) 1/4 (  .

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

أهداف التنمية توافقها مع االستراتيجيةالزمناألنشطةالمخرجات 
المستدامة
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زيادة النشاطات الثقافية 
للسياح واثارة التجربة 

االردنية وجعلها متميزة.

تطوير البنى التحتية االلزمة 2019-2024
لتنفيذ االنشطة الشبابية ) 5/1 
( و تمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات االبداع 
والتميز ) 6/2 ( و تبني البرامج 

اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم 
الالزم لتنفيذها ) 6/4 ( و  و 

 بناء قدرات
ي مجال إدارة 

الشـباب �ن
المبادرات الفاعلة ) 1/4 (  ..

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

تحسين ورفع مستوى جودة 
الحرف اليدوية من خالل 

تقديم تصاميم اصلية عالية 
الجودة

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2024
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( و بناء قدرات الشباب في 
مجال إدارة المشاريع الريادية ) 
6/5 ( و و بناء قدرات الشـباب 

في مجال إدارة المبادرات 
الفاعلة ) 4/1 ( وتأهيل الشباب 

لسوق العمل ) 3/3 ( .

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

االهتمام اكثر بالمرافق 
الصحية والخدمات المكملة 

للتجربة السياحية والعمل 
على رفع االدارة في المواقع 
السياحية المختلفة و تحسين 

مستوى البنية التحتية 
والخدمات.

تطوير البنى التحتية االلزمة 2019-2024
لتنفيذ االنشطة الشبابية ) 5/1 

( و بناء قدرات الشباب في 
مجال إدارة المشاريع الريادية ) 
6/5 ( و الحفاظ على البيئــــة 

الصــــــــحيـــة والحد من 
التلوث  ) 7/9 (.

المياه النظيفة والنظافة 
الصحية ) 6 ( و عقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

حملة تسويقية مكثفة تسلط 
الضوء على المواقع 

السياحية المختلفة وعمل 
خطط سياحية مقترحه 

للسائحين. و تطوير البنية 
التحتية وخاصة التنقالت 

البرية داخل المملكة.

تطوير البنى التحتية االلزمة 2019-2024
لتنفيذ االنشطة الشبابية ) 5/1 
( و تمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات االبداع 
والتميز ) 6/2 ( و تبني البرامج 

اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم 
الالزم لتنفيذها ) 6/4 ( و بناء 

 قدرات
ي مجال إدارة 

الشـباب �ن
المبادرات الفاعلة ) 1/4 (  .   .

التعليم الجيد ) 4 
(  وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

 ) 17

بيئة جاذبة 
لالستثمارات المحلية 

واالجنبية

ضمان وضوح الحقوق 
االقتصادية للقطاع الخاص 

عند التعامل مع الحكومة 
والحرص على االمتثال لهذه 

الحقوق.

تمكين الشباب والعاملين معهم 2019-2027
بمفاهيم ومهارات ريادة األعمال 
) 6/1 ( وتمكين الشباب بمقاهيم 

وقيم الحاكمية الرشـــــيدة 
وسيادة القانون ) 7/1 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 

مراقبة ومتابعة عمل 
حاضنات االعمال من خالل 

عمل مسوحات ودراسات 
على جودة الخدمات المقدمة 

ومخرجاتها.

تمكين الشباب والعاملين 2019-2027
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 

األعمال ) 6/1 ( وتمكين 
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 

ومهارات االبداع والتميز ) 
6/2 ( وتأسيس ودعم حاضنات 

االعمال ) 6/6 ( .

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.

تمكين الشباب والعاملين 2019-2027
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 

األعمال ) 6/1 ( وتمكين 
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 

ومهارات االبداع والتميز ) 
6/2 ( و بناء قدرات الشباب في 

مجال إدارة المشاريع الريادية 
) 6/5 ( وتأهيل الشباب لسوق 

العمل ) 3/3 ( .

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

توحيد الجهود بين 
المؤسسات التمويلية ومنصة 

واحدة لغايات التنسيق بين 
عمل الصناديق المختلفة 

ومؤسسات التمويل بضمان 
استمرارية المشاريع 

واستدامتها.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2027
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

) 6/4

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 (

تسهيل الحصول على طلبات 
ترخيص االعمال.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2027
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

) 6/4

عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 (

تخفيض نسبة الوظائف 
التي تشغلها العمالة 

الوافدة بنسبة %1

المطالبة بنقل التكنولوجيا 
وتعليمها للمواطنين في 

شركات االستثمار االجنبية 
المباشرة والتي لديها 

تكنولوجيا حديثة حيث انها 
ستقوم بتعليم الشباب االردني 

هذه التكنولوجيا ومن ثم 
اجبارها على احالل الشباب 

االردني مكان الشباب 
االجنبي.

تطوير المناهج التعليمية 2019-2027
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و تطوير برامج 
مجتمعية تربط الشـــــــباب 

بالواقع الـفـعـلـي لمجتمعهاتهم 
مـن خالل توظيف التكنولوجيا ) 
1/4 ( وتمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 
األعمال ) 6/1 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

زيادة معدل النمو في 
الصادرات بنسبة %4

انشاء صندوق خاص 
للمشاريع الصناعية، وإقامة 

مدن صناعية.

بناء قدرات الشباب في مجال 2019-2030
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 

( وتأسيس ودعم حاضنات 
االعمال ) 6/6 ( وتأهيل 

الشباب لسوق العمل ) 3/3 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

تطوير المنتجات الصناعية 
والخدمية االردنية واالبداع 

واالبتكار.

بناء قدرات الشباب في مجال 2019-2030
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 
(و كســـب دعم وتأييد الشــباب 
وأســرهم للعمل المهني ) 3/4 

.)

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

تعزيز مشاركة المراه في 
القطاع الصناعي من خالل 

تدريبها.

تمكين الشباب والعاملين 2019-2030
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 

األعمال ) 6/1 ( و 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 

.)

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

والمساواة بين الجنسين 
 ) 5 (
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التحول من الصناعات 
التقليدية واسعة االنتشار الى 
الصناعات الفريدة ذات قيمة 

مضافة عالية.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2030
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( و بناء قدرات الشباب في 
مجال إدارة المشاريع الريادية ) 
6/5 ( وتأسيس ودعم حاضنات 
االعمال ) 6/6 (وتأهيل الشباب 
لسوق العمل ) 3/3 ( و كســـب 

دعم وتأييد الشــباب وأســرهم 
للعمل المهني ) 3/4 ( .

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

انشاء قسم خاص داخل  
مؤسسات التدريب المهني 

يهتم بالتعليم الصناعي 
المواكب لتطور العصر.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2030
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( و بناء قدرات الشباب في 
مجال إدارة المشاريع الريادية 

) 6/5 (

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

تخفيض معدل البطالة 
بنسبة من %3-1

انشاء بنك لالفكار الريادية 
الموجودة في انحاء المملكة 
تبني ابرزها وتشبيكها مع 

مؤسسات الدعم الدعم الفني 
والمالي.

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2019-2030
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( وتأسيس ودعم حاضنات 
االعمال ) 6/6 ( .

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

تشبيك مع المؤسسات العلمية 
والتدريبية المختصة الدخال 
دورات وورش تدريبية الى 
المدارس والجامعات لتكون 
داعم للمادة التعليمية بحيث 

يعزز التطبيق العملي وزيادة 
المهارات ومنافستهم في 

سوق العمل.

تطوير المناهج التعليمية 2019-2030
والتربوية لتصـــــبح أكثر 

تشـــــــــاركيــة وإنتــاجيــة 
ومواكبــة للتطور التكنولوجي 

) 1/1 ( و و تحسين البيئة 
التعليميــة والتربوية في 

المدارس والجامعات ) 1/2 ( 
و تطوير برامج مجتمعية تربط 

الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 

التكنولوجيا ) 1/4 ( و تمكين 
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 
ومهارات ريادة األعمال ) 6/1 

( و تمكين الشباب والعاملين 
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع 

والتميز ) 6/2 ( وتأهيل الشباب 
لسوق العمل ) 3/3 (.

التعليم الجيد ) 4 
(  وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

 ) 17

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.

تطوير برامج مجتمعية تربط 2019-2030
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( و تمكين 

الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 
ومهارات ريادة األعمال ) 6/1 

( و تمكين الشباب والعاملين 
معهم بمفاهيم ومهارات االبداع 

والتميز ) 6/2 ( وتأهيل الشباب 
لسوق العمل ) 3/3 ( تشجيع 
العمل المنزلي وتســــــــويـق 
المنتجات بإستخدام تكنولوجيا 

املعلومات ومنصات التواصل 
االجتماعي ) 3/6 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
و العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( وعقد 

الشراكات لتحقيق 
األهداف ) 17 ( 

والصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية 

 ) 9(
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أهداف التنمية توافقها مع االستراتيجيةالزمناألنشطةالمخرجات 
المستدامة

100 منصه آمنه 
تتيح فرص المشاركة 
ي مختلف محافات 

�ن
الممكلة

القيام ب 200 لقاء 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 15000 شخص من 

خالل : 1- مواقع التواصل 
ال‘جتماعي2- شراكات 
مع 29 جامعة أردنية و 

مدارس3- منصات الشركات 
الخاصة

تحسين البيئة التعليميــة 2020
والتربوية في المدارس 

والجامعات ) 1/2 ( وبناء 
قدرات المعلمين وأســــاتذة 
الجامعات في مجال العمل 
الشبابي ) 1/3 ( و تطوير 

برامج مجتمعية تربط 
الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 

لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 
التكنولوجيا ) 1/4 ( وتفعيل 
المراكز والمدارس الشبابية 
اإلنتاجية وتوظيف التسويق 
االلكتروني ) 1/6 ( وبناء 
قدرات الشباب في مجال 

إدارة المبادرات ) 4/1 ( و 
تطوير مهارات الشــــــــبــاب 

للتعــامــل مع الواقع االفتراضي 
 9/1 (  A والواقع المعزز، VR

(  و تـــعــــزيـــز االستخدامات  
االيجابية لوسـائل التواصل 

االجتماعي ) 3/7 ( . 

التعليم الجيد ) 4 
(  وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

تفعيل دور البرلمانات 
الطالبية المدرسية والجامعية 

من خالل عقد جلسات مع 
نماذج تنمويه ناجحه وعددها 

50 جلسه

تحسين البيئة التعليميــة 2022
والتربوية في المدارس 

والجامعات ) 1/2 ( و تطوير 
نوعية  البرامج المقدمة 

للشـــــــباب حول الثقافة 
الدميقراطية والمواطنة ) 2/2 

( و تجذير الهوية الوطنية 
الجامعية ) 2/4 ( و تمكين 

الشباب من ممارسة المواطنة 
الصاحلة ) 2/5 ( وتوعية 

الشباب بحقوقهم وواجباهتم 
) 3/1 ( وتعزيز المشاركة 

المدنية والسياسية للشباب ) 
3/2 (  تمكين الشباب بمفاهيم 

وقيم الحاكمية الرشـــــيدة 
وسيادة القانون ) 7/1 ( .

التعليم الجيد ) 4 
(  وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

محور المشاركــــــة
الرؤيــــــــة:

مجتمع أردني واعي، فاعل، ومشارك في وضع القرار في ظل مساحات آمنة، ومؤثى على مختلف 
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جمع المشاركين الشباب مع 
اإلعالميين ضمن ورشات 

عمل لمناقشة أهم المشاكل و 
التحديات التي تواحه الرآي 

العام )20 ورشة(

تعزيز المشاركة المدنية 2024
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 
وتمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 
األعمال ) 6/1 ( و تمكين 

الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 
ومهارات االبداع والتميز ) 6/2 
( وتطوير برامج مجتمعية تربط 

الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 

التكنولوجيا ) 1/4 (.

التعليم الجيد ) 4 
( وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

عقد جلسات و برامج 
تلفزيونية متعددة الحلقات 
لمناقشة المشكل التي تم 
اإلتفاق عليها مسبقا عن 

طريق حوار مرفوع الستار 
بين المشاركين و صناع 

القرار

تعزيز المشاركة المدنية 2026
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 
وتمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 
األعمال ) 6/1 ( و تمكين 

الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 
ومهارات االبداع والتميز ) 6/2 
( وتطوير برامج مجتمعية تربط 

الشـــــــباب بالواقع الـفـعـلـي 
لمجتمعهاتهم مـن خالل توظيف 

التكنولوجيا ) 1/4 (.

