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 .1االمن القومً
• األمن الوطنً جزء من األمن القومً ٌإثر وٌتؤثر به ومن هنا فإن منعة األردن وقوته جزء من قوة األمة وعزتها .
وٌنطلق مفهومنا لألمن الوطنً من إدراك مخاطر التجزئه والتبعٌة وما ٌترتب على ذلك من تهدٌد لألمن السٌاسً
واإلقتصادي واإلجتماعً الوطنً  ،وتعمٌق مفهوم اإلحتراف لقواتنا المسلحة الباسلة ومإسساتنا األمنٌة وتعبئة طاقات
المجتمع الداعمة لها لتمكٌنها من واجباتها الوطنٌة لحماٌة مكتسبات الوطن وأمنه وإستقراره .
كما ان األمن اإلجتماعً واإلقتصادي لك فئات المجتمع ركن أساسً فً األمن الوطنً من خال تلبٌة الحاجات األساسٌة
للمواطن وحفظ حرٌته وأمنه وكرامته  ،وأن النهج الدٌمقراطً ٌعمق روح اإلنتماء والثقة بمإسساته الوطنٌة وتمتٌن وحدة
الشعب وحماٌة أمنه الوطنً بإتاحة ك أسباب المشاركة فً إطار من العدالة اإلجتماعٌة وتكافإ الفرص والتوازن بٌن
الحقوق والواجبات.
 .2الرفاه االجتماعً

• ٌتحقق الرفاه االجتماعً بتوفٌر سب العٌش الكرٌم اقتصادٌا واجتماعٌا للمواطنٌن أفرادا وجماعات وذلك لتعزٌز سالمة
وتماسك واستقرار المجتمع ،وٌتمث ذلك فً االستجابة لجمٌع االحتٌاجات االنسانٌة من تعلٌم ،تدرٌب ،ورعاٌة صحٌة
وتكاف اجتماعً ،وسكن ،وضمان اجتماعً ،وفرص عم  ،ورعاٌة لفئات خاصة ككبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة
ورعاٌة األمومة والطفولة ومكافحة ظاهرتً الفقر والبطالة .والتثقٌف الصحً لتعزٌز أنماط الحٌاة الصحٌة فً مجا الطب
الوقائً وتنظٌم األسرة وغٌرها .وإزالة الفوارق بٌن طبقات المجتمع والحفاظ على الطبقة الوسطى التً تمث صمام األمان
فً األمن االجتماعً واالستقراربتوفٌر سب نموها وتوسعها لتضٌٌق الهوة بٌن االغنٌاء والفقراء.
 .3الرعاٌة االجتماعٌة
•تقوم الصلة بٌن ابناء الوطن على اساس رابطة المواطنة ومشاركة ك فئات المجتمع وموسساته العامة والخاصة فً
البناء والنماء واالنتاج فً اطار من الحرٌة والمساواه والعدالة االجتماعٌة  ,ومراعاة المساواه والحقوق التً كفلها
الدستور لك ابناء الوطن  .مع قٌامهم بالواجبات الموكولة لك منهم تجاه مجتمعهم .
واالسرة هً لبنة اساسٌة فً المجتمع فال بد ان نوفر لها اسباب الحٌاه الكرٌمة بما فً ذلك الضمانات التعلٌمٌة والصحٌة
واالجتماعٌة للقٌام بواجباتها فً تربٌة االجٌا وتنشئتهم كما ان االمومة الصالحة اساس الطفولة السوٌة وحق من حقوق
الطف  ,ومن هنا ال بد من رعاٌة االم والطف بصورة خاصة ورعاٌة الفتٌان والشباب تعلٌما وتثقٌفا وتدرٌبا مع التاكٌد
بخاصة على حقوق المرأة شرٌكة وصنواً للرج فً تنمٌة المجتمع وتطورة .
