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تقرير حالة البالد لعام 2020: الشباب

المقدمة
ميثل قطاع الشباب فرصة وطنية وإقليمية ال بد من االستثمار به على جميع األصعدة 
ويف املجاالت شتى، وهذا ما يتبناه اخلطاب الرسمي يف األردن، وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك حاجة إلى املزيد من االهتمام بقطاع الشباب وأن توَضع سياسات الشباب على سّلم 

األولويات الوطنية. 

ما  وهو  للشباب،  الوطنية  السياسات  عن  املسؤولة  احلكومية  اجلهَة  الشباب  وزارة  وتعّد 
مسؤولياتها  متتد  إذ  والسيادية،  التوجيهية  الوزارات  كإحدى  إليها  النظر  يستدعي 
وتنتشر املرافق التابعة لها بإمكاناتها الضخمة لتشمل جميع أرجاء اململكة، ناهيك عن 
يؤكد  الذي  األمر  كبيرة،  قيمة  ذو  توّجه  ذاته  بحد  وهذا  أنفسهم  الشباب  مع  تعاملها 
أهمية وجود رؤية واضحة واستراتيجيات مدروسة وآليات من املتابعة والتقييم واملساءلة 
الوطنية  األهداف  وحتقيق  االستمرارية  للوزارة  يضمن  مبا  املدروسة  العلمية  واملراجعة 
الدولة(، باإلضافة  الشباب من  الشباب وماذا يريد  الدولة من  ضمن فلسفة )ماذا تريد 
إلى عدم إغفال اجلانب املؤسسي للوزارة مبكوناتها كافة ليكون داعمًا ومساندًا فاعاًل يف 

حتقيق األهداف.

ومن خالل مراجعة تقريَري حالة البالد لعامي 2018 و2019 ومراجعة الوضع الراهن، 
فعلى  طريقها،  يف  جاثمة  زالت  ما  الوزارة  منها  تعاني  التي  التحديات  أن  واضحًا  يبدو 
وعلى  املؤسسية،  بالقدرات  ارُتقي  إذ  إاّل  املرجّو  اإلجناز  يتحقق  لن  الداخلي  املستوى 
املستوى اخلارجي ال بد أن تتولى احلكومة مسؤولياتها يف سبيل االرتقاء بقدرات الشباب 
املعطيات  ضوء  يف  خصوصًا  تهديدًا،  ال  وطنية  فرصة  جتعلهم  التي  بالصورة  ومتكينهم 

املعّقدة على الساحة الوطنية ويف اإلقليم والعالم أيضًا.

ويف ظل جائحة كورونا، ظهرت أهمية إعداد جيل من الشباب الواعي للتعامل مع األحداث 
للشباب  الوطنية  االستراتيجية  رؤية  تضمنته  قد  كانت  ما  وهذا  الطارئة،  والظروف 
)2005-2009(، فخالل إدارة األزمة لم تبرز قيادات شبابية مدربة كثمرة لتطبيق تلك 
االستراتيجية، وقد أشارت معظم تقارير التقييم إلى ذلك استنادًا إلى األنشطة املنفذة 
واجلهود املبذولة وحجم اإلنفاق، ولكن هل حتّقق إجناز فعلّي على أرض الواقع وكما هو 
ط له؟ لقد كشفت املراجعة املوضوعية أن هناك فجوة بني مستوى األداء ومستوى  مخطَّ
والظروف  التحديات  من  لعدد  رهينة  ظلت  الوزارة  أن  االعتبار  بعني  ُأخذ  وإذا  اإلجناز، 
دة، فإّن الوجه اآلخر من السؤال هو: أين اجتاه خط السير الصحيح، ومن أين تبدأ  املقيِّ

اخلطوة املناسبة األولى الجتياز مشوار األميال األلف؟
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خالل  الشباب  وزارة  يف  القيادية  الكوادر  أبدته  الذي  التعاون  إلى  هنا  اإلشارة   وجتدر 
ملناقشة  ُعقدت  التي  العمل  ورشة  خالل  مداخلته  يف  ذلك  إلى  الوزير  أشار  وقد  األزمة، 
مسّودة هذه املراجعة. كما يشار إلى أن الوزارة شرعت يف تنفيذ بعض التوصيات مبا يؤكد 

أنها ُتولي هذا املوضوع الدرجة القصوى من االهتمام.