التعليم الجيد ) 4 
( و العمل الالئق 

ونمو االقتصاد ) 8 
( وعقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

مؤسسة حكومية شبابية 
تضم كافة المؤسسات 
والمنظمات والهيئات 

العاملة مع الشباب في 
األردن تتضمن تنظيم 

العمل التنموي في 
لكافة األعمار

التواصل مع كافة المراكز 
الشبابية والجامعات 

والمدراس و مختلف 
المنظمات الشبابية و عقد 

إجتماعات تعارفية يحضرها 
ممثلين من هذه المراكز 

لإلتفاق على إنشاء مؤسسه 
حكومه شبابيه تشاركيه 
للوصول إلى 10000 

مشترك  )2 جلسة(

تعزيز المشاركة المدنية 2020
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 

وإنشـــــــــــاء المنشآت الشبابية 
) 5/2 ( و توفير المساحات 

الصديقة للشباب ) 5/4 (

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

اإلتفاق على أسس و مهام 
ومخرجات المؤسسة الشبابية 

و وضع كتاب يحدد مهام 
وواجبات هذه المؤسسه

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2022
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( وتعزيز المشاركة المدنية 
والسياسية للشباب ) 3/2 (

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
مخاطبة الحكومة و عرض 

الكتاب لهم والتواصل مع 
صناع القرار واإلعالميين 
للمساعدة بتوصيل الفكره 

للحكومه

تبني البرامج اإلبداعية للشباب 2024
وتقديم الدعم الالزم لتنفيذها ) 

6/4 ( وتعزيز المشاركة المدنية 
والسياسية للشباب ) 3/2 (

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
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تقسم المؤسسه إلى 3 أقسام 
:تخطيط وتنفيذ ومراقبة و 

بدا  عمل المؤسسة الحكومية 
الشبابية

تمكين الشباب والعاملين 2026
معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 

األعمال ) 6/1 ( وتمكين 
الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 

ومهارات االبداع والتميز ) 
6/2 (و تبني البرامج اإلبداعية 

للشباب وتقديم الدعم الالزم 
لتنفيذها ) 6/4 ( وتعزيز 

المشاركة المدنية والسياسية 
للشباب ) 3/2 ( وتجذير الهوية 

الوطنية الجامعية ) 2/4 ( و 
تمكين الشباب من ممارسة 
المواطنة الصاحلة ) 2/5 
( وتوعية الشباب بحقوقهم 

وواجباهتم ) 3/1 (.

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( 
والسالم والعدل 

والمؤسسات القوية ) 
) 16

أحزاب تؤثر في الحياة 
السياسية في األردن

خلق الشراكة بين األحزاب 
األردنية ومؤسسات المجتمع 

المدني تهدف لتعريف 
الشباب الناشطين بالمجتمع 

المدني ببرامج األحزاب 
وآلية عملها

توعية الشباب بحقوقهم 2020
وواجباهتم ) 3/1 ( وتعزيز 
المشاركة المدنية والسياسية 

للشباب ) 3/2 ( 

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

عقد مؤتمر وطني يهد 
إليجاد شراكات بين الشباب 
في المجتمع المدني والشباب 
في األحزاب وتشبيكهم سويا 

من خالل مؤتمر وطني 
يسبقه مؤتمر وطني

توعية الشباب بحقوقهم 2022
وواجباهتم ) 3/1 ( وتعزيز 
المشاركة المدنية والسياسية 

للشباب ) 3/2 ( 

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

شراكة بين األحزاب 
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

تعزيز المشاركة المدنية 2024
والسياسية للشباب ) 3/2 
( واطالق جوائز التميز 

للمشروعات الشبابية ) 4/4 
( تمكين الشباب بمفاهيم وقيم 
الحاكمية الرشـــــيدة وسيادة 

القانون ) 7/1 ( و بناء قدرات 
الشـباب في مجال إدارة 

المبادرات الفاعلة ) 4/1 ( ..

عقد الشراكات 
لتحقيق األهداف ) 

17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

وجود مؤسسة شامله تقوم 
على اإلشراف على العمل 

الحزبي تقوم على اإلشراف 
والتقييم على العمل الحزبي

تعزيز المشاركة المدنية 2026
والسياسية للشباب ) 3/2 
( واطالق جوائز التميز 

للمشروعات الشبابية ) 4/4 
( تمكين الشباب بمفاهيم وقيم 
الحاكمية الرشـــــيدة وسيادة 

القانون ) 7/1 ( و بناء قدرات 
الشـباب في مجال إدارة 

المبادرات الفاعلة ) 4/1 ( 
وإنشـــــــــــاء المنشآت الشبابية 

.) 5/2 (

العمل الالئق ونمو 
االقتصاد ) 8 ( 
والسالم والعدل 

والمؤسسات القوية ) 
) 16



العدل بين جميع فئات 
المجتمع في تولي 
المناصب القيداية

عقد دورات تستهدف 
ذوي اإلحتياجات الخاصة 

لتأهيلهم إلكتساب المهارات 
المجتمعية من خالل 20 

دورة تدريبية

بناء قدرات الشــــــــبــاب في 2020
مجال المهارات الحياتية ) 

5/4 ( وتهيئة المراكز الشـــبابية 
لمشاركة الشـــباب من ذوي 
االعاقة بحسب كودة البناء 

الخاص ) 3/5 ( وتشجيع 
ن  الشباب ذوي اإلعاقة عىل التم�ي

واالبداع ) 7/6 ( 

التعليم الجيد ) 4 
( والحد من أوجه 

عدم المساواة ) 10 
( والسالم والعدل 

والمؤسسات القوية ) 
) 16

عقد جلسات ) 50 جلسة ( 
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

تعزيز المشاركة المدنية 2022
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 
وتمكين الشباب والعاملين 

معهم بمفاهيم ومهارات ريادة 
األعمال ) 6/1 ( وتمكين 

الشباب والعاملين معهم بمفاهيم 
ومهارات االبداع والتميز ) 

6/2 ( و تعزيز ثقافة الحوار 
والتسامح واحترام التنوع ) 

.) 8/7

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

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

بناء قدرات الشــــــــبــاب في 2024
مجال المهارات الحياتية ) 4/5 

( وتهيئة المراكز الشـــبابية 
لمشاركة الشـــباب من ذوي 
االعاقة بحسب كودة البناء 
الخاص ) 5/3 ( وتشجيع 

الشباب ذوي اإلعاقة على التميز 
واالبداع ) 6/7 ( 

التعليم الجيد ) 4 
( والحد من أوجه 

عدم المساواة ) 10 
(  والسالم والعدل 

والمؤسسات القوية ) 
) 16

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

مراكز قيادية لصنع القرار

تعزيز المشاركة المدنية 2026
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 

وبناء قدرات الشباب في مجال 
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 
( و تمكين الشباب للمشــــاركة 

في مجالس المحافظات 
والمجالس المحلية “ الالمركزية 

“  ) 2/3 ( وتعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة ) 1/5 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

1500 شاب وشابة 
ن المناصب  متول�ي

ي مختلف 
القيادية �ن

ي عام 
المجاالت �ن

2030. )%50 ذكور, 
%50 إناث, 35% ذوي 

اإلعاقة(.

برنامج تدريبي موجه إلى 
16000 شاب و شابة 

لغاية إعدادهم من خالل 
مؤسسات المجتمع المدني و 
المؤسسات الحكومية لتولي 
المناصب القيادية, يتضمن 
البرنامج القطاعات التالية: 

اإلجتماعي, اإلقتصادي, 
السياسي, القانوني أو 

الثقافي. )يتم تنفيذه على أربع 
مراحل خالل 10 سنوات 
بحيث يتم تدريب 4000 

الشباب في كل مرحلة(

تعزيز المشاركة المدنية 2022 - 2030
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 

وبناء قدرات الشباب في مجال 
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 
( و تمكين الشباب للمشــــاركة 

في مجالس المحافظات 
والمجالس المحلية “ الالمركزية 

“  ) 2/3 ( وتعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 
بالدولة ) 1/5 ( تبني البرامج 
اإلبداعية للشباب وتقديم الدعم 

الالزم لتنفيذها ) 6/4 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16



39

مســارنا - تحقيق رؤية شــباب األردن ٢٠٣٠ 
مسارنا

توعية 36000 شخص 
حول أهمية تمكين الشباب 

من المشاركة من خالل 
حملة توعوية.

تعزيز المشاركة المدنية 2020 2030-
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 

وبناء قدرات الشباب في مجال 
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 
( و تمكين الشباب للمشــــاركة 

في مجالس المحافظات 
والمجالس المحلية “ الالمركزية 

“  ) 2/3 ( وتعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة ) 1/5 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

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 4 سنوات 
بواقع 1500 صانع قرار 

في كل سنة(.

تعزيز المشاركة المدنية 2020 - 2025
والسياسية للشباب ) 3/2 ( 

وبناء قدرات الشباب في مجال 
إدارة المشاريع الريادية ) 6/5 
( و تمكين الشباب للمشــــاركة 

في مجالس المحافظات 
والمجالس المحلية “ الالمركزية 

“  ) 2/3 ( وتعزيز مشـاركة 
الشــباب باالنشطة الالصفية في 

المدارس والجامعات وربطهـا 
بمنصات األنشطة  الالمنهجية 

بالدولة ) 1/5 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

إستهداف 3 مليون مواطن 
عن طريق مواقع التواصل 

االجتماعي ووسائل االعالم. 

تعزيز المشاركة المدنية 2020 2030-
والسياسية للشباب ) 3/2 (  

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
حكومة شبابية موازية 

للحكومة الرسمية.
تمكين 25 شاب وشابة من 

كافة محافظات االردن لقيادة 
حكومة موازية للحكومة 

الرسمية. 

تعزيز المشاركة المدنية 2022 - 2030
والسياسية للشباب ) 3/2 (  و 
تمكين الشباب للمشــــاركة في 
مجالس المحافظات والمجالس 

المحلية “ الالمركزية “  ) 2/3 
( وتعزيز مشـاركة الشــباب 

باالنشطة الالصفية في المدارس 
والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 

.) 1/5

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
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اختيار الحكومة الشبابية 
من مخرجات البرنامج 

التدريبي من خالل انتخابات 
ديمقراطية تقام في نهاية 

التدريبات. 

تعزيز المشاركة المدنية 2022 - 2030
والسياسية للشباب ) 3/2 (  و 
تمكين الشباب للمشــــاركة في 
مجالس المحافظات والمجالس 

المحلية “ الالمركزية “  ) 2/3 
( وتعزيز مشـاركة الشــباب 

باالنشطة الالصفية في المدارس 
والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 
1/5 ( تبني البرامج اإلبداعية 

للشباب وتقديم الدعم الالزم 
لتنفيذها ) 6/4 (.

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

قانون إنتخاب يسمح 
للشباب من عمر 
25 سنة بالترشح 

لإلنتخابات البرلمانية.

توعية 36000 شخص 
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(

تعزيز المشاركة المدنية 2020 2030-
والسياسية للشباب ) 3/2 (  و 
تمكين الشباب للمشــــاركة في 
مجالس المحافظات والمجالس 

المحلية “ الالمركزية “  ) 2/3 
( وتعزيز مشـاركة الشــباب 

باالنشطة الالصفية في المدارس 
والجامعات وربطهـا بمنصات 
األنشطة  الالمنهجية بالدولة ) 

.) 1/5

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16

صياغة و تقديم مقترح 
قانون معدل لقانون اإلنتخاب 
وطرحه على مجلس النواب 

لتبنيه و مناقشته و إقراره 
من خالل برلمان السابع 

عشر.

تعزيز المشاركة المدنية 2027
والسياسية للشباب ) 3/2 (  

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
إطالق حملة مدافعة و كسب 

تأييد لدعم مقترح القانون 
المعدل لقانون اإلنتخاب.