 .4الفقر
• البد من وضع سٌاسة شاملة للربط بٌن التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة وتطوٌر مهارات الموارد البشرٌة وتؤهٌلها لسوق
العم  ،وتنسٌق جهود مكافحة الفقر بزٌادة دعم وتموٌ المشارٌع التنموٌة الصغٌرة والمتوسطة فً المجتمعات الرٌفٌة
واألحٌاء الفقٌرة فً المدن ،وتعزٌز قٌمة العم والمهنة ومواجهة ظاهرة العٌب لدى البعض ،واعادة النظر فً توزٌع
المكتسبات التنموٌة الوطنٌة على كافة المناطق مع التركٌز على المناطق األكثر فقراً وتعزٌز ك ما من شؤنه الحفاظ على
الطبقة الوسطى بتضٌٌق الفجوة بٌن الطبقات الغنٌة والفقٌرة فً المجتمع ،مع مراعاة توفٌر السكن والرعاٌة الصحٌة
والضمانات االجتماعٌة والتعلٌم والتدرٌب لتلك الفئات.
وهنا ال بد من االشارة الى توسٌع مضلة التؤمٌنات الصحٌة بحٌث تشم كافة ابناء المجتمع وتوحٌد صنادٌق العون التنموي
االجتماعً لتساهم فً رفع المعاناه المعٌشٌة واالجتماعٌة عن المواطنٌن.
 .5البطالة
• العم على توفٌر فرص العم للجمٌع وتعزٌز التشرٌعات الكفٌلة بتؤمٌن هذا الحق من خال نشاطات اقتصادٌة تحقق
استٌعاب المزٌد من االٌدي العاملة مع تحسٌن ظروف العم والتدرٌب والتؤهٌ وربط مخرجات التعلٌم بحاجة السوق من
العمالة .
ان مواجهة الفقر هدف استراتٌجً للدولة االردنٌة ومسوولٌة وطنٌة  ,تستلزم توفٌر سب الرزق والعم للقادرٌن واحال
العمالة الوطنٌة مكان العمالة الوافده بتعزٌز قٌمة العم ومحاربة ثقافة العٌب  ,وتوخً العداله فً توزٌع الخدمات ومشارٌع
التنمٌة جغرافٌا واجتماعٌا بما ٌلبً حاجة المواطنٌن لٌكون الفقر استثناءا.
 .6الضمان االجتماعً
• شمو كافة العاملٌن فً القطاعٌن العام والخاص مطلب اساسً ،وكذلك ضبط ومساواة رواتب التقاعد بٌن العاملٌن،
وإنشاء صنادٌق للتقاعد ومكافآت نهاٌة الخدمة مما ٌساهم فً توسٌع مظلة الضمان االجتماعً واالنتفاع بها من قب
غالبٌة أبناء المجتمع.

وفً هذا المجا تبرز أهمٌة المتقاعدٌن وتوفٌر فرص عم للقادر منهم لزٌادة دخوالتهم وتحسٌن الرواتب التقاعدٌة،
والمساواة فً الرواتب بٌن المتقاعدٌن فٌما ٌتساوون فٌه من أداء ومستوى وظٌفً وخبرة عملٌة .وإن كبار السن هم جزء
من أبناء الوطن قدموا ما علٌهم من واجبات وطنٌة فآن لهم أن نمنحهم من الحقوق التً تكف لهم حٌاة كرٌمة من مؤوى
ورعاٌة صحٌة واجتماعٌة
 .7الشباب
•الشباب نصف الحاضر وك المستقب وهم ثروة الوطن واستثماره المتجدد من هنا البد من اٌالئهم الرعاٌة الكافٌة تثقٌفا
وتعلٌما وتدرٌبا و تاهٌال وتعزٌز قٌم المواطنة واالنتماء عندهم وتمكٌنهم من ادوات النماء واالنجاز والمشاركة الفاعلة فً
الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والتركٌز على العملٌة التعلٌمٌة التربوٌة مع توفٌر االمكانات اللزمة لتطوٌرها
وذلك بتطوٌر المناهج وتحسٌن البٌئة التعلٌمٌة ومراجعة ادارة التعلٌم الجامعً لتكون الجامعات منارات علم وابداع تهتم
بالبحث العلمً وبناء هوٌة وطنٌة ناضجة للشباب وبناء شخصٌة الطالب على قٌم االنفتاح والتعددٌة والتفكٌر النفدي
الخالق وانهاء ظاهرة العنف بمواجهة ك مشاعر االحباط الناتجة عن الشعور بغٌاب المساواة فً الفرص دراسة وعمال
على ان تتوافق مخرجات التعلٌم مع حاجة سوق العم ودعم المعلم والمدرس بتوفٌر افض السب لحٌاته مع التاهٌ
والتدرٌب وفق معطٌات الواقع وتطلعاته المستقبلٌة.