تاليًا سيتم عرض إيجاز حتليلي لألنشطة التي نفذتها الوزارة، ثم يتم التعريج على أبرز 
املكونات واألدوات اخلاصة بالوزارة، قبل اخلروج باالستنتاجات والتوصيات.

أواًل: دور وزارة الشباب خالل جائحة كورونا
من خالل مطالعة وحتليل تقارير اإلجناز الواردة من وزارة الشباب وااللتقاء مع عدد من 
قياداتها، يظهر أن الوزارة بذلت جهودًا للتعامل مع جائحة كورونا رغم املفاجأة والذهول 
اللذين سادا املشهد العام ال على املستوى الوطني فقط، بل على مستوى العالم. إذ أعادت 

الوزارة ترتيب أولوياتها ونفذت مجموعة من النشاطات على النحو التالي:

1-  اجلانب الوقائي )قبل ظهور إصابات على املستوى احمللي(
ركزت وزارة الشباب على اجلانب الوقائي والتوعوي مع بدء انتشار فيروس كورونا يف العالم، 
وقبل تسجيل حاالت إصابة يف األردن، وذلك انسجامًا مع "محور الشباب والصحة"، وهو 
عمل  ورشات  ُعقدت  إذ   ،)2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  محاور  أحد 
يزيد عددها عن 210 ورشة يف جميع مراكز الشباب والشابات البالغ عددها 197 مركزًا 

، استهدفت 2149 من أعضاء هذه املراكز الشبابية.

2-  إجراءات الوزارة أثناء أزمة كورونا
جائحة  ملجابهة  الدولة  مستوى  على  واملتبعة  االحترازية  اإلجراءات  الوزارة  اتخذت 
أعلى  وضمان  املجتمع،  وأفراد  الشباب  سالمة  على  احلفاظ  يف  للمساهمة  وذلك  كورونا؛ 
الشبابية،  والهيئات  واألندية  املراكز  إغالق  خالل  من  لديهم،  والسالمة  األمن  درجات 
وإيقاف األنشطة الشبابية املباشرة بأنواعها كافة، وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية عن 

.)On Line( بعد باستخدام وسائل التواصل االجتماعي

محلية  إصابة  أول  عن  اإلعالن  فور  مركزها  يف  رئيسية  عمليات  غرفة  الوزارة  وشكلت 
بالفيروس، كما شكلت 13 غرفة عمليات فرعية يف جميع مديرياتها يف احملافظات، وُوضعت 
اخلطط الالزمة للتعامل مع هذا الوباء، ومن بينها جتهيز جميع بيوت الشباب ومعسكرات 
الشباب واملنشآت الرياضية ووضعها حتت تصرف مؤسسات الدولة، الستخدامها مقراٍت 

للحجر واإليواء حال استدعت احلاجة لذلك.
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3-  مجال الصحة واألمن والسالمة
اتخذت الوزارة عددًا من اإلجراءات الضرورية يف هذا املجال، وعلى النحو التالي:

والتطهير  التعقيم  أعمال  يف  استمرارها  من  للتأكد  الشباب  مديريات  أعمال  متابعة   -
الالزمة لبيوت الشباب، والتي يبلغ عدد األسّرة اجلاهزة فيها 1170 سريرًا، باإلضافة 

إلى تعقيم املراكز الشبابية واملنشآت الرياضية.

التحضير إلقامة معسكر أمناط احلياة الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل الفترة   -
25-28 نيسان 2020.

صفحات  على  ونشره  ومكتوب(،  ومرئي  )مسموع  إعالمي  محتوى  وتصميم  إعداد   -
رسالة   210 ذلك  وتضّمن  الشبابية،  واملراكز  الشباب  ملديريات  االجتماعي  التواصل 
توعوية و11 فيلمًا تثقيفيًا ركزت على الوقاية من الفيروس، والتنبيه من اإلشاعات، 

وسبل استثمار أوقات الفراغ، واكتساب مهارات احلياة.

املساهمة يف نشر عدد كبير من الرسائل الصحية والتوعوية الصادرة من وزارة الصحة،   -
ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونسيف(.

الشباب  من  ملجموعة  بعد"  عن  "التدريب  الصحي  املجال  يف  تدريبي  برنامج  إعداد   -
الشبابية  القيادات  إعداد  مركز  يف  البرامج  من  عدد  ضمن  تدريبات  تلقوا  الذين 
ومديرية الشؤون الشبابية، بهدف توجيه رسائل للشباب وللمجتمع بعامة، من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي، حتّث على التقيد بالتعليمات الرسمية، واملكوث يف املنزل، 

واتباع اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية.

