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توصيات اللجنة الملكية لتعديل القوانين السياسية لتمكين الشباب

ضمنالدولةتكفل):الدستورمن(6)المادةالىإضافة•

اةالحيفيالمساهمةفيالشبابتمكينإمكانياتهاحدود

يةوتنموالثقافيةواالجتماعيةواالقتصاديةالسياسية

نةالمواطقيموتعزيزوابتكاراتهمإبداعاتهمودعمقدراتهم

.(القانونوسيادةوالتسامح

حالترش  سن  لتخفيضالدستورمن(70)المادةتعديل•

شمسيةسنة(25)ليصبحالنوابلمجلس

مؤسسيمناألقلعلى(%20)الشبابنسبةتكونأن•

(35و18عمربين)الحزب

يفوالشبابالمرأةفئتيمنالحزبمنتسبيحق  ضمان•

وتمكينهمالحزب،فيالقياديةالمواقعتولي

مناإلعاقةذويواألشخاصوالمرأةالشبابتمكين•

أثناءخاصةً متكافئ،بشكلالمتوفرةالحزبلمواردالولوج

.االنتخابيةالحمالت

عاًما(25)ليكونالترشحسن  تخفيض•

ضمنسنة(35)منأقل  بعمر  شابةأوشابوجود•

.لعامةااالنتخابيةالدائرةفياألوائلالخمسةالمترشحين

مناإلعاقةذويواألشخاصوالمرأةالشبابدورتعزيز•

لالهياكعملفيللمساندة(الظل  مجالس)تشكيلخالل

.المنتَخبة

رةاإلداهياكلفيوالشبابللمرأةمتخصصةلجانإنشاء•

.المحلية



طلبات التوصيات بناًء على مت

المراحل العمرية



التركيز على جودة التعليم ونوعيته

يم زيادة أعداد المدارس المخصصة للتعل

.التقني والمهني
التوصيات بناًء على 

متطلبات المراحل العمرية

مرحلة التنشئة 

(سنة12-15)

الثقافة إضافة مساقات تُعنى بالتربية المدنية و

الديمقراطية وقيم التسامح والمواطنة 

ناهج والمشاركة السياسية الالمنهجية، وفي الم

يةالدراسية واألنشطة تدريب الهيئة التدريس

تفعيل دور الكش افة

فئة تنشيط البرامج التي تستهدف هذه ال

داخل معسكرات الحسين للشباب

تفعيل دور مجالس أولياء األمور في 

المدارس، وعقد أنشطة مشتركة تساهم 

في تجسيد الممارسات الديمقراطية 

.وقيمها
وسائل تثقيف  هذه الفئة على كيفية استخدام

التواصل 

أن تفعيل المجالس الطالبية لهذه الفئة و

يب تساهم مؤسسات المجتمع المدني بالتدر

تفعيل دور اإلرشاد النفسي في المدارس، 

تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة 

المجتمعية في المدارس



زيادة الوعي بالثقافة الرقمية، كإنترنت 

اء األشياء، والثورة الصناعية الخامسة، والذك

االصطناعي، ومعالجة البيانات وتحليلها، 

.وأساسيات األمن السيبراني

على تشكيل مجالس بلدية من اليافعين،

أن يكون هناك ممثل عن كل مدرسة 

داخل المجلس البلدي وضمن النطاق 

.الجغرافي للبلدية

ر عقد ورشات توعوية مرك زة للصف العاش

مية لتوضيح التخصصات الجامعية األكادي

ات والتقنية المتوفرة وارتباطها باحتياج

سوق العمل

ية تضمين الخطط المنهجية لوزارة الترب

والتعليم مبادَئ ومفاهيم علم النفس

.والفلسفة ومهارات االتصال

اسية ادراج مساقات تُعنى بالثقافة السي

والدستورية وتاريخ الديمقراطية 

األردنية، مع التركيز على األوراق 

أبرز النقاشية لجاللة الملك، والتعريف ب

الشخصيات الوطنية التي ساهمت في

.بناء الدولة

ية تضمين الخطط المنهجية لوزارة الترب

سانوالتعليم مبادَئ ومفاهيم حقوق اإلن

تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الصف 

العاشر إلى مجلس األمة والمتاحف 

الوطنية

التوصيات بناًء على 
متطلبات المراحل العمرية

مرحلة اإلعداد 

(سنة16-18)