 .8الرٌاضة االحترافٌة والتروٌحٌة
•تعزٌز قٌم االحتراف الرٌاضً لدى الشباب وانخراط المدربٌن والمإهلٌن فً االتحادات واألندٌة الرٌاضٌة ودعمهم مالٌا ً
ومعنوٌا ً من القطاعٌن العام والخاص واٌالء المنتجات الوطنٌة فً كافة األلعاب عناٌة تإهلهم لرفع راٌة األردن فً المحاف
االقلٌمٌة والدولٌة بتوفٌر المدربٌن األكفاء لهذه الغاٌة .وفً مجا الرٌاضة التروٌحٌة تعزٌز مفهومها لدى الشباب
والشابات ودعم األندٌة والمراكز التً تعنً بهذا النوع من الرٌاضة.
 .9تمكٌن المراة
•تحقٌق المساواة وازالة كافة أشكا التمٌٌز والعنف ضد المرأة وتصحٌح الصورة النمطٌة السلبٌة عنها لتمكٌنها من
ممارسة مواطنٌها وتفعٌ دورها فً عملٌة التنمٌة الوطنٌة المستدامة .ودعم تمثٌلها فً المجالس المنتخبة لزٌادة
مشاركتها فً صنع القرار وضمان مبدأ التكافإ فً التعٌٌن والترقٌة والتؤهٌ والتدرٌب والرواتب فً كافة مإسسات الدولة
عامة وخاصة.
 .11التعلٌم والتدرٌب وتطوٌر الموارد البشرٌة
• ٌرى الحزب بان االردن قد حقق انجازات تربوٌة مشهوده له حٌث ان نسبة االمٌة تقلصت الى نحو  %2وهو اعلى
المعدالت فً المنطقة وان نسب الشهادات العلٌا هً من اعلى النسب فً المنطقة وعلٌه فان االهتمام باالقتصاد
المعرفً الذي ٌستند الى المعرفة وزرع هذه االٌجابٌات .
• ان النمو السكانً المضطرد ٌشك ضغطا على قابلٌة النظام االردنً لتقدٌم الخدمات التعلٌمٌة  ،وسٌستمر الحا لسنوات
عدٌده سٌما وان تحدٌات القرن الواحد والعشرون تفرض المزٌد من الطلبه تعلٌما جٌدا ومهارات قابلة للتسوٌق ومرتبطه
بثقافة االقتصاد العالمً الجدٌد.
• كما ٌدعو الحزب الى تعزٌز ودعم مراكز البحث العلمً للجامعات والعم على برمجة التعلٌم العالً بوضع استراتٌجٌات
توضح اسس بناء قدرات الطلبه العلمٌة واالنتاجٌة المهنٌة لسد حاجات المجتمع والحٌلوله دون تفاقم البطاله المقنعه.
 .11اإلعالم

• ال بد أن ترتكز الرسالة االعالمٌة على مبادىء الحرٌة والمسإولٌة الوطنٌة وإحترام الحقٌقة وقٌم األمة  ،فً إطار الحق
المتباد بٌن المواطن ووسائ االعالم الوطنٌة باعتبارها صور الوطن وثقافته وحضارته أمام العالم  ,وأداة لنق المعارف
للمواطن معا وتشكٌ شخصٌة المواطن المنتمً لوطنه وأمته وبذلك تكون شرٌكا فاعال فً تكوٌن هوٌة وطنٌة تستند الى
جذورها العربٌة وتنفتح على منجزات الحضارة االنسانٌة .
إن وسائ اإلتصا الجماهٌرٌة مإسسات وطنٌة ٌجب إستخدامها لما فٌه خٌر الوطن والمواطن ال للتروٌج لفكر دون آخر
وان تفتح أبوابها لك األردنٌٌن للتعبٌر عن رإاهم وتطلعاتهم .
