
حزب الشباب الوطنً األردنً: هو تنظٌم سٌاسً وطنً شبابً ٌسعى إلى تعزٌز دور ومكانة المساحة الشبابٌة فً كافة 
 عملٌات اإلصالح السٌاسً، واإلقتصادي، واإلجتماعً فً األردن.

 لماذا الشباب؟

ٌرفض أي خلل فً البناء  لنعبر عن الطاقات الشابة الوطنٌة المتجددة، والتً ستعمل على خلق مستقبل وطنً أفضل،
الوطنً االردنً، وٌدعم كل مواطن أردنً ٌجعل من المصلحة الوطنٌة العلٌا هدًفا لعمله وإصالحه، وذلك على نهج جاللة 

الملك عبد هللا الثانً وصوالً الى صٌغة وطنٌة تضع الشباب فً موقعهم الصحٌح كطرف اساسً ومؤثر فً المعادلة 
 السٌاسٌة االردنٌة .

ح ) الشباب ( فً هذا الحزب لم ٌأِت لحصر توجهاتنا فً فئة عمرٌة محددة بل لنؤكد على عزٌمة الشباب وعطاءه مصطل
 الوطنً الشرٌف لدى كل مواطن وفً أي مرحلة عمرٌة كانت.

 المبادئ واألفكار

كمنطلقات راسخة فً مسٌرة . التجذٌر الحقٌقً لمعانً اإلنتماء لوطننا لألردن، والوالء لجاللة الملك عبد هللا الثانً 1
 الحزب وخطته االصالحٌة الوطنٌة.

. التأكٌد على تعزٌز مفهوم الهوٌة الوطنٌة األردنٌة الجامعة لكل مواطن اردنً، التً ترفض كل اإلنتماءات الضٌقة 2
 وتوجهها نحو اإلنتماء األساسً لوطننا األردن من خالل تعمٌق كافة أركان الوحدة الوطنٌة الحّقة .

التأكٌد على دعم مفهوم األمن الحقٌقً على اعتبار أن الشباب جزٌء ال ٌتجزأ من المنظومة األمنٌة الوطنٌة وداعًما لها  .3
 فً تحقٌق االستقرار واألمن فً األردن.

ا بٌن الشباب ومراكز صنع القرار والسلطة فً الدولة من خالل خلق 4 ًٌ . العمل على سد الفجوة الكبٌرة الموجودة حال
ٌادات شابة وطنٌة تسهم فً تعزٌز وخلق استراتجٌات وطنٌة فاعلة تالمس نبض الشارع وتلغً مفاهٌم التهمٌش ق

 واالقصاء ألكبر فئات المجتمع ) الشباب( من خالل إصالح حقٌقً ال شكلً .

لحزب للتقصً والبحث . السعً الجاد الى انهاء كافة اشكال وانواع الفساد فً كافة المواقع ، من خالل عمل فرٌق وطنً ل5
 بالتعاون مع المؤسسات ذات العالقة وتقدٌم المفسدٌن الى القضاء االردنً .

 رؤٌة الحزب

جعل كل شاب أردنً مسؤول فً مكانه وتعزٌز عطاءه لوطنه ولقٌادته الهاشمٌة والبحث عن بدائل إصالحٌة شبابٌة تقوم 
 لشباب بدورهم اإلٌجابً فً المجتمع .بدعم االصالح الحقٌقً الذي اراده جاللة الملك لٌشعر ا

وإٌماًنا منا فً الحزب بأن الطاقة الشبابٌة هً طاقة هائلة فالبد من استثمارها فً مناحً إٌجابٌة وطنٌة لكً ال تكون هذه 
 الطاقة عبًئا على األردن فً المستقبل.

 اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للحزب

 مجال البناء الوطنً السٌاسً على ما ٌلً:* المنحى السٌاسً: تقوم استراتٌجٌة الحزب فً 

. إعادة النظر فً كافة القوانٌن الناظمة للعمل السٌاسً والمدنً لتتماشى مع الدستور االردنً مثل: قانون االنتخاب ، 1
 األحزاب ، االجتماعات العامة ، البلدٌات ، العقوبات ، المطبوعات والنشر ، حق الحصول على المعلومة ، وغٌرها بما

 ٌتماشى مع تعزٌز الوجود الشبابً فً مراكز صنع القرار السٌاسً وتعزٌز حالة التنمٌة السٌاسٌة فً األردن.

. السعً إلى إحٌاء فكرة برلمان الشباب لٌكون هذا البرلمان معزًزا وداعًما للسلطة التشرٌعٌة وجزًءا منها ٌمثل الشباب 2
 طة التنفٌذٌة.وٌعزز وظائف التشرٌع والرقابة والمحاسبة للسل

. توفٌر بٌئة سٌاسٌة تسمح بحرٌة الرأي والرأي اآلخر وتستوعب كافة التوجهات السٌاسٌة المختلفة ، اضافة الى 3
 ضرورة توفٌر مٌادٌن وطنٌة للحرٌة لتكون متنفساً لٌعبر المواطنون بها عن ارائهم بكل شفافٌة و دٌمقراطٌة .

االعالم منبراً للتعبٌر عن كافة مشاكلهم وقضاٌاهم ومواقفهم السٌاسٌة، مع . إتاحة فرصة أكبر للشباب لتكون وسائل 4
 التأكٌد على دعمنا لالعالم الوطنً المهنً المستقل الذي ٌعبر عن نبض الشارع وهموم المواطنٌن بكل ثقة .

ٌر عن كافة أفكارهم . توجٌه كافة قنوات الحوار الوطنً فً األردن لٌكون بها مساحة أكبر لسماع صوت الشباب والتعب5
 السٌاسٌة.

. توحٌد جهود كافة المضالت الحكومٌة للشباب فً سبٌل توحٌد مسارها وتعزٌز عطاءها بعًٌدا عن التفرد بالعمل لكل 6
 مؤسسة على حدا.

. تعزٌز واقع المجتمع المدنً ومنظماته والحرص على أن تكون هذه المؤسسات ذات أهداف جادة وحقٌقٌة فً خدمة 7



 والمواطن بعٌداً عن المصالح الشخصٌة والفردٌة؛ وذلك ألن المجتمع المدنً هو أحد الركائز لصنع الدٌمقراطٌة. الوطن

. تفعٌل دور المرأة فً المجتمع كشرٌك اساسً فً دفع عجلة التنمٌة ، من خالل التواصل مع الجمعٌات النسائٌة 8
 تها على إثبات وجودها فً كافة المجاالت العملٌة والعلمٌة.والمنظمات العالمٌة إلظهار صورة المرأة األردنٌة وقدر

 * المنحى االقتصادي :

 وذلك من خالل البنود التالٌة:

. محاربة الفقر والبطالة وذلك لٌس بخطط مؤقتة وآنٌة بل بإٌجاد وخلق أفكار شبابٌة اقتصادٌة تساعد فً استغالل طاقات 1
المشارٌع الوطنٌة االقتصادٌة والصناعٌة التً تخفف من االعباء االقتصادٌة األردن وموارده الٌجاد أكبر قدر ممكن من 

 على المواطن األردنً.

 . العمل على تخفٌف الضرائب على المواطنٌن وخاصة فً المشارٌع الصغٌرة وذلك لتحفٌز الشباب على االنتاج والعطاء.2

صخرالزٌتً، الٌورانٌوم، الفوسفات، االسمنت ..الخ ( للوصول . االستغالل األمثل لكافة مواردنا الغنٌة للطاقة )النفط، ال3
 مستقبالً إلى االكتفاء الذاتً فً صناعة الطاقة واالنتقال الى بلد مصدر لها .