تعزيز المشاركة المدنية 2028 - 2029
والسياسية للشباب ) 3/2 (  

التعليم الجيد ) 4 ( 
والحد من أوجه عدم 

المساواة ) 10 ( 
والمساواة بين الجنسين 
) 5 ( وعقد الشراكات 

لتحقيق األهداف ) 
17 ( والسالم والعدل 
والمؤسسات القوية ) 

) 16
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القواعد اإلرشادية لتنفيذ مبادرات مجتمعية
هــل فكــرت يف عمــل � لدعــم مجتمعــك وتــرك أثــر إيجــايب فيــه؟ هــل ترغــب يف أن 

يكون لك دورك الخاص يف المجتمع ولكنك ال تعلم من أين تبدأ.

إذًا فإن هذا الدليل قد صمم من أجلك.

اإلرشــادات 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 
خصيصــًا لتوجيهــك لعمــل وتطبيــق مبــادرات مجتمعيــة فــي  مشــروع « مســارنا» هــو توفيــر 
مرجــع يدعــم للشــباب لألســاليب الصحيحــة والمعرفــة لتطبيــق مبادراتهــم الخاصــة وذلــك 

عن طريق توفير المعلومات والدروس المستفادة في هذا المجال.

نظــرًا الختــالف فئــات المجتمــع األردنــي مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، 
فإنــه ال يوجــد حــل واحــد لحــل تلــك التحديــات. ومــن هــذا المنطلــق فــإن مشــروع « مســارنا» 
ــة لتمكيــن  ــة محلي ــادرات وأنشــطة اجتماعي قــد خصــص مجــال رئيســي للتأهيــل لعمــل مب
الشــباب مــن التيســير وإقامــة حــوار بيــن أطــراف المجتمــع المعنيــة المختلفــة. وعليــه 
بيــن  اتصــال  قنــوات  فتــح  إلــى  تهــدف  بأنفســهم  مبــادرات  بعمــل  الشــباب  فســيقوم 

الممثلين المختلفين في المجتمع المحلي لدعم تفاعلهم ومشاركتهم اإليجابية.

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

إيجابي وتأثير مستدام.

ما هي المبادرات المجتمعية ؟

ــف  ــه تختل ــث ان ــة حي ــادرات المجتمعي ــى المب ــع األطــراف لمعن ــف واحــد يرضــي جمي ــه ال يوجــد تعري ــح أن مــن المهــم توضي
ــادرات  ــف المب ــإن تعري ــه ف ــخ المجتمــع. وعلي ــة، المجتمــع وتاري ــة، الثقاف ــة الجغرافي ــالف المنطق ــح بإخت ــات المصطل تعريف
المجتمعيــة فــي  المحيــط المحلــي األردنــي هــو نهــج متكامــل للتنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة ، يهــدف إلــى تحقيــق نوعيــة 
حيــاة أفضــل للمجتمعــات ، وهــي عمليــة يجتمــع فيهــا أفــراد المجتمــع المحلــي إلتخــاذ إجــراءات جماعيــة وإيجــاد حلــول 
للتحديــات المشــتركة. تســعى المبــادرة المجتمعيــة إلــى تمكيــن األفــراد مــن المهــارات التــي يحتاجــون إليــه إلحــداث التغييــر 
داخــل مجتمعاتهــم. وغالًبــا مــا يتــم إكتســاب هــذه المهــارات مــن خــالل تشــكيل مجموعــات عمــل تعمــل مــن أجــل برنامــج أو 
هــدف مشــترك. فيجــب فــي البدايــة أن يعــرف القائميــن علــى تنفيــذ المبــادرات المجتمعيــة كيفيــة التعامــل مــع األفــراد 
وكيفيــة التأثيــر علــى مواقــف المجتمعــات فــي ســياق المؤسســات االجتماعيــة األكبــر.  والخطــوة األولــى 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 باالعتمــاد علــى مــوارده. ألنــه ســيتم 

استخدام الموارد المتاحة كجزء من الحلول الالزمة للمشاكل القائمة.

١
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مقدمة عن المرشوع

 يســعى مشــروع « مســارنا » صمــم بشــكل تشــاركي مــع  الشــباب األردنــي مــن أجــل االســتجابة لحاجــة الشــباب األردنــي للتعبيــر 
عــن أفكارهــم مــن خــالل تطويــر رؤيــة شــاملة للشــباب األردنــي 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 األردنــي مــن إظهــار شــعورهم بااللتــزام تجــاه التنميــة المحليــة مــن خــالل المشــاركة 
االجتماعيــة داخــل مجتمعاتهــم, خــالل المشــروع ســيمارس الشــباب المشــاركون المواطنــة الَفعالــة ليصبحــوا أكثــر وعًيــا 
بالتحديــات التــي تواجههــا مجتمعاتهــم المحليــة .وتحفزهــم للتفكيــر خــارج الصنــدوق ممــا يســاعدهم فــي وضــع رؤيــة مســتقبلية 
لشــباب األردن . يتبنــى المشــروع نهًجــا عملًيــا مــن خــالل تزويــد المشــاركين بــاألدوات الالزمــة لنقــل األفــكار واالحتياجــات مــن 

داخل مجتمعاتهم إلى صناع القرار الرسميين.

 يتضمــن مشــروع « مســارنا » الــذي تــم تصميمــه وتقديمــه مــن قبــل نخبــة مــن الشــباب األردنــي رؤيــة شــبابية حــول ثالثــة 
مجاالت رئيسية : التعليم والمشاركة والتوظيف. حيث تعمل الرؤية على  ثالثة  محاور رئيسية هي:

١ -   وضع رمز لوحدة الشباب في تحقيق التغيير اإليجابي.

٢ -   اإليمان بالقدرات والموارد الغنية للشباب األردني.

٣ -   إدراج وجهات نظر متنوعة من الشباب في عمليات صنع القرار. 

ينقسم مرشوع « مسارنا » إىل ثالثة مراحل:

١)   وضع رؤية شباب األردن « ٢٠٣٠ » 

٢)   تطوير المبادرات التي يقودها الشباب والتي تدعم تحقيق الرؤية .

٣)   إنشــاء مســاحات صديقــة للشــباب فــي مختلــف المحافظــات ، باإلضافــة إلــى محــور بنــاء قــدرات المجتمــع المدنــي 
على المستوى الوطني .

هدف المرشوع

تمكــني الشــباب األردين مــن أن يصبحــوا مواطنــني فاعليــني مــن 

خــالل األســاليب والتقنيــات المبتكــرة الــيت تســمح لهــم بتــويل 

ــرتاتيجية  ــع اإلس ــة، ووض ــم المحلي ــل مجتمعاته ــؤوليات داخ المس

الوطنية للشباب حزي التنفيذ.

سياق المرشوع

االجتماعيــة  التنميــة  عجلــة  دفــع  يف  األردين  الشــباب  بأهميــة  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  تُقــر 

واالقتصادية,كما هو موضح يف اإلسرتاتيجية الوطنية  للشباب  (٢٠١٩-٢٠٢١).  ومع ذلك, يبدو أن تمكني الشباب من 

ــًريا ،  ــا كب ــل تحدًي ــزال يمث ــة الي ــات الوطني ــرتاتيجيات والسياس ــذ اإلس ــر وتنفي ــة يف تطوي ــاركة الفعال المش

خاصة مع العوائق الحالية يف قطاع المجتمع المدين.
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 الرشكاء التنفيذيني لمرشوع " مسارنا "

ُتنظــم منظمــة (كريســب) مشــاريع طويلــة األمــد ودورات تدريبيــة متقدمــة وورش عمــل فــي مجــاالت إدارة النزاعــات المدنيــة 
ــز خدمــات  ــات السياسية,ويســتخدم مرك ــم العملي ــة وايضــا فه ــات المختلف ــن المجموع ــة بي ــاء الثق ــزز بن ــة المدنية.وتع والتربي
التنميــة مناهــج مبتكــرة لحشــد الدعــم الفنــي والمالــي لتحقيــق التنميــة فــي مصــر واألردن والشــرق األوســط.من خــالل العمــل 
مــع العديــد مــن الجهــات المحليــة ,ســُيبنى المشــروع علــى المشــاركة المدنية,والحكــم المحلي,وبنــاء القــدرات وتغييــر ســلوك 

المجتمع في األردن . 

تأسســت شــركة المحفــزون للتدريــب وُســجلت فــي المملكــه األردنيــة الهاشــمية كشــركة غيــر ربحيــة منذ عــام 2014. تكمن نقاط 
ــن المــرأة مــن  ــة الموجــة نحــو العمــل لتمكي ــى األدل ــم عل ــب » فــي النهــج القائ القــوة األساســية « لشــركة المحفــزون للتدري

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

شــركة المحفــزون للتدريــب لديهــا شــبكة واســعة مــن أكثــر مــن 100 منظمة غير حكومية ومؤسســات أكاديميــة وجمعيات أهلية 
ومنظمــات دينيــة وشــركات قطــاع خــاص فــي األردن والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وأيضــا مركزيــن للتدريــب المجتمعــي 

في َعًمان والمفرق. 

هدف المرشوع

مدة المرشوع :   ٢٠١٩-٢٠٢١.

النطاق الجغرايف :  ٥  محافظات, عجلون وعمان الزرقاء وإربد والكرك.

المستفيدون المبارشون:  ٦٥ من نشطاء المجتمع المدين وأصحاب المصلحة.

المستفيدون غري المبارشون:حوايل١٠٠ منظمة غري حكومية.

المساحات الصديقة للشباب :٣مساحات صديقة للشباب وأصحاب المصلحة.

وصف المرشوع

خالل عام ٢٠٢٠ ســُيبنى مشــروع « مســارنا » على نتائج عام ٢٠١٩ الخاصة بوضع رؤيه شــباب األردن ٢٠٣٠ .والتي تم صياغتها 
ضمــن سلســلة مــن ورش عمــل ألعــاب المحــاكاة مــع أكثــر مــن ١٠٠ مشــارك مــن أربــع محافظــات مختلفــة .إضافــة  إلــى العديــد 
مــن أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف القطاعــات مثــل وســائل اإلعــالم ومنظمــات المجتمــع المدنــي وقطــاع األعمــال 

والجهات الحكومية.

فــي عــام ٢٠٢١/٢٠٢٠ ســيقدم 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 األردن ٢٠٣٠ » .

يهــدف المشــروع أيضــا إلــى المســاهمة فــي عمليــة البنــاء المؤسســي لتفعيــل المشــاركة المدنيــه للشــباب .ويهــدف أيضــا 
الــى إنشــاء ثالثــة مســاحات صديقــة للشــباب فــي ثــالث محافظــات مختلفــة .ســتوفر هــذه المســاحات  وصــوًال ســهًال إلــى 
لنهايــة  المدنــي  للمجتمــع  مركــز  إنشــاء  ذالك,ســيتم  إلــى  المدني.باإلضافــة  المجتمــع  فــي  المشــاركة  عمليــة  تفعيــل 
تقديــم  خــالل  ,مــن  األردنــي  المدنــي  للمجتمــع  المــدى  طويلــة  التنميــة  فــي  كبيــر  بشــكل  سيســاهم  ,ممــا  عــام٢٠٢١ 

ورش عمل لبناء القدراات وتعبئة الموارد المحلية.
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أهمية المبادرات المجتمعية للمجتمع:

تنبــع أهميــة المبــادرات المجتمعيــة مــن أن تطبيقهــا يعــود بفائــدة كبــرية عــىل المتطوعــني والذيــن بقومــون 
بالمبــادرات وعــىل المجتمــع ككل، خصوصــًا وأن الهــدف مــن تلــك المبــادرات هــو تحســني المجتمــع األردين .  وســرنى 

فيما ييل النقاط األساسية عن كيفية قيادة مبادرات مجتمعية لتطوير الشباب وتمكينهم.