 .12الثقافة والمعلوماتٌة
• تعزٌز اإلهتمام بلغتنا العربٌة كوعاء لحضارة االمة وهوٌتها  ،وإستلهام الدور الحضاري لألمة على الساحة اإلنسانٌة
باإلنفتاح على معطٌات الحضارة الحدٌثة بال إنغالق وإنفالت  ،وتنمٌة الثقافة الوطنٌة والتؤكٌد علٌها وتوفٌر المرافق
الثقافٌة ووسائ نشر الثقافة الوطنٌة والقومٌة واالهتمام بؤنماط التراث الشعبً مع التؤكٌد على حق المثقفٌن والمفكرٌن
واالدباء والفنانٌن والشعراء األردنٌٌن فً اإلنفتاح على الثقافات األخرى ألغناء ثقافتنا الوطنٌة وإحترام حق التؤلٌف
وحقوق المبدعٌن ثقافٌافً حٌاة كفٌلة باالبداع فً فضاءات من الحرٌة واإلكرام .
وال بد من التركٌز على التكنولوجٌا المعلوماتٌة وتعلٌم اللغات لتطور المجتمع وتمكٌن أبناء الوطن من التعام مع المتغٌرات
المختلفة والتصدي للتحدٌات العصرٌة واإلسهام فً الحضارة اإلنسانٌة...
 .13التعلٌم العالً والبحث العلمً واالبداع
•توسٌع فرص الحصو على التعلٌم األساسً والثانوي وتحسٌن جودته وبمشاركة فاعله للقطاع الخاص فً هذا المجا
وتوفٌر بٌئة مدرسٌة بمرافق تحقق األهداف التعلٌمٌة والتربوٌة وتؤهٌ وتدرٌب المعلمٌن وإعادة النظر فً بعض المناهج
لتتواءم مع المنطور الحدٌث للتربٌة والتعلٌم الذي ٌركز على التشاركٌة واالبداع .واالهتمام بالتعلٌم المهنً لتزوٌد سوق
العم بما ٌحتاجه من األٌدي المدربه والمإهلة.
•ضبط جودة مخرجات التعلٌم فً الجامعات للمحافظة على السمعة الممٌزة التً عرفت بها الجامعات األردنٌة ومرجعٌة
سٌاسات القبو فً الجامعات وزٌادة عدد المقاعد لتحتوي األعداد التً تؤهلت للدراسة الجامعٌة .وتحدٌث المناهج الجامعٌة
بما ٌنسجم مع متطلبات اقتصاد المعرفة ،والتدرٌب والتؤهٌ المهنً ألعضاء هٌئات التدرٌس ،وتنمٌة الموارد المالٌة
لمإسسات التعلٌم العالً.
ٌمكن للبحث العملً واألبداع واالختراعات أن تلعب دوراً فاعالً فً اٌجاد الحلو العلمٌة لمشاك األردن االقتصادٌة
واالجتماعٌة ،وهو بحاجة إلى تركٌز وتوفٌر موارد لتغطٌة نفقاته ونتطلع إلى إنشاء هٌئة وطنٌة للبحث العملً وتشجٌع
البحث العملً وثقافة االبتكار واإلبداع وتعزٌزها ودعم المبدعٌن علمٌا ً وثقافٌا ً والمخترعٌن وتبنٌى ابداعاتهم لتطوٌرها.
 .14الحاكمٌة واالدارة والقضاء
• العم على تطبٌق مرتكزات وعناصر الحاكمٌة الرشٌدة المتمثلة بالعم بروح القوانٌن وبالشفافٌة والدٌمقراطٌة والمساءلة
والمحاسبة ،وأسس اإلدارة الحدٌثة التً تنظم الموارد المادٌة والبشرٌة والوقت والجهد .وتعزٌز التنظٌم السٌاسً والحزبً
بمشاركة شعبٌة واسعة تشم كافة المإسسات المدنٌة فً البناء والنماء وصنع القرار ومتابعته ،واالسهام بالحراك
المجتمعً وتحقٌق التنمٌة الوطنٌة المستدامة من خال تؤسٌس الجمعٌات واألحزاب والنقابات واألندٌة وغٌرها ،وتعاضد
هذه المإسسات مع المإسسات العامة والقطاع الخاص لبناء وطننا ناهضا ً متطوراً.
أما القضاء فهو سلطة لها االستقاللٌة الكاملة ،وال بد من احداث محكمة دستورٌة وتؤهٌ القضاة وتنظٌم وسرعة عملٌة
المقاضاة واعتماد معاٌٌر الختٌار القضاة وتطوٌر القضاء الشرعً وتعزٌز صالحٌة نقابة المحامٌن للقٌام بواجباتها المنوطه
بها وبما ٌواكب آفاق وتطلعات التغٌٌر فً مهنه المحاماة.

