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وزارة شؤون الشباب والرياضة

2020-2018الزؤية الاستراثيجية في قطاع الشباب 



 ٌشازن ،مبدعو  مىخج ،مىاطً شباب لخيشئت مالئم ئطاز ئعداد
  ،ذاجه على معخمد الخىمُت، مساز  وفي العامت الحُاة في بفعالُت

.العام الصالح خدمت في مىخسطو  وشط
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...السؤٍــــــــــــــــــــــــــت
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:وهي مقاربة 
حيث كل الفاعلين املحدخلين في املوضوع: شاملت1.
ومحلية  ةجهخصوصية كل  إلاعحبار بعين ألاخذ :جسابُت 2.
جميع املجاالت في إطار خطة مندمجة جشمل :أفلُت 3.
ت4. املساواة القائمة على الحنوع الاجحماعي : حىدٍز

ص جبني أعىان كطاع الشباب الرًً هم في عالكت مع الشباب الخغُير  “  “للمساز وأهدافهًمس أساسا عبر حعٍص



الصعُدًً الىطني واملدلي وشط في الحُاة العامت على
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مىاطً شباب
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مبدع شبابم

:محاور الزؤية
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مىاطً شباب

  علىنشط في الحياة العامة 
الوطني واملحلي الصعيدين 

التربية على المواطنة•

المواطنيالممارسة والفعل •

المواطنيااللتزام •

• Education Citoyenne

• Action Citoyenne

• Engagement Citoyen



شاب مىاطً
التربية على المواطنة

:الهدف

.الالهظامُتفي سُاق التربُت  مىاطىُتجمىين الشباب مً اهدساب ثلافت  •

لت :الطٍس
لت  • ع باملإسساث الشبابُت بطٍس حساعد الشباب  حشازهُتبلىزة بسامج ومشاَز

.املىاطىُت السلىواثعلى ئدزان واسدُعاب 

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 19–14 •



شاب مىاطً
المواطنيالفعل 

:الهدف

س  • جىفير بِئت مىاسبت للشباب حسخجُب لخطلعاتهم وخاحاتهم مً أحل جطٍى
.مىاطىت وشُطت لديهم 

لت :الطٍس
لت  - ب  حشازهُتجىفُر أوشطت بطٍس جمىً الشباب مً الاهخلال ئلى الخدٍز

. املىاطنيوالفعل 

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت25–20 •



شاب مىاطً
المواطنيااللتزام 

:الهدف

املساعدة على جدلُم الاسخلاللُت والاهدماج الاحخماعي لدي الشباب مً  •
 Le Citoyen du)خالل مشازهتهم في الشأن العام مدلُا ووطىُا وهىهُا 

Monde.)
لت :الطٍس

البدث عً الفسص املمىىت إلدماج الشباب في مساز املىاطىت اليشُطت  -
.مدلُا، وطىُا ودولُا