إدارة  مســؤوليات  مــع  الشــباب  يتعامــل  حيــث 
لتنفيــذ  وصــوًال  التصميــم  أول  مــن  مبادراتهــم 
ــًا وذلــك يكســبهم مهــارات شــخصية  ــادرات فعلي المب

ومهنية مما يؤدي لنموهم وزيادة خبراتهم

مــن  يزيــد  المبــادرة  خطــوات  فــي  الشــباب  إشــراك 
مهاراتهــم لإلبتــكار واإلبــداع بينمــا يقومــون بمبــادرات 

تسعى لوضع حلول لتحديات المجتمع

الشــعور باإلنتمــاء يزيــد عنــد الشــباب أثنــاء تصميمهــم 
وتنفيذهــم ألفكارهــم المفيــدة لمجتمعهــم. وهــو مــا 

يحث أيضًا على الشعور بالهوية والفخر 

ــاء جســور الثقــة  أخــذ دور متســاوي لباقــي الشــركاء لبن
بيــن المجتمــع والشــركات الخاصــة والجهــات األخــرى 

ذات الصلة

عندمــا يلعــب الشــباب دور هــام فــي المجتمــع، عــن طريــق 
بالتمكيــن  يشــعرون  الشــباب  هــؤالء  فــإن  أفكارهــم،  تنفيــذ 
ــر وجعــل  ليكونــوا مواطنيــن فعاليــن قادريــن علــى صنــع التغيي
أصواتهــم مســموعة وخصوصــًا أنهــم يطــورون تجــارب جديــدة 

في التعامل مع أفراد المجتمع والشركاء اآلخرين

٤
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خصائــص و رشوط القائمــني عــىل 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 
ــه  ــق وإيمان ــاج لحمــاس الفري ــادرات يحت ــاح هــذه المب نج
التــي يدافــع عنهــا ولديــة الشــغف لتحقيــق  بالقضيــة 
تغييــر إيجابــي فــي مجتمعــه. ولتحقيــق أفضــل النتائــج 
مــن المبــادرات يجــب أن يتمتــع الفريــق ببعــض الصفــات 

ليضمن النجاح في تحقيق األهداف المرجوة.

القائد الجيد لديه
مهــارات شــخصية تجعلــه قــادر علــى التعامــل مــع أفــراد الفريــق والمجتمــع بيســر. وهــذا يتطلــب 
لحلــول وســط، ويســتمع  والتوصــل  التفــاوض  علــى  القــدرة  تواصــل وتعــاون. وكذلــك  مهــارات 
ــى  ــات الفــرد، ممــا يســاعدهم عل ــي تتوافــق مــع إمكاني ــع المهــام الت ــن، ويمتلــك مهــارة توزي لآلخري

تحقيق األهداف المرجوة منهم بأفضل الطرق الممكنة.

ما هي مواصفات القائد الجيد؟

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

ــه فــي  ــة. حيــث أن ــزام أيضــًا مطلــوب بشــدة لتحقيــق تلــك الرؤي اإللت
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 

تتراكم معتمدًا على روح الفريق والتي سبق ونماها.

 التعــاون، اإلقنــاع، اإلنصــات الجيــد، إحــرتام اآلخــر،

ــه ــدره عالي ــم ، وق ــىل التعل ــرص ع ــادرة، الح  المب

عىل التكيف

لــه قائــد  الفريــق  لــدى  يكــون  أن  يجــب 

كلــه الفريــق  بهــا  يؤمــن  واضحــة  رؤيــة 

أنهــا إىل  القيــادة  تلخيــص   يمكــن 

 القــدرة عــىل جعــل األفــراد يقومــون

 بالعمــل ألنهــم يريــدون ذلــك وليــس

فقط ألنهم كلفو به

واحــدة مــن أهــم العنــارص الــيت تســاعد عــىل تعلــم جميــع

ــك  ــراده وذل ــني أف ــد ب ــل الجي ــي التواص ــق ه ــراد الفري أف

لتحقيق كافة المهام بسالسة ويرس.
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كيفية التخطيط للمبادرات المجتمعية وتنفيذها :

ــب أن  ــا.  ويج ــادرة ومكانه ــوع المب ــًا كان ن ــة أي ــوة مهم ــو خط ــادرة ه ــط للمب التخطي
ينعكــس عــىل المبــادرة معرفتنــا بالمــوارد المتاحــة بمــا يف ذلــك إمكانيــات أفــراد الفريــق. 
ــح  ــدف واض ــذا اله ــون ه ــب أن يك ــادرة يج ــام للمب ــدف ع ــع ه ــد وض ــه عن ــك فإن ولذل
ــر كيــف يمكنــك تحويــل هــذا الهــدف إىل واقــع  لجميــع األفــراد ويوافــق عليــه. فك¡
ــذ  ــة تنفي ــع خط ــب وض ــه. يج ــة لتحقيق ــوات الالزم ــد الخط ــق تحدي ــن طري ــوس ع ملم
لتلــك الخطــوات ثــم قــم بمتابعــة وتقييــم خطــة المبــادرة وذلــك لتضمــن جــودة العمــل 

ولتفادي أي مخاطر.

٦

١.  أعرف احتياجات 
المجتمع  

٨.  متابعة مستمرة٧.  التنفيـــذ٦.  الدعايــة٥.  ضع خطة

٢.  هل لديك 
المهارات الالزمة؟

٤.  كون فريق٣.  أختار شغفك
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الخطوة الثانية :  هل لديك المهارات الالزمة ؟

حــان وقــت األســئلة األكــرث صعوبــة، حيــث أن يف هــذه المرحلــة أهــم � هــي مهاراتــك يف مواجهــة مــا ترغــب يف 

ــتعدادك  ــاك وإس ــق نواي ــرف بح ــة لتع ــئلة اآلتي ــىل األس ــة ع ــني يف اإلجاب ــي وأم ــن واقع ــادرة.  ك ــن المب ــه م تحقيق

واللذان سيدعمان تنفيذ المبادرة.  وتذكر أن هذه األسئلة هي مجرد مثال ويمكنك أن تسأل نفسم اآليت :

-   كم عدد األشخاص 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 ؟

ويف النهاية اإلستعداد التام هو أهم خطوة.  فإن كانت نواياك غري واضحة فإن تنفيذ تلك المبادرة سيتحول إىل عبء وسيكون التنفيذ صعبًا.

الخطوة األوىل: أعرف احتياجات المجتمع

كمــا ذكــر ســابقًا فــإن المبــادرات تهــدف إلــى تلبيــة إحتياجــات المجتمــع ممــا يوفــر خدمــة أفضــل للمجتمــع 
إليــك مثــل عائلتــك  البدايــة أســأل األفــراد المقربيــن  ويجــب أن تصمــم مبادرتــك وفقــا لذلــك. فــي 
وأصدقائــك إن كان هنــاك أي تحديــات يواجهونهــا وتحتــاج إلــى الحــل. ثــم قــم بتوســعة محيــط دائرتــك وإبــدأ 
ــر الهادفــة للربــح فــي  ــة ) وأيضــا الهيئــات غي بالتحــدث إلــى المســئولين فــي مجتمعــك ( لحكومــة المحلي
مجتمعــك. وعندمــا تعــرف تحديــات المجتمــع التــي تريــد أن تتصــدى إيهــا أبحــث وأدرس التداخــالت الالزمــة 
للتصــدي لتلــك التحديــات. أســأل نفســك: هــل هــي مشــكلة جديــدة أم أنهــا موجــودة منــذ زمــن؟ مــا هــي 

الخطوات المناسبة لحلها؟ فكر في المزيد من األسئلة التي يمكن أن تسألها في هذه المرحلة.

الخطوة الثالثة: أختار شغفك

أختــار الفكــرة التــي تثيــر شــغفك مــن إحتياجــات المجتمــع التــي  بحثتهــا ورصدتهــا مــن قبــل فــي الخطــوة 
األولى ومن خالل تلك الفكرة ستتمكن من تصميم مبادرتك.

لتتتمكــن مــن فعــل ذلــك ضــع قائمــة بأفــكارك،  األفــكار فــي تسلســل تنازلــي مــن األكثــر أهميــة لألقــل 
ــار مــع أعضــاء فريقــك أو خــذ رأيهــم رأيهــم فــي النشــاط الــذي يفضلــون تطبيقــه. تأكــد أن  ــة. إخت أهمي
ــد  ــر قــوي، كــن صــادق دائمــًا عن ــه تأثي ــه ســيكون ل ــار منطقــي فــي حــدود إمكانياتكــم وأن يكــون االختي

تقييم أثر المبادرة التي صممتها.

٧

ــدون  ــيت يري ــكالت ال ــول للمش ــرتاح حل ــن إق ــق م ــاء الفري ــيتمكن أعض س

حلهــا، ســيبدأون مــن الرؤيــة الــيت تشــري إىل مــكان الفريــق يف المســتقبل 

ــتجابة  ــة. االس ــك الرؤي ــق تل ــري لتحقي ــب أن يتغ ــه يج ــدون أن ــا يعتق وم

لإلحتياجات المحلية يأيت أوًال دائمًا، وهذا يدعم إســتمرارية المبادرة.
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الخطوة الرابعة: أصنع الفريق

عليــك أن تعيــن فريــق لدعمــك فــي المبــادرة ســواء للتنفيــذ او للتطويــر المبدئــي لهــا وألخــذ أفكارهــم. 
ــوا يعرفــون  ــم مــن يرغــب فــي المشــاركة أو إن كان ــك إن كان منه ــك أن تســأل أســرتك وأصدقائ يمكن
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 األفــراد. وعليــه فــكل فــرد تنــوي ضمــه للفريــق عليــك باإلحتفــاظ ببيانــات االتصــال بــه كمــا 
يجــب أن تــدون المجــاالت 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.

٨

SMART

 

ــادرة  ــه للمب ــد تخصيص ــتطيع كل واح ــذي يس ــت ال ــدار الوق ــس مق ــرف وتقي ــرضوري أن تع ــن ال م
مــن البدايــة وذلــك ليكــون عنــدك توقعــات واقعيــة مــن كل فــرد.  ال تريــد أن ينتهــي بــك األمــر وأنــت 
ــن  ــة.  ك ــاعات إضافي ــل س ــتعداد لعم ــىل إس ــق ع ــت أن الفري ــك افرتض ــك ألن ــل كل ¢ بنفس تفع

واقعي يف تصور ما  يمكن تحقيقه كل ساعة عمل .

الخطوة الخامسة: ضع خطة

بعــد الخطــوات ٣ و ٤ يجــب أن يجتمــع الفريــق 
لتحديــد كيــف يمكــن قيــاس نجــاح األنشــطة التــي 
ســينفذونها فــي المبــادرة ومــا هــي األنشــطة 
 . النجــاح واألثــر اإليجابــي  التــي ســتحقق لهــم 
ــم لخطــة  ــق الحماســية أن تترج ــكار الفري ــى أف عل
يرجــو  مــا  بكتابــة  أبــدأ  التنفيــذ.  واقعيــة  عمــل 
سيشــمل  وهــذا  بالضبــط  تحقيقــه  الفريــق 
التــي  الصغيــرة  والمهــام  العــام  الهــدف 

ستساعدكم للوصول إلى الهدف العام.

ــة ســيواجه  فــي هــذه المرحل
كل األفــراد تحــدي وضــع تفاصيــل 

ــا وفــي  ــة للخطــة ويعتمــد عليه واقعي
الكافيــة  المرونــة  الوقــت  نفــس 
لإلســتجابة للمواقــف غيــر المتوقعــة. 
والتقييــم  المتابعــة  معاييــر  تحديــد 

خطــة  وضــع  مــن  ســتمكنك 
واضحة وتنفيذها.

محدد بوقت

ما هو الفرق بني الهدف العام واألهداف الفرعية ؟
لتكون أهدافك واضحة وسهلة التحقيق يجب أن تكون 

محدديمكن قياسهيمكن تنفيذهمناسب
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يجــب عــى الفريــق العمــل عــى الجوانــب والتفاصيــل العمليــة للمبــادرة مثــل ترتيــب أنشــطة التدريبــات والمــوارد 
والمعدات الالزمة. أسأل أسئلة تقودك إىل التفاصيل مثل:

كم عدد األفراد 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؟

صاحــب المصلحــة هــو كل فــرد أو المجتمــع أو 

جماعــة أو مؤسســة لهــا عائــد مــن األنشــطة أو 

ــد  ــذا العائ ــواء كان ه ــه س ــوم ب ــذي تق ــرشوع ال الم

إيجــايب أو ســليب أو أن يكــون هــم المؤثــرون يف 

المرشوع باإليجاب أو السلب عىل حد سواء.