. العمل على تهٌئة لجنة وطنٌة للبحث فً كافة المشارٌع المقدمة من الشباب لتطوٌر االقتصاد الوطنً األردنً والبحث 4
 ا على ارض الواقع.فً إمكانٌة تطبٌقه

 . التوجه الفوري الٌقاف استقدام العمالة الخارجٌة الوافدة لٌحل مكانها الشاب االردنً للحد من ظاهرة البطالة المتزاٌدة .5

. توفٌر الوظائف والمهن المالئمة للشباب لدعم االقتصاد الوطنً و استثمار الطاقات الشابة بمناحً اٌجابٌة ، وان تقوم 6
 توزٌع مرتبات رمزٌة للشباب العاطلٌن العمل ممن هم بحاجة لهذا الدعم المالً .الحكومة ب

 . دعم العمال والمهنٌٌن والحرفٌٌن ودعم حقوقهم الوطنٌة كطرف مهم فً بناء االقتصاد االردنً .7

 * المنحى االجتماعً

 المنحى االجتماعً وٌقوم على عدة أمور منها:

خالل فتح آفاق جدٌدة أمام الشباب بإدخال مفاهٌم عصرٌة فً التعلٌم مثل التعلٌم  . تطوٌر وسائل التعلٌم: وذلك من1
االلكترونً والتعلٌم عن بعد ،وفً رفد كافة المدارس والجامعات بكافة وسائل تكنولوجٌا التعلٌم، إضافة الى ربط الدراسة 

 بسوق العمل لكً ٌتسنى لكل شاب ان ٌحصل على فرصة عمل فً مجال اختصاصه.

. الجامعات : ان ٌتم إٌالء هذه المنارات العلمٌة وشبابها رعاٌة اكثر تحفز الشباب على تبنً الفكراالٌجابً الذي ٌقوم على 2
التعددٌة و واالنفتاح الفكري والنقد البّناء وازالة ظاهرة العنف من خالل تعبئة الفراغ السٌاسً الموجود بتهٌئة الشباب 

 تج .للدخول فً العمل الحزبً المن

. تعزٌز االستفادة من آلٌات التواصل االلكترونً الحدٌثة ووسائل االتصال المختلفة فً دعم ثقافة التحاور االٌجابً فً 3
 المجتمع .

. تعزٌز مفاهٌم األمن المجتمعً ورفض كافة أشكال العنف فً المجتمع وذلك من خالل البحث فً أسباب هذه الظاهرة 4
 ومحاولة عالجها وإزالتها.

 * المنحى االقلٌمً

دعم كافة القضاٌا العربٌة واحترام ارادة الشعوب فً تحدٌد مصٌرها وفً مقدمتها القضٌة الفلسطنٌة وحقها فً إنشاء  -1
 الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة على التراب الوطنً، والتأكٌد على عمق العالقات االردنٌة الفلسطنٌة الواحدة .

صادي عربً ٌعزز من التطور وٌحد من البطالة والفقر فً المجتمع األردنً من خالل بحث السعً إلى تحقٌق تكامل اقت -2
 إمكانٌة إقامة سوق عربٌة مشتركة .

العمل على توفٌر بدائل جدٌدة للمٌاه فً االردن فً ظل التزاٌد الكبٌر للطلب على المٌاه ، وبحث اقامة اتفاقٌات اقلٌمٌة  -3
 جدٌدة لحل هذه االزمة .

 نحى الزراعً* الم

وذلك من خالل الدعم الكامل لكل مزارع للرجوع إلى أرضه وإلغاء كافة الضرائب والقروض على المزارعٌن لتطوٌر 
 الزراعة والحد من تعاظم نسبة األراضً الصحراوٌة فً األردن والعمل على استغاللها أن امكن فً المستقبل.

 * المنحى السٌاحً

ا بصورة أفضل لتعزٌز مكتسبات األردن السٌاحٌة ، وذلك ٌتجلى بأن نعزز مفاهٌم ا ًٌ لسٌاحة الداخلٌة وأن نروج لألردن سٌاح
 ولتكون المنشأت السٌاحٌة داعماً للقضاء على البطالة عند الشباب االردنً .



 