تخصيص ميزانية التحادات الطلبة 

ومجالسهم من ميزانية كل  جامعة، 

يديرها مجلس االتحاد، بهدف عقد 

أنشطة المنهجية داخل الحرم الجامعي تأسيس اتحادات أو مجالس طلبة 

ى منتَخبة من قبل الجامعات والعمل عل

تفعيل المجالس المعطَّلة

التوصيات بناًء على 
متطلبات المراحل العمرية

مرحلة التمكين الشبابي

(سنة19-22)

من ( 36)اضافة كلمة السياسية إلى نص المادة 

قانون الجامعات األردنية، التي تنص على أن

يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة )

بة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطل

طة ومساكن الطلبة وأي  أمور أخرى تتعلق بأنش

(الطلبة االجتماعية والثقافية

افحة تفعيل البرامج التي تُعنى بمك

الفكر المتطرف والعنف الجامعي، 

وتعزيز التعاون مع مركز السْلم 

.امالمجتمعي التابع لمديرية األمن الع

ية إعادة هيكلة وتفعيل دور األندية الطالب

وعمادة شؤون الطلبة بطريقة تستثمر

البية الطاقات الشبابية، واستحداث أندية ط

في تعنى بالتمكين السياسي والمشاركة

الحياة العامة

تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع بشكل

دوري، إلدماج األنشطة الالمنهجية 

ية المرتبطة بالمشاركة المدنية والسياس

.ضمن آليات احتساب نقاط خدمة المجتمع

تعزيز التواصل االجتماعي بين طلبة 

الجامعات في المحافظات، عن طريق 

استحداث برنامج للتبادل الطالبي بين 

المحافظات في الفصل الصيفي 

ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق

ية المحلية واإلقليمية والعالمية وضمن رؤ

. مستقبلية لألردن



إشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات 

والهيئات الحكومية ومجالس اإلدارات 

الحكومية والمجالس المنبثقة عنها

إنشاء برنامج وطني لتمكين الشباب

.المترش حين للمجالس المنتَخبة

ه للمجت مع تطوير الخطاب اإلعالمي الموجَّ

اعة ولفئة الشباب بالتحديد، لمواجهة اإلش

واألخبار المضل لة

ة مع تفعيل وتوسيع نطاق برنامج الزمال

مجلس النواب، وتطوير آلية عمله، 

واستحداث برنامج للزمالة مع كل   من

مجلَسي األعيان والوزراء

ين إعفاء حديثي التخرج من غير المْنضَ  م 

لسوق العمل من رسوم االنتساب 

ألقلللنقابات المهنية للسنة األولى على ا

زيادة التمويل الحكومي لمؤسسات المجتمع 

سيًّا المدني التي تختص بتمكين الشباب سيا

لى واقتصاديًّا، وتسهيل إجراءات الحصول ع

التمويل من المانحين

تعزيز انخراط الشباب في األحزاب، 

وضمان الوصول العادل إلى مواردها 

.كافة، خاصة المالية والتدريبية

التوصيات بناًء على 
متطلبات المراحل العمرية

مرحلة المشاركة 

المجتمعية واالقتصادية 

(سنة35-23)والسياسية 

ة تعزيز فرص التوظيف لخريجي كلي

اإلعالم والصحافة عن طريق إعطائهم 

األولوية في تدريس مساق التربية 

.اإلعالمية في المدارس



التوصيات المتعلقة 

بالوزارات



وزارة التخطيط: اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب

03 .تمكين وتدريب المؤسسات الشبابية الناشئة بآليات وأدوات تحصيل التمويل وأسس إعداد مقترحات المشاريع

02 جراءات تقديم حزمة تحفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة، من خالل تسهيل اإل

والشروط التمويلية المتعلقة بسنوات الخبرة للمؤسسة والمالءة المالية

01
ى بقطاع تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تُعن

لين  وتسهيل الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع الممو 

.الموافقات واإلجراءات على المشاريع الجديدة

04تخصيص حصة تمويلية محدَّدة للمؤسسات والمنظمات التي تُدار من الشباب وخاصةً في المحافظات



وزارة الشباب: اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب ١

تشكيل مجلس تنسيق مؤسسي برئاسة وزارة الشباب وعضوية وزارة التخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية والثقافة والمجتمع المدني 

والمؤسسات والهيئات المانحة، لتبادل المعلومات والخبرات والتخطيط والتنسيق المشترك لضمان ربط المشاريع التي تُعنى بالشباب 