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالشراكة  البرامج  من  عدد  تنفيذ  استكمال   -
بهدف  والشباب،  اليافعني  تستهدف  التي  املشاريع  من  عدد  واستكمال  )يونسيف(، 
الضغوط،  مع  ف  والتكيُّ وتطويرها،  الذات  وتنمية  لديهم،  النفسية  الصحة  تطوير 

إضافة إلى ترسيخ مفهوم املواطنة الصاحلة.

4-  مجال البرامج والتدريب والتكنولوجيا واالبتكار
فتح باب التسجيل يف امللتقى الثاني للرياديني الشباب )2020( حتت عنوان "شبابنا   -
مبادرة   350 عن  يزيد  ما  استقبلت  خاصة،  إلكترونية  منصة  عبر  اقتصادنا"  عنوان 
يف قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واألمن الغذائي، وهي القطاعات األكثر تأثرًا 
باجلائحة، ثم ُشكلت جلان فنية وحتكيمية بعد انتهاء عملية التسجيل، وأقيم امللتقى 

خالل شهر آب 2020. 
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الشباب  يستهدف  وهو   .2020 نيسان   22 األربعاء  يوم  مبتكر"  "أردن  حتدي  إطالق   -
وتنفيذ  مهاراتهم  وتطوير  متكينهم  أجل  من  سنة،   )28-14( العمرية  الفئة  ضمن 
مشاريعهم، إضافة إلى تقدمي الدعم التقني واملالي ألصحاب املشاريع الريادية القائمة 
باب  وُفتح  املختلفة،  القطاعات  يف  املجتمعية  للمشكالت  حلول  إيجاد  إلى  والهادفة 
42 مشروعًا  332 مشروعًا تأهل منها  املقدمة  املشاريع  إلكترونيًا، وبلغ عدد  الترشح 
التعليم والصناعة واالقتصاد وغيرها، وفاز  لشباب قدموا أفكارًا ريادية يف قطاعات 

23 مشروعًا تلقت الدعم الالزم لتنفيذها.

والتواصل  الوزارة عن بعد  أنشطة  البرامج اإللكترونية لتنفيذ  العمل على استخدام   -
األميركية  الوكالة  مع  بالتعاون  االفتراضي  الشباب  مركز  إنشاء  وسيتم  الشباب،  مع 
عت يف 6 متوز 2020. وسيتيح املركز  للتنمية الدولية )USAID( من خالل اتفاقية ُوقِّ
الفرصة للشباب والشابات االنضمام إليه، وسيتم من خالله تطوير منصة إلكترونية 
رسمية تتضمن عددًا من النوافذ )كالتعليم والتدريب وغيرها من املجاالت التي تخدم 
الشباب وتصقل مهاراتهم(، علمًا بأن إجراءات طرح العطاء إلنشاء هذا املركز قد متت 

بشكل فعلي.

املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالتعاون  االجتماعي  االبتكار  حاضنات  مشروع  إطالق   -
املجاالت  يف  الريادية  املشاريع  إعداد  على  الشباب  لتدريب  )يونسيف(  للطفولة 

املختلفة، وتخصيص جوائز ودعم مالي وتقني لهم.

للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بالشراكة  الين"  أون  "معكم  مسابقة  إطالق   -
)يونسيف(، و "حب األردن" ومنصة "نحن". وهي تهدف إلى رفع الوعي عند اليافعني 
والشباب، وتسليط الضوء على مواضيع تخصهم، وتعزيز دورهم يف املجتمع من خالل 
تفاعلية  أنشطة  واقتراح  واالبتكار،  اإلبداعي  كالتفكير  مهارات  ممارسة  على  حثهم 
عبر  الصحي  احلظر  فترة  خالل  تنفيذها  ليتم  واجلسدية  الذهنية  قدراتهم  تنمي 
إلى  باإلضافة  ومؤثرين،  ومتخصصني  خبراء  مبشاركة  عمل  وورش  حوارية  جلسات 

إقامة عدد من املسابقات والتحديات الفردية واجلماعية.

إطالق برنامج "مهاراتي" باستخدام التكنولوجيا )عن بعد( يف 75 مركزًا شبابيًا. وهو   -
برنامج يتضمن التدريب على مهارات احلياة األساسية، وتوظيفها للوقاية من فيروس 
كورونا، بهدف إكساب الشباب أمناط احلياة الصحية السليمة وتزويدهم مبجموعة 

من املهارات النفسية واالجتماعية.