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 35–25 •



Option B

وشط شباب

دُه ومىفخذ على العالم  مخجرز في هٍى
أنشطت المغامرة والرياضاث القصوى / برامج 

دوراث حوار للوقايت من التطرف العنيف وحول وسائل تنظيم 

التواصل االجتماع كحفظاء للحوار 

–الرحالث )االكتشاف •
..(الزياراث–الخرجاث



شاب وشط
االكتشاف

:الهدف

.مً اهدشاف بالدهم مً خالل بسامج سُاخت الشباب االشبابجمىين  •

لت :الطٍس
بلىزة وجىفُر بسامج وأوشطت جمىً الشباب مً اهدشاف ثساء التراث الثلافي  •

ت اعتزاشهم باالهخماء للىطً .والحضازي الخىوس ي ومً جلٍى

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت19–14 •



شاب وشط
المغامرة

:الهدف

جلبُت زغباث الشباب في املشازهت في أوشطت املغامسة وزفع الخددي في  •
.سُاق جسبىي 

لت :الطٍس
اضاثبسامج وأوشطت املغامسة • .اللصىي  والٍس

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 35–20 •



مبادز شباب
في الحياة النشطة إلانخزاطقادر على 

(  برنامج باعث شباب)اإلدماج والتوجيه وإعادة التوجيه 

املبادرة•والريادةالتربيت علي ثقافت المبادرة •



شاب مبادز
التربية على المبادرة

:الهدف

ع لدي الشباب • .جىمُت زوح املبادزة وثلافت املشاَز

لت :الطٍس
الشباب بأهمُت وكُمت املبادزة  جدسِسجسهص على  حشازهُتبسامج وأوشطت •

.والعمل املسخلل
ب الشباب على املهازاث ألاساسُت للمبادزة • –الخفاوض –الخىاصل )جدٍز

..( الخخطُط
ت دت العمٍس :الشٍس

سىت19–14 •



شاب مبادز
اإلدماج والتوجيه

:الهدف

.ئجاخت الفسصت للشباب للخدزب على الخعامل مع الصعىباث  •

لت :الطٍس
الشباب بأهمُت وكُمت املبادزة والعمل  جدسِسجسهص على  حشازهُتبسامج وأوشطت  •

.املسخلل
ع لدي أصحاب  • .  العلمُت واملهىُت الشهائدجىمُت كدزاث ومهازاث املبادزة وبعث املشاَز
.املساهمت في إلادماج والخىحُه املنهي للشباب بما ٌعصش كابلُتهم للدشغُل•

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 24–20 •



شاب مبادز
المبادرة

:الهدف

دعم جفخذ املإسست الشبابُت على املدُط الخازجي وعلى الهُاول ذاث  •
.العالكت بالدشغُل خاصت

لت :الطٍس
. ئزساء شبىت واسعت للشساهت السخلطاب وجدفيز وئسىاد املبادزاث الشبابُت •
.جىظُم أسابُع املبادزة باملإسساث الشبابُت •

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 35–25 •



مبدع شباب
يزنو نحو الابحكار والحجديد

والابداعاثاهدشاف املىاهب •

100%

جىمُت وجطىٍس ودعم إلابداعاث•

مسافلت املبدعين •



شاب مبدع
اكتشاف المواهب واإلبداعات

:الهدف

جلىُت، ثلافُت، )الخعسف على الشبان املىهىبين في مجاالث مخىىعت  •
اضُت ..(.ٍز

لت :الطٍس
اضُت والعلمُت املجددة التي جمىً مً اهدشاف  • ع الىىادي وألاوشطت الثلافُت والٍس جىَى

.الشبان املىهىبين باملإسساث الشبابُت

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 19–14 •



شاب مبدع
مرافقة الشبان الموهوبين

:الهدف

.جمىين الشبان املىهىبين في مخخلف املجاالث مً جىمُت كدزاتهم •

لت :الطٍس
اضُت والثلافُت والفىُت بما ًِّسس جىحُه الشبان  • ئزساء شبىت عالكاث باألوساط الٍس

مىنهم مً ازجلاء سلم  .الابداعاملىهىبين ٍو

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 24–20 •



شاب مبدع
واالبداعاتتنمية المواهب 

:الهدف

.جىمُت وجثمين املىاهب وإلابداعاث الشبابُت •

لت :الطٍس
أو  جىظُم املهسحاهاث والعسوض وامللخلُاث التي جمىً الشبان املىهىبين /واملشازهت في  •

.مً ئبساش ئبداعاتهم

ت دت العمٍس :الشٍس
سىت 35–25 •



:مً خالل..الشباب إسساثملدوز أساس ي 
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س العمل  على جطٍى
ث الاحخماعُت  املهازا

:مهام حدًدة

 املىاطىتدعم كُم 
الفاعلت

 إلاهدماججأمين مهمت 



.خدماث املإسست ختى جىىن حرابت للشباب/  خىهمتجطىٍس وججدًد •

.مشازهت وشطت للشباب•

.شساواث مخجددة جترحم ملازبت أفلُت للشأن الشبابي/ دعم مياهت املإسست في مدُطها •

ص كدزاث ئطازاث الخيشُط التربىي الاحخماعي• .حعٍص

ملىماث الىجاح



على إنتباهكم شكرا