تذكــر أنــت الشــخص المســئول عــن نجــاح 
المبــادرة ومــن أهــم عوامــل هــذا النجــاح أن 
تتــم المبــادرة بطريقــة آمنــة وفعالــة. أســتثمر 
بعــض الوقــت لتفقــد المتطلبــات الالزمــة 
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.

تحليل أصحاب المصالح يستخدم أثناء تصميم وإدارة المرشوعات وذلك لتوضيح:

أصحاب المصالح الذين سيتأثرون أو يؤثرون في المشروع
الصراعات والمخاطر الوارد حدوثهم ويمكن أن تعرض المبادرة للخطر

الفرص والعالقات 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 األثــر ي بناء العالقــات والرشاكات مع األفــراد والهيئــات الذين ســتتوافق مصالحهم مع المبــادرة.  عمل 

تحليل مفصل ألصحاب المصالح ييرس توسع العالقات معهم والقدرة عىل التصدي للتحديات بطريقة فعالة ويف وقت قيايس.

التواصل الفردي والمجموعات النقاشية مع كل أصحاب المصالح سيكشف أي مخاوف أو آمال لديهم.

تذكــر دائمــًا قبــل أن تتعجــل 
بشــراكة  اإللتــزام  فــي  بالبــدء 

رســمية أنــه يجــب عليــك بنــاء الثقــة 
وتــرك إنطبــاع جيــد لحــث وتشــجيع 

المعنييــن  المصالــح  أصحــاب 
علــى العمل معك!

١٠

 

 

وفــي مراحــل الحقــة ســيكون توســيع الشــركات والعالقــات عمليــة يســيرة بعــد 
أن تكــون عرفــت المصالــح المختلفــة لــكل مجموعــة وسيســاعدك ذلــك فــي 
توجيهــه لمصلحــة األنشــطة، كمــا سيســاعدك علــى التصــدي للمخاطــر التــي 

ستواجهك من بعض أصحاب المصالح الذين قد يكونوا ضد مبادرتك.

الخطوة السادسة : الدعايــة

ــوات  ــًا فــي كل قن ــة أحــداث مجتمعــك إعالمي ــوا مهتميــن بتغطي ضــع قائمــة بالذيــن يمكــن أن يكون
اإلعدام: المحطات التليفزيونية، الصحف، المجالت ومحطات الراديو.

ــار بنفســك. أنشــئ صفحــة تواصــل إجتماعــي علــى الفيســبوك وأصنــع  كمــا يمكنــك أن تنشــر األخب
هاشتاج جذاب تستخدمه في الحديث عن المبادرة وأجعل باقي أفراد الفريق يفعلون مثلك.
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١٢

تستطيع عن طريق المتابعة والتقييم أن
-   تتابع التطور

-   تحدد المشاكل في الخطة أو في التنفيذ (إن وجد)
-   تصنع تعديالت 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 إلختيــار مــا يرونــه 
ــد مــن الموضوعــات /  ــار بيــن العدي ــه يمكنــك اإلختي مناســبًا لهــم ولمجتمهــم . وعلي

المجاالت المذكورة باألسفل للمبادرات.

لمــاذا تحتــاج للمتابعــة 
والتقييم

١.  المجال الصحي

٢.  المجال البييئ

٣.  السـياحة

٤.  المجال اإلقتصادي
       والحد من الفقر

٥.  مجال الثقافة والهوية

٦.  المجال اإلجتماعي

٧.  المجال التعليمي

٨.  مجال الطفولة والمرأة

مجاالت المبادرات
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١٣

ُتســاهم فــي إحــداث عالمــة فارقــة فــي مــكان أن تكون طموحة وُتعالج حاجة مجتمعية حقيقية.
مــا مــن المجتمــع، أو فــي حيــاة بعــض أفــراده أو 

جماعاته.

متفهمة لثقافة وقيم المجتمعات المحلية.

تعتمــد نهجــًا تشــاركيًا وُتعــزز العمــل الجماعــي 
عبر الفريق.

قيــاس  ويمكــن  محــددة  نتائــج  علــى  مبنيــة 
نتائجها.

ــد لهــا مــن خــالل قصــص النجــاح  التوثيــق الجي
بالصــوت  المســتفيدين  إنطباعــات  وتســجيل 

والصورة.

أن تنبــع مــن أفــكار الشــباب، وُتعبــر عــن اهتماماتهــم 
الشخصية.

النظــر  فــي  اإلبــداع، وطريقــة مغايــرة  مــن  قــدر  فيهــا 
والتعامل مع الحاجات، وُتقدم حلوًال خالقة.

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

ســتتم عمليــة اإلختيــار وتقييــم العــروض 
عن طريق فريق إدارة المشروعات

يجب عىل جميع المتقدمني تقديم المستندات اآلتية:
-  تقديم عرض تفصيلي للمبادرة المقترحة

-  عرض موازنة تقديرية بالدينار األردني

عــن  إليكترونيــًا  العــروض  تقــدم  أن  يجــب 
طريــق إســتكمال االســتمارات المرفقــة آخــر 

الدليل

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

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

سمات المبادرة الناجحة المستحقة لمنحة من مرشوع «مسارنا»

خطوات التقديم :
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I

      

 

نموذة كتابة المقرتح

البيانات العامة:

المحافظة

إسم المبادرة

إسم الشخص المسئول

رقم الهاتف

الربيد اإللكرتوين

فريق العمل

تاريخ التسليم

نموذج مقترح تصميم المبادرات
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البيانات الخاصة بالمبادرة :

١.  وصف المبادرة وأهميتها - فكرة المبادرة واإلشكالية (نصف صفحة إىل صفحة)

ــام  ــدف ع ــادرة . ه ــذه المب ــق ه ــالل تطبي ــن خ ــا م ــادرة لتحقيقه ــعى المب ــيت تس ــداف ال ــد األه ــادرة : (تحدي ــداف المب ٢.  أه

وأهداف مرحلية أو أهداف فرعية.)

الهدف العام :

األهداف المرحلية أو الفرعية :

II
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III

٣.  الفئة المستهدفة وكيفية الوصول إليها

تحديــد الرشيحــة المســتهدفة واألشــخاص أو العمــالء الديــن يســتفيدون مــن المنتــج أو الخدمــة أو النتيجــة الــيت تقدمهــا المبــادرة ، وقــد 
وتكون األطرف المعنية جهة واحدة أو أكرث من جهة، مثل (السيدات ، الطلبة/ات ، المجتمع ، آخرين ،،، الخ ).

٤.  منهجية التنفيذ وآلياته

ويتضمــن عرضــاً مفصــًال للنشــاطات المــراد تقديمهــا مــن خــالل هــذه المبــادرة، مثــِال : عقــد دورة تدريبيــة ، محــارضة ، زيــارة ميدانيــة ، 
مؤتمر ، دراسة ... إلخ (رشح واضح لكيفية تنفيذ هذه الفكرة / المبادرة عىل أرض الواقـع ).
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٦.  المخرجات المتوقعة من تنفيذ المبادرة

يوضــع هنــا تصــور للنتائــج واإلنجــازات واألهــداف الــيت تتوقعهــا مــن تنفيــذ نشــاطات المبــادرة ، وتضــع المــؤرشات الــيت ســوف تســتخدمها 
لقياس مدى تحقيق تلك النتائج . (عبارة عن إحصائيات ، دراسات ، إنجازات ... الخ)

٧.  مؤرشات األداء :

ويقصد بها المؤرشات الدالة عىل تنفيذ المبادرة ، وتكون دائماً عىل هيئة أرقام ونسب مئوية ، أي أن يكون المؤرش قابًال للقياس.

V
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VI

٨.  تأثري المبادرة عىل المجتمع :

      •   عىل الفئة المستهدفة 

      •   عىل الشباب

      •   عىل المجتمع
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المبادرات المحلية
المرحلة األولى
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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 

ــي: ــاة العامــة مــن خــال التعبيــرات املتعــددة واألشــكال املتعــددة، ومــن أهمهــا مــا يل املشــاركة يف احلي

المشاركة السياسية: 

تشــير املشــاركة السياســية إلــى عمليــة متهيــد الطريــق لانتقــال التدريجــي مــن هيــكل معــني يف احلكومــة وإدارة 
شــؤون الســلطة والبلــد إلــى آخــر. وهــذا مبنــي علــى التعدديــة الشــاملة السياســية واحلزبيــة واإلداريــة والثقافيــة 

واإلعاميــة، 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 عاقــات 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،000 شــاب باحــث عــن العمــل ســنويا. نتيجــة حملدوديــة الفــرص، ٪32 مــن الشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــني 15 و30 ســنة عاطلــون عــن العمــل. يف حــني أن وضــع الفتيــات أكثــر صعوبــة، فــإن األردن لديــه 

ثالــث أدنــى معــدل مشــاركة نســائية يف القــوى العاملــة يف العالــم.

وفًقــا ملســح قصيــر أجرتــه إحــدى املنظمــات الشــبابية يف عجلــون بالشــراكة مــع مشــروع ممــول مــن الوكالــة 
ــاك عــدة أســباب مت حتديدهــا لســبب عــدم مشــاركة  ــة يســمى “ شــببنا قــوة “، كان هن ــة الدولي ــة للتنمي األمريكي
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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 

ــة. بهــا احلكومــة األردني

األهداف: 

• بنــاء قــدرات 25 شــاب وشــابة تتــراوح أعمارهــم بــني 30-18 ســنة 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 بــني 18 و30 عاًمــا مــن عجلــون غيــر مشــاركني حالًيــا يف تصميــم وتنفيــذ 
اســتراتيجيات التنمية.

األنشطة: 

• عقد ورشة عمل تدريبية ملدة يومني لـ 12 شابة و13 شابا حول حتديد احتياجات التنمية.

ــات ورش  ــني 25 مشــارًكا باســتخدام Zoom ملناقشــة توصي ــت ب ــر اإلنترن • إجــراء جلســة مناقشــة مفتوحــة عب
العمــل املســتقبلية.
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• عقد جلسة مناقشة مفتوحة مع املجلس احمللي وأعضاء فريق التطوير )18 عضوا( مع فريق املبادرات. 

• عقــد حلقــة نقاشــية مــع أعضــاء املجلــس احمللــي وســتة أعضــاء مــن املجموعــات الشــبابية العاملــة علــى املبــادرات 
مــن أجــل تعزيــز النهــج التشــاركي بــني املجموعــات الشــبابية واملجلــس احمللــي.

النتائج: 

• متكــني 25 شــاباً وشــابة مــن 5 مديريــات يف محافظــة عجلــون )مناطــق القصبــة، عجلــون، اجلنيــد، الشــفا، 
كفرجنــة( مــن حتديــد االحتياجــات التنمويــة. مت حتديــد اثنــني مــن احتياجــات التنميــة للشــباب يف محافظة عجلون.

• 25 شــاباً وشــابة مــن محافظــة عجلــون علــى درايــة كاملــة بكيفيــة عمــل املجلــس احمللــي ودوره يف وضــع خطــط 
واســتراتيجيات االحتياجــات التنمويــة

• توعيــة 18 عضــوا 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 إعاميــة 
ــادرة واألهــداف  ــي. قــدم هــؤالء الشــركاء الدعــم الكامــل للمب ــس احملل ــون واملجل ، ويف املقــام األول محافــظ عجل

املنشــودة منهــا لتحديــد االحتياجــات التنمويــة حملافظــة عجلــون.
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مبادرة التغيير بلش
مبادرة الزرقاء 

المفهوم:

مــع وجــود مــا يقــرب مــن ثلثــي الســكان األردنيــني دون ســن الثاثــني، هنــاك إمكانــات هائلــة للبــاد لاســتفادة مــن 
ــًة بشــرائح الســكان املســنني أو الشــباب،  ــرايف«. مــع منــو نســبة األشــخاص يف ســن العمــل مقارن ــد الدميغ »العائ
ــن أجــل  ــك، م ــع ذل ــو االقتصــادي. وم ــع النم ــم ودف ــر يف بلدهــم ومجتمعاته ــل نشــطة للتغيي ــل كعوام ــم العم ميكنه

حتقيــق هــذا الهــدف فانــه يجــب أن يكونــوا مجهزيــن باملعرفــة واملــوارد والفــرص التــي يحتاجونهــا للنجــاح.