إطالق البرنامج الوطني التعريفي باالستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(   -
10 آالف شاب ويستمر  ضمن برنامج "شبابنا قوة". وتضّمن البرنامج الذي وصل إلى 
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60 منطقة على مستوى اململكة. وجرى دعم  60 مبادرة شبابية يف  لسنتني، تصميم 
هذه املبادرات مببلغ 300 ألف دينار )بواقع 5000 دينار لكل مبادرة(.

إطالق برنامج "شبابنا عزوتنا" خالل شهر رمضان يف عام 2000، وهو يتضمن مسابقة   -
شبابية تدعم املواهب واإلبداع لدى الشباب، وجتسد التعاون بني القطاعني احلكومي 

واخلاص بناء على توجيهات جاللة امللك.

يف  اإلنترنت(  )عبر  تدريبية  دورات  على  يحتوي  وهو  شباب"،  "دليلي..  دليل  إطالق   -
عدد كبير من التخصصات واملجاالت، تقدمها مجموعة من اجلامعات واملعاهد العربية 

وامللتقيات العاملية املرموقة. 

5-  مجال العمل التطوعي
وّفرت الوزارة واألندية والهيئات الشبابية التابعة لها 188 حافلة ووضعتها يف تصرف   -
الصحة  ووزارة  اإلداريني  احلكام  مع  التعاون  وجرى  كورونا،  جائحة  ملواجهة  احلكومة 
وإليها،  أماكن سكنهم  ونقلهم من  للمرضى  املدني، وبخاصة يف توزيع األدوية  والدفاع 

وتوزيع طرود اخلير للمحتاجني بالتعاون مع اجلهات املختصة يف بعض املناطق.

العهد، إطالق تسجيل املتطوعني من خالل  الوزارة بالشراكة مع مؤسسة ولي  أعادت   -
املتحدة  األمم  ومنظمة  للمؤسسة  التابعة  نوى(  مبادرات  )إحدى  "نحن"  منصة 
الوقائية  التدابير  وروعيت  ألفًا،   43 املتطوعني  عدد  وجتاَوز  )يونسيف(.  للطفولة 

الالزمة حلماية املتطوعني وسالمتهم مع االلتزام بسياسات العمل التطوعي. 

إطالق حملة  "فينا اخلير" بالشراكة مع جمعية "مجددون".  وتضمنت احلملة توزيع   -
7 آالف طرد بقيمة 175 ألف دينار، و4 آالف حقيبة مدرسية بقيمة  24 ألف دينار.

تنفيذ دورة تدريبية )عن بعد( بعنوان "التطوع يف إدارة األزمات" بالتعاون مع "همم   -
 22-18( الفترة  خالل  التطوعي"  للعمل  العربي  و"االحتاد  التطوعي"  العمل  بنك 

نيسان 2020(. 

إعداد قوائم بالفرق التطوعية التابعة للمراكز الشبابية واألندية الرياضية والهيئات   -
املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك  بها،  ُتكلَّف  مهمة  أّي  لتنفيذ  وجتهيزها  الشبابية، 

بإدارة األزمة.

جتهيز فريق عمل تطوعي مساند مع الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية، باسم "فريق   -
شبابنا"، لدعم فريق "ساند" التابع للهيئة. وُحدددت مهام الفريق وواجباته، وجرى 

احلصول على التصاريح الالزمة للقيام مبهامه.
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الدولة  مؤسسات  مع  بالتعاون  التطوعي  للعمل  وطنية  استراتيجية  لوضع  اإلعداد   -
والشركاء، بهدف مأسسة العمل التطوعي وتنظيمه بصورة علمية ومنهجية. وكانت 
على  مؤسسي  بشكل  اجلهود  لتوحيد  تصور  بوضع  اجلائحة  قبل  بدأت  قد  الوزارة 

مستوى اململكة.

6-  مجال التكافل واملسؤولية املجتمعية
تبرع موظفو الوزارة مببلغ 100 ألف دينار لصالح وزارة الصحة، يف سياق اجلهود ملواجهة 

جائحة كورونا.