 .15البٌــــــــــــــــئة
•تعزٌز مفهوم المحافظة على البٌئة لدى كافة فئات المجتمع من اج الحفاظ على مقدرات الوطن من غابات واشجار ومٌاه
جوفٌه ونهرٌه والتصدي لكافة اشكا التلوث البٌئً من هواء وماء وتراب والتلوث السمعً  ،و تعزٌز المفهوم لدى
الجمٌع بان هذه المقدرات والثروات لٌست حكراً على االجٌا المعاصرة ب هً اٌضا ثروة الجٌالنا القادمة.
•وان التحدي االكبر فً المحافظة على البٌئة هو كٌفٌة ادارة النفاٌات والتخلص منها ومعالجة المواد الصلبة واعادة
استخدامها  ،كما ان الصناعات الكٌماٌة المحلٌة تتحم القسم االكبر من التلوث بتسرٌب مخالفات الصناعات الكمٌاوٌة
لمجاري المٌاه ومصباتها  ،وهذا ٌتطلب اجراء رقابة صارمة للحد منها والطلب من الصناعٌن وضع محطة تنقٌة لمعالجتها
وتخزٌن النفاٌات الخطرة والتخلص منها بطرٌقة علمٌة.
• كما ٌرى الحزب بان وضع استراتٌجٌات وخطط شامله الستعماالت االراضً فً ادارة المحمٌات الطبٌعٌة والعم بجدٌة
على مكافحة التصحر ،وحماٌة البحر االحمر والمحافظة على بٌئته من المٌاه والمرجان  ،ووضعها فً سٌاسات الحكومة
للتنمٌة المستدامة .
• تتمث حماٌة البٌئة فً األردن بالمحافظة على الرقعة الخضراء والغاٌات ووقف التصحر والمحمٌات الطبٌعٌة وحسن
استخدامات األراضً وحماٌة مخزونات البحرٌن المٌت واألحمر ومنع التلوث بكافة أشكالة فً الهواء والماء والتراب
وغٌرها.
ومن هنا كان البد من تعزٌز االطار التشرٌعً والمإسسً لحماٌة البٌئة واستدامتها وتطبٌق القوانٌن البٌئٌة وحسن ادارة
النفاٌات وتدوٌرها وتخزٌن النفاٌات الصلبه والكٌماوٌة والطبٌة بطرق صحٌحة وتخفٌض مٌاه الصرف الصحً ومتابعة
تخفٌف التلوث الصناعً ،وإعادة استخدامات األراضً وعدم االعتداء على األرض الزراعٌة بالتوسع العمرانً وتطبٌق
 .16السٌاحــــــــــــــــــة
• ان الحزب ٌولً قطاع االقتصاد السٌاحٌاهتماما كبٌرا ،مما ٌساعد فً التنمٌه االقتصادٌه وفً رفد االقتصاد الوطنً فً
التوفٌراالحتٌاطً من العمالت االجنبٌه  ,وفً توفٌر فرص العم  ,وخفض مٌزان المدفوعات وخفض فً عجز الموازنة
العامه سٌما وان االردن ٌتمتع فً بالموروث التارٌخً والمكانً واالستقرار السٌاسً واالمنً  ،وبوفرة الطاقة
البشرٌة المدربه مما ٌجعله على الخارطة السٌاحٌة العالمٌه ومقصدا رئٌس للسٌاح من جمٌع انحاء العالم.
• وٌرى الحزب ان القطاع العام لوحدة ال ٌستطٌع ان ٌوفً االهتمام الكام لهذا القطاع لذا نرى ضرورة خصصة قطاع
السٌاحة كون ان القطاع الخاص هو االقدر على ادارة المشارٌع و المرافق السٌاحٌة شرٌطة اٌجاد استراتٌجة واضحة
لضمان التزام القطاع الخاص بالقوانٌن و االنظمة االردنٌة المعمو بها للحفاظ على السٌاحة و االثار كدخ قومً لٌتم
تسوٌق االردن سٌاحٌا على افض وجه من خال الخطط والبرامج المدروسة جٌدا سٌما وان السٌاحة العالجٌة والدٌنٌة قد
وضعت بصماتها العالمٌه لندرة هذا النوع من السٌاحة فً العالم وخصوصا االماكن المقدسه ومٌاه نهر االردن والتً تستغ
هذه المٌاه من قب اسرائٌ وتباع هذه المٌاه للعالم وان استغاللها سٌإدي بالوصو لالهداف المرجوه بخفض العجز
بالموانة وتخفٌض نسبة البطالة وتحسٌن مستوٌات المعٌشة ودفع عجلة نمو االقتصاد االردنً هذا القطاع الحٌوي برفع
كفاءة القطاع العام فً تقدٌم الخدمات الممنوحة للسٌاح .