يواجــه الشــباب عــدًدا 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، 
ــدن  ــة، ال ســيما خــارج العاصمــة وامل ــوارد واخلدمــات العام ــى امل ــة، والوصــول إل ــة للمشــاركة املدني ــذ اآلمن واملناف

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 2025-2016 واســتراتيجيتها 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 حتســني مجتمعاتهــم، وتعزيــز الشــعور بامللكيــة 

احملليــة ومنحهــم املهــارات الازمــة لقيــادة التغييــر يف مجتمعاتهــم.
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ــى تشــجيع  ــادرة عل ــات الشــباب الق ــش« معاجلــة النقــص يف حاضن ــر بل ــادرة »التغيي ويف هــذا الســياق، حتــاول مب
ــاء. ــو الزيجــان مبحافظــة الزرق ــة أب ــم يف منطق ــم احتياجاته ــات الشــباب وتقيي ــني فئ ــة ب املشــاركة املدني

األهداف:

• بنــاء قــدرات 15 شــاب )11( وشــابة )4( علــى 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 15 شــاًبا أردنًيــا )4( ذكــور و )11( انــاث مــن الفئــة العمريــة 35-18 عاًمــا مــن منطقــة أبــو زيغــان 
للمشــاركة بفعاليــة يف مبــادرات تنميــة املجتمــع احمللــي.
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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 15 شاب 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” وقطاعــني 
حكوميــني: “مديريــة شــباب الزرقــاء” ومجلــس احملافظــة احمللــي الامركــزي 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 
ــوم واالقتصــاد والصحــة والتعليــم يف حتقيــق نتائــج وخدمــات أفضــل  ــل العل التكنولوجيــا يف مختلــف املجــاالت مث

ــر ســرعة. وأكث

مــن املعــروف أن الشــباب أصبحــوا رواد العالــم االفتراضــي بجميــع أشــكاله ونتيجــة لذلــك رمبــا أضعفــوا قدرتهــم 
ــة. وقــد مت إثبــات هــذه املاحظــة أيًضــا يف دراســة أجريــت حــول  ــاة الواقعي ــى التواصــل بشــكل فعــال يف احلي عل
»العاقــة بــني التعليــم وســوق العمــل«. لغــرض الدراســة، كان علــى املســتجيبني مــلء اســتبيان عبــر اإلنترنــت ويف 
ــت كأداة  ــر اإلنترن ــة املنصــات عب ــردود، ممــا يثبــت فعالي ــوب مــن ال ــق العــدد املطل غضــون يومــني فقــط، مت حتقي

للتواصــل بــني مجموعــات الشــباب.

باإلضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك القليــل جــًدا 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.

ــن خــال  ــي م ــا احلال ــروس كورون ــم الوضــع نتيجــة اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة جائحــة في ــك، تفاق ونتيجــة لذل
ــدان الشــباب  ــى فق ــم االفتراضــي إل ــم الهجــني واالفتراضــي. أدى هــذا التحــول نحــو التعلي ــاد منــاذج التعلي اعتم
لقنــوات النقــاش وتبــادل اآلراء واملعلومــات يف احملاضــرات. واألنشــطة الامنهجيــة التــي كان مــن املمكــن أن تكــون 

ــة. ــاة الواقعي ــدة للتواصــل يف احلي مفي

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 األردنيــني يف املــدارس واجلامعــات 

ــة وتوســيع آفاقهــم. ــا املجتمعي ــر وجهــات نظرهــم اخلاصــة حــول بعــض القضاي لتمكينهــم مــن تطوي

األهداف: 

تفعيــل دور الشــباب األردنــي مــن الذكــور و االنــاث يف املشــاركة املدنيــة مــن خــال تعزيــز مهــارات التفكيــر النقــدي 
ــد  ــة حتدي ــا يف عملي ــة الرســمية لاســتفادة منه ــد األطــر التعليمي ــا بع ــى م ــم إل ــك توســيع آفاقه ــل ، وكذل والتحلي

أولويــات احتياجاتهــم ومشــاركة آرائهــم مــع صنــاع القــرار.

الفئة المستهدفة:

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

األنشطة:

• استضافة اجتماع افتتاحي والتواصل مع مدربي مهارات االتصال واملناظرة إلعداد املواد لورش العمل التدريبية.

• التواصل مع املجموعة املستهدفة من خال املكاملات الهاتفية وتعريفهم مبادة الورشة التدريبية وأهدافها. 
• التواصل مع املؤسسات واملنظمات الرسمية لدعم املبادرة.

• عقد ورشتي عمل تدريبيتني لـ 23 شاباً وشابة حول مهارات االتصال واملناظرة. و
• تسهيل مناظرة بني الفريقني من ورش العمل التدريبية.

النتائج: 

• تدريــب 23 شــاب أردنــي )12( ذكــور )11( انــاث، علــى مهــارات التفكيــر النقــدي ومهــارات البحــث والتواصــل 
ــم الرســمي. ــارات الشــخصية خــارج نطــاق التعلي ــال وامله الفع

• رفع وعي 23 شاباً وشابة أردنيني حول آفاق العمل املستقبلية وأهمية املشاركة املدنية للشباب.
• ربــط املشــاركني مــع الهيئــات احلكوميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة للعمــل مًعــا يف مشــاريع مســتقبلية لتمكــني 

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 للمواطنــني األردنيــني أن البطالــة أصبحــت مــن أكبــر التحديــات التــي يعانــي منهــا املجتمــع والدولــة. ونتيجــة 
لذلــك، أصبــح هاجًســا يؤثــر علــى اجلميــع، حيــث أصبــح معــدل البطالــة رقًمــا تراكمًيــا يتزايــد بســرعة كل عــام.

ويف محافظــة إربــد، بلــغ معــدل البطالــة يف الربــع األول مــن عــام 2020، حســب 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.

ــى نظــام  ــزال يتبن ــي ال ي ــوي والعال ــم الثان ــه، إال أن منــوذج التعلي ــم وأدوات ــن تطــور أســاليب التعلي ــى الرغــم م وعل
ــإن اخلريجــني  ــي ف ــل. وبالتال ــم بســوق العم ــى جــودة اخلريجــني والتحاقه ــر ســلًبا عل ــدي، ممــا يؤث ــم التقلي التعلي
اجلــدد يعانــون مــن القلــق عندمــا يتعلــق األمــر بالبحــث عــن عمــل. لذلــك مــن الضــروري أن يكــون الباحثــون عــن 

ــي. ــات ســوق العمــل األردن ــة متطلب ــًدا لتلبي عمــل مســتعدين جي

بعــد إجــراء مقابــات مــع العديــد مــن الطــاب حديثــي التخــرج مــن إربــد، األردن، تبــني أن جــزًءا كبيــًرا مــن 
املتقدمــني 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 
املتخرجــني مبهــارات احليــاة واحلاســوب التــي ستســاعدهم يف عمليــة البحــث عــن عمــل.

االهداف:

ــر  ــل )التفكي ــة مث ــارات احلياتي ــارات احلاســوبية، وامله ــد يف موضوعــي امله ــاء قــدرات 75 شــاب وشــابة مــن إرب بن
النقــدي، والتفكيــر اإلبداعــي، واخلطابــة، والثقــة بالنفــس، والتواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي الفعــال.
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الفئة المستهدفة:

ــي يواجههــا اخلريجــون اجلــدد  ــات الت إدراًكا للصعوب
مــن اجلامعــات األردنيــة، ســيتم اســتهداف مجموعــة 
مــن 75 شــاب وشــابة، )43( انــاث، )32( ذكــر مــن 

ــد. ــا( مــن إرب ــني )27-17 عاًم ــة ب ــة العمري الفئ

األنشطة: 

• بنــاء قــدرات 75 شــاب 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 استطاعات 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 100 شاب وشابة. 

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

النتائج: 

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

ــات، و ــن البيان ــي، وتخزي ــد اإللكترون ــع البري ــل م ــارات احلاســوب األساســية )العم ــني مله ــني تدريبيت ــد دورت • عق
.)Excelو  Microsoft Word

• 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 املتوقعــة: 13.4 
لإلنــاث، 12.9 للذكــور، ومتوســط   ســنوات الدراســة 9.7 لإلنــاث و10.7 للذكــور اعتبــاًرا مــن 2015.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تشــير اإلحصائيــات إلــى أن مــا يقــارب ٪15 مــن األفــراد يف األردن هــم أفــراد ذوو إعاقــة، 6٪ 
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 اإلصاحــات 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 مائمة 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:

20 شــاب أردنــي )8( وشــابة )12( تتــراوح أعمارهــم بــني 30-18 ســنة 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

ــارات  ــز امله ــر مجموعــة أدوات بهــدف تعزي ــب “إجنــاز” لتقــدمي الدعــم لتطوي ــز تدري ــع مرك ــن شــراكة م • تكوي
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 مائمــة 
للقــدرات املعرفيــة لألفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية.

• عقد ورشة عمل لـ 20 شاباً وفتاة من ذوي اإلعاقة السمعية باستخدام لغة اإلشارة يف املهارات املعرفية. 

• إنتاج فيديو عن موضوع التطوع باستخدام لغة اإلشارة.

النتائج:

• تدريب 20 شاباً 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 احلســني 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 دوًرا مهًمــا يف التنميــة االقتصاديــة للــدول يف جميــع أنحــاء العالــم. نظــًرا 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 أيًضــا.

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 أيًضــا أن 
ــى املســاعدة أو االســتثمارات  ــا عل ــرة الذيــن يتنافســون جميًع ــار الوفــرة يف أصحــاب األعمــال الصغي يأخــذ يف االعتب
املتاحــة. نتيجــة لذلــك، وبصفتــك مالــًكا لنشــاط جتــاري صغيــر، يجــب أن يكــون املــرء قــادًرا علــى إقنــاع املســتثمرين 

احلاليــني بضمــان دعمهــم لألعمــال التجاريــة.

ممــا ال شــك فيــه أن العديــد مــن املشــاريع الصناعيــة، ســواء كانــت قدميــة أو جديــدة، تتطلــب التمويــل الــكايف واإلدارة 
ــق وظائــف جديــدة وللتنميــة  ــاح. أصبحــت الشــركات الصغيــرة حيويــة خلل املناســبة لضمــان اســتدامتها وتوليــد األرب

االجتماعيــة واالقتصاديــة، وخاصــة للمجتمعــات الفقيــرة واألقــل حًظــا.

هنــاك حاجــة إلــى متويــل املشــاريع الصغيــرة مــن مرحلــة البــدء وإطاقها، وأثنــاء تطورها وكذلك أثناء التحضير لتوســيع 
املبيعــات إلــى األســواق اخلارجيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتطلــب املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم متويــًا 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 األردنيــني مــن الكــرك، خلصت الدراســة إلى أن هناك مشــكلتني 
رئيســيتني متكررتــني يواجهــان أصحــاب املشــاريع الصغيــرة؛ أوالً، هنــاك نقــص يف املعرفة حول إدارة األعمال وتشــغيلها، 
وهــذا يشــمل املعرفــة حــول اســتراتيجيات التخطيــط والتصميــم والتســويق. ثانًيــا، 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 
القانونيــة  اإلجــراءات  وكذلــك  وإدارتهــا  الصغيــرة 

والقوانــني 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 بالقوانــني القانونية املتعلقة باملشــاريع الصغيــرة، وحتديداً تلك التي متلكها 
الشــابات املقيمات يف الكرك.

الفئة المستهدفة: 

ــة يف الكــرك ممــن  ــة مختلفــة يف املناطــق النائي ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــر مــن خلفي ــاث، )1( ذك 10 اشــخاص، )9( ان
ــا مشــاريع صغيــرة أو علــى اســتعداد لبــدء مشــروع صغيــر.  ميتلكــون حالًي

األنشطة:

• عقد ورشة عمل تدريبية لعشر سيدات ميتلكن مشاريع صغيرة يف الكرك حول إدارة املشاريع الصغيرة. 

• القيام بزيارات ميدانية للمشاريع الصغيرة وإجراء مقابات مع أعضاء املنظمات الداعمة للمشاريع الصغيرة.