.باالستراتيجية الوطنية للشباب

تحديث قانون رعاية الشباب وتفعيله، من خالل استحداث لجنة ترأسها وزارة الشباب

تحديث األنظمة المالية واإلدارية في وزارة الشباب، لتسهيل تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية

.اإعادة هيكلة النظام اإلداري بما يتواءم مع متطلبات العمل الشبابي واألدوات واألساليب الحديثة المتبَعة عالميًّ 

.الوطنية للشبابإعادة النظر بأسس تعيين موظفي وزارة الشباب، ليكونوا مختصين في العمل الشبابي

مثل المعهد السياسي، وشبكة القيادات )دعم واستدامة البرامج والمشاريع المعنية بالتمكين السياسي في وزارة الشباب 

، واستحداث مشاريع جديدة تعزز المشاركة السياسية للشباب(الشبابية

تفعيل المراكز الشبابية والنوادي الرياضية، وتوطين المبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على تمكين الشباب في 

المراكز الشبابية عن طريق تعديل األنظمة والتعليمات

.توثيق المبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفًظا لحقوق المْلكية الفكرية



:  اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

.مناصرةتدريب الشباب الحزبي على المهارات الالزمة إلدارة الحمالت االنتخابية وكسب التأييد وال

تنظيم وتطوير العالقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب والعمل السياسي والعام من خالل 

.شراكات وبرامج تدريبية متخصصة

إبراز دور النواب الشباب، وتسليط الضوء على مشاركتهم في البرلمان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة 

البرلمانية

عقد برامج متخصصة لتوعية الشباب األردني باألحزاب والعمل الحزبي بالتعاون مع الجامعات 

الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني



:اإلطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب

وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية

تفعيل دور األئمة والوع اظ والخطباء ورجال الدين المسيحي والكنائس في تعزيز قيم المواطنة 

دي واإلنسانية وتقب ل اآلخر والوسطية واالعتدال وتعزيز قيم االنتماء ونبذ خطاب الكراهية والتص

.للفكر المتطرف



الثقافة والفن والرياضة والسياسية التمكين االقتصادي

االهتمام بمشاريع التخرج•

إنشاء حاضنات ومسرعات •

أعمال في جميع المحافظات،

وإنشاء منصة للربط 

مالوالتشبيك بين رائدي األع

إنشاء صندوق وطني لدعم •

الريادة

كثر تقديم حوافز للشركات األ•

تشغياًل ودعًما للشباب

والمرأة

ين استحداث تشريعات وقوان•

عملتعمل على تحفيز ريادة ال

العمل على تفعيل دور •

مؤسسة التدريب المهني

الدراسات والبيانات الشبابية

إجراء دراسات وأبحاث علمية •

مْحكمة حول أوضاع الشباب 

وُسبل تعزيز مشاركتهم في

الحياة العامة

إنشاء وحدات بحث وتطوير•

سات تُعنى بالشباب في المؤس

التعليمية

ن تحديد مخص صات سنوية م•

ل صندوق البحث العلمي لتموي

األبحاث العلمية

أن تشك ل الدراسات العلمية •

المنشورة إحدى مرجعيات 

الخطة السنوية لوزارة الشباب

ووزارة الشؤون السياسية 

والبرلمانية ووزارة التخطيط،

والمحتوى اإلعالميالخطاب

تخصيص برامج للشباب•

في وسائل اإلعالم

ا على تسليط الضوء إعالميًّ •

تجارب شبابية ناجحة

تحديث االستراتيجية •

اإلعالمية للحكومة

تقديم تدريب مجاني •

ي للشباب حديثي التخرج ف

.معهد اإلدارة العامة

عقد دورات متخصصة في•

اإلعالم الرقمي للشباب

الحريات العامة

توفير المساحة •

اآلمنة للحريات 

العامة الضامنة 

للعمل السياسي

ووفق القوانين 

واألنظمة

ي إيالء مديريات الثقافة ف•

المحافظات اهتماًما لمحور 

الثقافة السياسية

ية استثمار المباني المدرس•

فية مساًء وفي العطل الصي

إلقامة نشاطات ثقافية 

ورياضية للشباب 

.واليافعين

توفير مساحة للمحتوى •

الشبابي في وسائل 

اإلعالم

ي تفعيل العمل المسرحي ف•

المدارس والجامعات

التوصيات العامة