 .17قطاع الرٌاضة
•اٌجاد فلسفة رٌاضٌة خاصة تستمد خصوصٌتها من كون االسالم.
•عملٌة التطوٌر الرٌاضً .

•تقٌٌم شام لالندٌة الرٌاضٌة ومدى تحقٌقها لرسالتها فً تنشئة الشباب.
•دراسة واقع االتحادات الرٌاضٌة ومدى امكانٌة تطوٌرها
•االهتمام بالرٌاضة المدرسٌة والجامعٌة
•انشاء ساحات شعبٌة ومالعب بسٌطة فً االحٌاء السكنٌة
•تشجٌع البحث العلمً المرتبط بالنشاط الرٌاضً.
•االهتمام باالعالم الرٌاضً.
 .18ذوي االحتٌاجات الخاصة
•تغٌٌر النظرة اإلجتماعٌة السلبٌة تجاه اإلعاقة وتعزٌز قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة للوصو لحٌاة مستقلة.
•تحقٌق مبدأ تكافإ الفرص بٌن األشخاص ذوي اإلعاقة وأقرانهم من غٌر المعوقٌن وتسهٌ إستخدام المصادر المجتمعٌة
وتفعٌلها.
•تحقٌق الدمج الشام لألشخاص ذوي اإلعاقة فً بٌئتهم ومجتمعهم والوصو ألكبر عدد منهم ومن أسرهم مستفٌدٌن من
طاقات المجتمع وكوادره وبرامجه لتعزٌز التمكٌن لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم.
 .19استراتٌجٌة التاهٌ المجتمعً
 . 1نق المعرفة والمعلومات حو اإلعاقة وفئاتها ومهارات العم مع األشخاص ذوي اإلعاقة إلى معظم أفراد المجتمع مع
ضرورة إعطاء مجموعة الخدمات التؤهٌلٌة حقها من خال الزٌارات المنزلٌة واإلتصا المباشر مع الشخص ذوي اإلعاقة
وأسرته.
 .2تفعٌ وتنشٌط البنٌة التحتٌة الرسمٌة واإلستفادة منها حٌث تإكد الدراسات أن حوالً  %71 - %61من األشخاص
ذوي اإلعاقة ٌمكن تؤهٌلهم باإلعتماد على الموارد المحلٌة فً مجتمعهم.
 . 3تفعٌ األنشطة المساندة وإعطاءها حقها فً البرنامج من خال إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم باتخاذ القرارات
وتكوٌن الل جان اإلدارٌة وشبكات األشخاص ذوي اإلعاقة متعددة التخصصات وكسب التؤٌٌد والمإازرة والدعم من اإلدارة
المحلٌة الرسمٌة واالشخاص المإثرٌن فً المجتمع.
 4على المجتمع تحم مسإولٌة تؤهٌ األشخاص ذوي اإلعاقة وإشراكهم فً البرامج من لحظة التخطٌط وحتى التقٌٌم.
 .5تعزٌز التكام والتنسٌق والتعاون بٌن كافة قطاعات الدولة لغرس فلسفة التؤهٌ المجتمعً وإدراجها ضمن سٌاساتها
وبرامجها.
 .6العم على رفع الوعً المجتمعً تجاه قضٌة اإلعاقة.
 .21بناء القدرات
•ٌرى الحزب ضرورة رفع الكفاءات األردنٌة و بناء قدرات المواطنٌن من خال خطط تنموٌة مدروسة و معدة لتناسب
العقو الوطنٌة و تلبً احتٌاجات القطاعات التً تشملها و االمثلة على ذلك :
•القٌادة
•ادارة الوقت.

•تنمٌة مهارات الفرٌق
•التفكٌر االبداعً.
•العنف االجتماعً.