النتائج:

ــرة  ــع اإلدارة للمشــاريع الصغي ــى مواضي ــرة عل ــون مشــاريع صغي ــر، ميتلك ــاث، )1( ذك ــب 10 اشــخاص، )9( ان •  تدري
ــاول اجلانــب القانونــي إلنشــاء مشــاريع صغيــرة ومتوســطة.  باإلضافــة إلــى تدريبــات تتن

• 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 اإلعاميــة )الصحــف ومحطــة اإلذاعــة احملليــة(.



المبادرات المحلية
المرحلة الثانية
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مبادرة شارك 
)عجلون، عمان(

المفهـــــــوم: 

جــاءت فكــرة املبــادرة اســتكماال لعمــل املرحلــة األولــى مــن مشــروع مســارنا والــذي جمــع ثــاث مبــادرات )التغيــر 
ــة للشــباب،  ــا باالســتراتيجية الوطني ــي مت ربطه ــة الت ــش، شــارك، مســاحة مشــتركة( يف محــور املشــاركة املدني بل
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 

ــا واســتمرارها ــذي يضمــن بقائه املؤسســية ال

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 آمنــة ومؤثــر يف مختلــف املســتويات محليــا ودوليــا.

كمــا ســيتم تنفيــذ ومتويــل 3 مبــادرات مقترحــة مــن مخرجــات الورشــارت املنعقــده بواقــع مبــادره لــكل منطقــة ، ومــن 
منطلــق االســتدامه ســيتم رســم 3 جداريــارت داخــل املراكــز الشــبابية  توضــح خطــوات ومراحــل تنفيــذ وتصميــم 

املبــادره .

المشاركة السياسية: 

تشــير املشــاركة السياســية إلــى عمليــة متهيــد الطريــق لانتقــال التدريجــي مــن هيــكل معــني يف احلكومــة وإدارة 
شــؤون الســلطة والبلــد إلــى آخــر. وهــذا مبنــي علــى التعدديــة الشــاملة السياســية واحلزبيــة واإلداريــة والثقافيــة 

واإلعاميــة، 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 عاقــات 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: 

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

الفئة المستهدفة:

شــباب وشــابات أردنيــون تتــراوح أعمارهــم بــني 18 
و30 عاًمــا مــن )كفرجنــه _مــاركا _ جويده ( غير 
مشــاركني حالًيــا يف تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات 

التنمية.

األنشطة: 

· بنــاء قــدرات 60 شــاب وشــابة يف احملافظــات 
الثــاث )عجلــون – الزرقــاء – عمــان( علــى 
اهميــة  املدنيــة،  املشــاركة  تعزيــز  مواضيــع 

املبــادرات وتنفيــذ  التطــوع، وتصميــم 

· تنفــذ املبــادرة 3 رســومات توضيحيــة )جداريــات( داخــل املراكــز الشــبابية بهــدف ايجــاد اداة مســتدامة توضــح 
دورة حيــاة املبــادرة.

· تنفــذ املبــادرة 6 زيــارات ميدانيــة بواقــع زيارتــني 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 إعاميــة مثــل جريــدة الدســتور، كمــا تواصــل الشــباب املشــاركني الذيــن مت اخيــار 

تنفيــذ مبادراتهــم مــع العــني محمــود ابــو جمعــه والعــني رابحــه الدبــاس”.
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مبادرة لنمهد دربًا 
)إربد، عمان(

المفهوم:

ــني عــن  ــث جتــاوز حجــم الباحث ــام 2020 يف األردن %24.7،حي ــن الع ــع م ــع الراب ــة خــال الرب ــدل البطال ــغ مع بل
فــرص عمــل يف األردن إلــى 84 ألــف حيــث كان عــدد الباحثــني عــن فــرص عمــل 471 ألــف شــخص ليصــل العــدد 
إلــى حوالــي 555 ألــف شــخص تقريبــاً، عــدا عــن أن عــدد العاملــني يف األردن وصــل إلــى حوالــي مليــون و860 ألــف 
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 بــني 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 
ــاء الشــخصية مــن أجــل احلصــول علــى فــرص أفضــل  بنســبة %29، وضعــف وجــود بنيــة مســتدامة للتدريــب وبن
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للعمــل، وضعــف يف تعزيــز احلقــوق القانونيــة لفئــة ذوي اإلعاقــة فيمــا يتعلــق باملــادة 25 مــن قانــون العمــل اخلــاص 
ــني  ــر جــدي للباحث ــاء وتطوي ــل وبن ــرة للعم ــاك حاجــة كبي ــإن هن ــع ف ــى هــذه الوقائ ــة، اســتناداً إل ــة ذوي اإلعاق بفئ
ــاء  عــن عمــل مــن أجــل إيجــاد فرصــة حقيقيــة للعمــل وفــق برنامــج مســتدام يعمــل علــى وجــود توافــق مــا بــني بن
الشــخصية والبنيــة املعرفيــة والعلميــة والتدريبيــة للباحثــني 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 بــني » 18_30 عامــا 

من خال دراسة مت اعدادها من قبل فريق املبادرة لهذه الفئة جاءت نتائج الدراسة كاآلتي: 

 تبــني وجــود العديــد مــن أســباب الرفــض يف مقابــات العمــل والتــي تنوعــت مــا بــني 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 الباحثــني 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 80 مســتفيد علــى مســتوى محافظــة اربــد وعمــان للباحثــني عــن عمــل.  وبنــاء علــى 
التغذيــة الراجعــة التــي كانــت خيــر مثــال علــى أهميــة دمــج وتطويــر املبادرتــني يف ســبيل العمــل علــى تقــدمي منجــز 
مبتكــر يف مجــال التوظيــف يف األردن، مت دمــج املبادرتــني حتــت وجهــة واحــدة تقــوم علــى العمــل علــى تقــدمي أنشــطة 
ــن  ــات املســتهدفة م ــن الفئ ــل م ــني عــن عم ــة للباحث ــة والعملي ــة العلمي ــر مســتوى املعرف ــى تطوي ــل عل ــة تعم مختلف
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 للباحثــني 

عــن عمــل مــن أجــل رفــع كفاءتهــم وتعزيــز فرصتهــم يف دخــول ســوق العمــل 

االهداف:

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

الفئة المستهدفة: 

120 شــاب وشــابة أردنيــني مــن الفئــة العمريــة )30-18( مــن الباحثــني ومــن ضمنهــم الشــباب والشــابات أصحــاب 
اإلعاقــات الســمعية الباحثــني عــن فــرص عمــل. 
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األنشطة: 

· عقــد ورشــة عمــل وجاهيــة لبنــاء قــدرات 120 شــاب وشــابة علــى 
مواضيــع املهــارات احلياتيــة. 

· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات 120 شــاب وشــابة علــى مواضيــع 
املهــارات احلاســوبية عبــر تقنيــة زووم 

· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات 120 شــاب وشــابة علــى مواضيــع 
املهــارات األساســية يف اللغــة اإلجنليزيــة عبــر تقنيــة زووم 

· عقــد ورشــة عمــل لبنــاء قــدرات 120 شــاب وشــابة علــى مواضيــع 
املهــارات الوظيفيــة األساســية كإعــداد الســير الذاتيــة ومهــارات املقابــات الوظيفيــة عبــر تقنيــة زووم 

· رفع وعي 120 شاب وشابة مبا يخص قوانني العمل يف األردن من خال ورشة عمل عبر تقنية زووم 

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

ــادرة مــع عــدد مــن الشــركات ومؤسســات  ــوم وظيفــي لتشــبيك الشــباب والشــابات املســتفيدين مــن املب · عقــد ي
ــم يف دخــول ســوق العمــل.  ــز فرصه ــي لتعزي املجتمــع املدن

 النتائج: 

· بنــاء قــدرات 120 شــاب 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 120 شاب وشابة من كافة محافظات اململكة حول قوانني العمل االردنية. 

· تشــبيك عــدد مــن الشــباب والشــابات الباحثــني 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 املعاقــني” 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 

ــى رفــع احلركــة اإلنتاجيــة يف املجتمــع. مجــاالت االســتثمار، وتعمــل عل

رأس  يتوفــر  لــم  إذا  خصيصــا  واحتضــان  دعــم  إلــى  احتياجــات  هنالــك  يوجــد  مشــروع  اي  يف  وللبــدء 
مــا  إذا  الســهل  باألمــر  ليــس  وايضــا  الصعــب  باألمــر  ليــس  للمشــروع  دعــم  بتأمــني  تقــوم  وأن  الــكايف،  املــال 
اجلهــات  مــن  املقدمــة  اخلدمــات  وراء  الســاعية  الصغيــرة  املشــاريع  أصحــاب  بــني  املنافســة  لكثــرة  نظرنــا 
اجلهــات. هــذه  اقنــاع  ســبيل  يف  اجلهــود  كافــة  اســتغال  مشــروع  كصاحــب  عليــك  يكــون  وســوف   املانحــة 
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 مضامــني االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب 
2025-2019 يف محــاور عــدة أهمهــا - الشــباب والتعليــم والتكنولوجيــا - الشــباب والريــادة والتمكــني االقتصــادي 

- الشــباب واملواطنــة الفاعلــة 

حيــث ركــزت املبــادرة علــى فئــة الشــباب الذيــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة وأهميــة متكينهــم اقتصاديــا مــن خــال 
دعمهم و اعطائهم املهارات الازمة 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 
ــة الدعــم  ــة مــن قل بحاجــة الــى دمــج يف املجتمــع عــن طريــق دعــم مشــاريعهم و اشــهاراها حيــث تعانــي هــذه الفئ
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، علمــاً بأنهــم أصحــاب همــم ال 

بــد مــن تبيانهــا و االســتفادة منهــا.  
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األهداف: 

زيــادة معرفــة 45 شــاب وشــابة مــن محافظــات اجلنــوب يف مواضيــع إدارة ممــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة ويفتقــرون 
إلــى أســاليب إدارة هــذه املشــاريع وتســويقها واحملافظــة علــى اســتمراريتها باإلضافــة الــى دعــم 7 مشــاريع رياديــة 

يف محافظــات اجلنــوب. 

الفئة المستهدفة: 

45 شــاب وشــابه الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن 18 – 30 عامــاً يف محافظــات اجلنــوب )الكــرك، الطفيلــة، معــان( 
اللذيــن ميتلكــون مشــاريع صغيــرة ويفتقــرون إلــى أســاليب إدارة املشــاريع اخلاصــة بهــم.

األنشطة:

· تنفيذ 4 ورشات عمل حول مواضيع املهارات احلياتية.

· تنفيذ ورشة عمل حول التفكير اإلبداعي يف لواء القصر ل 80 شاب 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 7 مشاريع ريادية يف محافظات اجلنوب. 

النتائج:

ــارات  ــة ومه ــارات احلياتي ــة )غــور الصــايف( يف امله ــواء القصــر واالغــوار اجلنوبي · متكــني 80 شــاب وشــابة يف ل
التواصــل 

· متكني 80 شاب وشابة يف لواء القصر ولواء االغوار اجلنوبية )غور الصايف( باملهارات الازمة يف ريادة

· تشــبيك 80 شــاب وشــابة مــن لــواء القصــر ولــواء االغــوار اجلنوبيــة )غــور الصــايف( مــن أصحــاب املشــاريع 
الصغيــرة مــع مصــادر التمويــل واجلهــات ذات العاقــة. 

· دعــم 7 املشــاريع 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 اإلعاميــة )الصحــف ومحطــة اإلذاعــة احملليــة(.



Objective

· Increasing the knowledge of young 
women and men with different socioeco-
nomic backgrounds, living in Al Karak, 
about small business management, mar-
keting and sustainability; and 

· Increasing knowledge of small busi-
ness 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 run-
ning 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 busi-
ness’ 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 entrepre-
neurs 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 avail-
able. 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 devel-
opment 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 conclud-
ed 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, design-
ing 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 consul-
tations 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 lan-
guage 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 abil-
ities;

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 disabili-
ties. 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 disabil-
ity; 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 dis-
abilities 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) (17-
27 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 success-
fully. 
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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 grad-
uates 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 com-
munication.  

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 de-
velop 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 for-
mal 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 de-
bating 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 to-
gether 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 in-
tegration of the use of technology in various fields such as science, economics, health and educa-
tion 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 ex-
press their thoughts and views. This program complements the institutionalized education that 

28

مسارنا

Masarna: Realizing Jordan Youth Vision 2030



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 activi-
ties 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 par-
ticipation 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 develop-
ment 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 enor-
mous 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 eco-
nomic 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 engage-
ment. 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 ser-
vices, particularly outside of Jordan’s capital and major cities.

The Government of Jordan has made youth engagement a key focus of its efforts to ad-
vance 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 incu-
bators 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 cur-
rently 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 De-
velopment 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 develop-
ment 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 collec-
tively. 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 ex-
pressions 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 specif-
ic 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 estab-
lish 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 societ-
ies towards the enhancement of local community development. 

In Jordan, 100,000 young people start looking for work every year. As a result of limited opportu-
nities, 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 de-
velopment 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
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Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2022 
- 

2030 

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). 

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

2022 
- 

2030 

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). 

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  SDGs 

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.  

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) 

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

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). 

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

2028 
- 

2029 

Launching an advocacy campaign to support amending 
the Election Law. Promoting the civil and political engagement of young people (3/2). 

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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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 Compatibility with NYP 2019-2025  SDGs 

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) 

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 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). 

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

2022 
- 

2030 

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

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). 

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

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). 

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). 

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

2022 
- 

2030 

Targeting 3 million citizens through social media and 
media.  Promoting the civil and political engagement of young people (3/2).   

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. 

Deleted: 2015 
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the purpose of reaching 10,000 participants (2 
sessions). 

2022 
Agreeing on the basics, tasks and outputs of the 
youth institution and developing a manual 
outlining all the tasks and duties of this institution. 

Adopting creative programs for young people and proving support 
to implement them (6/4), and promoting the civil and political 
engagement of young people (3/2). 

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

2024 

Communication with the government, presenting 
the manual to them, and collaborating with 
decision makers and media professionals to help 
get the idea across to the government. 

Adopting creative programs for young people and providing 
support to implement them (6/4), and promoting the civil and 
political engagement of young people (3/2). 

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

2026 
The youth institution is divided into 3 sectors: 
planning, implementing, and monitoring as well as 
starting the youth governmental institution. 

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), 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), rooting the 
national identity (2/4), empowering youth to practice good 
citizenship (2/5), and educating young people about their rights 
and duties (3/1). 

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

 

Output-3:  

Collaborating with parties effecting the political life in Jordan. 

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 

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. 

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). 

2022 

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. 

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). 
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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. 

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). 

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

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 (4/1), and establishing youth facilities (5/2). 

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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 
Offering courses targeting people with special needs to 
enable them to acquire various skills via 20 training 
courses. 

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).  

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

2022 

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. 

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). 

2024 

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. 

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).  

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

2026 

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. 

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 extra-
curricular activities in schools and universities and linking them to the 
extracurricular activity platforms within the state (1/5). 

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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(VR) and Augmented Reality (AR) (1/9), and positive uses of social media  
(7/3).  

2020 
Activating the role of school and university student 
parliaments through holding 50-session with the use of 
successful development models. 

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). 

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

2024 

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

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). 

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

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. 

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), 
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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 

Communicating with all youth centers, 
universities, schools, and various youth 
organizations and arranging introduction 
meetings attended by representatives from these 
centers to agree on the establishment of a 
participatory governmental youth institution for 

Promoting the civil and political engagement of young people 
(3/2), establishing youth facilities (5/2), and providing friendly 
spaces for young people (5/4). 

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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 

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. 

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 e-
marketing (1/6), building youth capacities in the management of active 
initiatives (4/1), developing youth skills to deal with the Virtual Reality 

Quality Education (4), 
Partnerships to achieve the 
Goal (17, Peace, Justice - 
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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2019 
- 

2030 

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. 

Adopting creative programs for young people and providing support to 
implement them (6/4), and establishing and supporting business 
incubators (6/6). 

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

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. 

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). 

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

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. 

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). 

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. 

management (6/5) and maintaining a healthy environment and reducing 
pollution (9/7).  

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 

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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2019 
- 

2017 

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

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). 

Quality Education (4)  

2019 
- 

2017 

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

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). 

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

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. 

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).  

2019 
- 

2017 

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. 

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

Partnerships to achieve the 
Goal (17). 

2019 
- 

2017 
Facilitate obtaining business licenses. Adopting creative programs for young people and providing support to 

implement them (6/4). 
Partnerships to achieve the 
Goal (17). 
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Output-4:  

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

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2019 
- 

2027 

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.  

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). 

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 Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

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). 

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

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). 

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

2019 
- 

2030 

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

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). 

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

2019 
- 

2030 

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

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). 

Quality Education (4), 
Decent Work and Economic 
Growth (8) and Partnerships 
to achieve the Goal (17).  
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tax exemption provided that they are effective and 
according to the set conditions and standards to 
ensure efficient quality. 

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)  

2019 
- 

2023 

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

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  SDGs 

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). 

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

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).   

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). 

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

2019 
- 

2024 

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

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). 

Partnerships to achieve the 
Goal (17).  

2019 
- 

2024 

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

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). 

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

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), building youth capacities in entrepreneurship 

Clean water and Sanitation 
(6) 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 Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2019 
- 

2023 

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. 

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). 

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

2019 
- 

2023 

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 

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 

Quality Education (4), 
Decent Work and Economic 
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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. 

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). 

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

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.   

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). 
 

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

 

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. 

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).  

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2022 

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. 

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).  

2022 

Reviewing the materials proposed by the 
education authorities for the local approval of 
these training programs to ensure that they meet 
the education standards. 

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).  

2023  
–  

2030 

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.  

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).  

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

14

مسارنا

Masarna: Realizing Jordan Youth Vision 2030



Jordan Youth Vision 2030 

page 13 of 27 
  

 
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. 

Establishing a partnership between the Ministry of 
Education and all stakeholders within the technological 
field. 

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).  

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 

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.  

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). 

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

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. 

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). 

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

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. 

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). 

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

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. 

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). 

Quality Education (4) and 
Partnerships to achieve the 
Goal (17).  
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Conducting surveys at schools on the shortage and 
cultural gap that students face. 

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)  

Establishing an educational center in every 
governorate, to be used as an educational institute 
during summer vacations 

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)  

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  

Improving the educational environment in schools and universities (1/2). Quality Education (4)  

 

Output-6:  

Enhancing active participation in extra-curricular activities 

Time Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

O
ut

pu
t-

6:
 2

02
9 

– 
20

30
 

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

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). 

Partnerships to achieve the 
Goal (17).  

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

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). 

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

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

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). 

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)  
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20
25

 –
 2

02
8 

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 and Economic 
Growth (8)  

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

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). 

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

Carrying out weekly activities related to theater, music 
and painting  

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). 

Quality Education (4) 

Increasing school practical hours and reducing 
theoretical hours  

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). 

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

Designating practical training hours for students to gain 
experience in their field of specialization  

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). 
 

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

Holding 20 training courses each semester (under the 
terms of the Syndicate of Teachers) to train the 
teachers on extracurricular methods. 

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

Quality Education (4) and 
Decent Work and Economic 
Growth (8)  

Ensuring that newly added subjects are appropriate to 
the abilities of the students. 

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). Quality Education (4)   

Replacing paper books with tablets for students in pre-
university and university education  

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). Quality Education (4)  

 

Output-5:  

Stimulating the role of active citizenship for students in the pre-university and university education. 

20
25

 –
 

20
28

 

Offering remedial classes for students in the pre-
university 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)  

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 
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20
25

 –
 2

02
8 

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 and Economic 
Growth (8)  

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

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). 

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

Carrying out weekly activities related to theater, music 
and painting  

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). 

Quality Education (4) 

Increasing school practical hours and reducing 
theoretical hours  

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). 

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

Designating practical training hours for students to gain 
experience in their field of specialization  

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). 
 

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

Holding 20 training courses each semester (under the 
terms of the Syndicate of Teachers) to train the 
teachers on extracurricular methods. 

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

Quality Education (4) and 
Decent Work and Economic 
Growth (8)  

Ensuring that newly added subjects are appropriate to 
the abilities of the students. 

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). Quality Education (4)   

Replacing paper books with tablets for students in pre-
university and university education  

Developing educational curricula to become more participatory, 
productive and to keep up with technological development (1/1). Quality Education (4)  

 

Output-5:  

Stimulating the role of active citizenship for students in the pre-university and university education. 

20
25

 –
 

20
28

 

Offering remedial classes for students in the pre-
university 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)  

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 
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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 e-
marketing (1/6) and improving the educational environment in schools 
and universities (1/2). 

Quality Education (4)  

2020 Learning by simulation Developing community programs that connect youth to the actual 
reality of their societies through the use of technology (1/4). 

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

2020 
Establishing electronic libraries at universities and 
schools to encourage students to carry out scientific 
research.  

Activating productive youth centers and schools and capitalizing on e-
marketing (1/6). Quality Education (4)  

2020 
Motivating the students to read by holding reading 
competitions. 

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). 

Quality Education (4)  

2020 
Offering remote learning lessons and lectures on 
Entrepreneurship: innovation, creativity and basic 
subjects, especially English and science.  

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). 
 

Quality Education (4)  

2020 
Marketing and promoting electronic educational tools 
and content and encouraging youth to use them. 

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). Quality Education (4)  

2020 
Curriculum Evaluation: Omitting or adding 
entrepreneurship subjects to the curricula. 

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). Quality Education (4)  

2020 
Marketing and promoting electronic educational 
content and encouraging students to use them. 

Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). Quality Education (4)  

2020 Replacing paper books with tablets   Activating schools and youth production centers and using e-marketing 
(1/6). Quality Education (4)  

2020 
Organizing sessions for students with businesses and 
technology projects owners - as part of their social 
responsibility to help students shape their ideas.   

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)  

 

Output-2:  

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

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

20
22

 
– 

20
23

 Establish funding and attempting to increase services 
aiming at integrating people with disabilities into 
societies  

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

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)  
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Cooperating with the Higher Council for the Rights of 
Persons with Disabilities to help us develop an 
approach that better serves them.   

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). 

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

Holding courses for persons with disabilities to 
rehabilitate and train them to acquire the necessary 
skills to reach decision makers. 

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

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)  

Establish funding and attempting to increase services 
aiming at integrating people with disabilities into 
societies  

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

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)  

 

Output-3:  

Youth awareness of political and technological life 

Time Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

20
23

  –
 2

02
5 

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). 

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)   

Engaging the youth in the experience of political 
parties. 

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). 

Quality Education (4) and 
Reduced Inequality (10)  

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

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). 

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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2.1. 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-4: Modernizing education through innovative teaching. Training teachers to provide them with more intellectual, cultural, behavioral and 
scientific skills. 
Period: 2025 – 2028 

Output-5:  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-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. 

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. 

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. 

 

Output-1:  

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

Period Activities Compatibility with NYP 2019-2015  SDGs 

2020 
Integrating technology in the teaching methods and 
offering remote learning through computers 

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

Quality Education (4)  

Jordan Youth Vision 2030 
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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.  
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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

مسارنا

Masarna: Realizing Jordan Youth Vision 2030



Jordan Youth Vision 2030 

page 5 of 27 
  

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. 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 

“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) 
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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.  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. 

“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) 
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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 be-
tween 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 Mid-
dle 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 Jor-
dan 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 par-
ticipants 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 Develop-
ment 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 im-
plementing 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 de-
cision-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 ca-
pacitated youth will be linked with potential employers looking for new hires. Lenomahed Darban succeed-
ed 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 civ-
ic 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 rel-
evant 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 or-

 ganizations
 Youth Friendly Spaces: 6 youth-friendly spaces and 1 national
 Civil-Society-Hub in 2021
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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 ac-
tive citizenship and became more socially 
aware of the problems faced within differ-
ent 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 partic-
ipants 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 pre-
sented by the Jordanian youth to the Ministry of Political Affairs.  The vision encompassed three main ar-
eas: Education, Participation and Employment. As such, the Vision functions in a threefold way: 1) A sym-
bol 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) De-
veloping 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.

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

مسارنا





مسارنا

MASARNA
Realizing Jordan Youth

Vision 2030



 


	Cover مسارنا
	Cover

	مجلة رؤية الشباب - دكتور لؤي