7-  برامج "ما بعد كورونا" وشهر رمضان
نظرًا للظروف االستثنائية التي مير بها العالم، حّددت الوزارة عددًا من البرامج واحلمالت 

اإلعالمية خالل فترة اجلائحة وخالل شهر رمضان، وهي ُتقسم إلى ثالثة محاور:

- المحور األول: التوعية
املنصات  بني  التنسيق  مراعاة  مع  متعددة  حقول  يف  خبراء  استضافة  احملور  هذا  تضّمن 
الديني  اخلطاب  مجال  ففي  اليوم.  مدار  على  اللقاءات  وقائع  بث  لضمان  اإلعالمية 
اإلرشادي حتّدث مختّصون عن عدد من املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا من وجهة النظر 
الشرعية، مبا يف ذلك النهي عن إقامة الوالئم والتجمعات، وإقامة الصالة يف املنزل امتثااًل 

لقرار وزير األوقاف. 

الصحية  التوعية  شملت  ونشرات  )فيديوهات(  مصورة  مقاطع  احملور  هذا  يف  وُقدمت 
االجتماعية  واملجاالت  األساسية،  احلياة  ومهارات  الثقايف  واملجال  للشباب،  والرياضية 

والدعم النفسي للشباب، ومجاالت تثقيف األقران، وورش العمل للشباب.

- المحور الثاني: التدريب
إطار  يف  الوزارة  نظمتها  للشباب  تدريبية  عمل  وورش  دورات  عقد  احملور  هذا  تضّمن 
املنظمات  من  عدد  مع  املشتركة  البرامج  خالل  من  أو  للشباب  الوطنية  االستراتيجية 

احمللية والدولية، وكذلك إطالق دليل "دليلي.. شباب".
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- المحور الثالث: تعزيز ثقافة البقاء بالمنزل
"شبابنا  )مثل  الشبابي  لإلبداع  ومسابقات  تثقيفية  حمالت  خالل  من  ذلك  ُنفذ  وقد 
أطلقتها مديريات  إلى مسابقات  و"أردن مبتكر" خالل شهر رمضان(، باإلضافة  عزوتنا" 

الشباب واملراكز الشبابية يف احملافظات.

ومن هنا ميكن القول إن وزارة الشباب نّفذت مجموعة من املبادرات والبرامج رغم ظروف 
إقامة  موعد  أن  خصوصًا  الشباب،  من  كبير  عدد  إلى  املبادرات  هذه  ووصلت  اجلائحة، 
معسكرات احلسني للعمل والبناء جاء يف خضم اجلائحة، فاسُتثمر ذلك افتراضيًا )عن 
والبرامج  املبادرات  هذه  لكن  الشباب.  مع  التواصل  من  قدر  على  أبقى  الذي  األمر  بعد(، 
لذا  األثر،  وقياس  العلمي  والتقييم  املتابعة  آليات  بغياب  اتسمت  واملتشابكة  املتشعبة 
اقتصرت عملية التقييم على عدد األنشطة )الكّم( يف غياب تقييم نوعي وتوثيق دوري 
األهداف  عن  االنحرافات  تعديل  يف  منها  يستفاد  نتائج  إلى  للوصول  منهجي  وتبويب 
األهداف  مع  واالستراتيجية  املؤسسية  األهداف  ارتباط  يظهر  لم  كما  املوضوعة. 
يف  الوزارة  دور  إلبراز  األخرى،  االستراتيجيات  مع  وتقاطعها  العليا  والوطنية  القطاعية 

اجلهد الوطني. 

ثانيًا: إنجازات الوزارة ُبعيد تشكيل حكومة بشر الخصاونة
خالل ورشة العمل التي ُعقدت ملناقشة مسّودة هذه املراجعة بحضور عدد من اخلبراء، بدا 
واضحًا تعاون وزير الشباب وحماسته لتنفيذ ما جاء فيها. وقد تلّقى املجلس االقتصادي 
اتضح   ،)2020/12/31-10/13( الفترة  خالل  الوزارة  بإجنازات  تقريرًا  واالجتماعي 

منه ما يلي:

بدأت الوزارة عملية مراجعة التشريعات واألنظمة املتعلقة بعملها، ووجدت أن هناك   -
القانون  صدور  بعد  ُتستكَمل  لم  التشريعات  بعض  أن  خصوصًا  لذلك،  فعلية  حاجة 

اجلديد لرعاية الشباب.

والوحدات  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  ملراجعة  ومستشارين  بخبراء  الوزارة  تستعني   -
الشبابية،  املراكز  لتقومي  آليات  بتطوير  لبدئها  باإلضافة  لها،  التابعة  اإلدارية 

وشروعها يف عقد اتفاقيات لضمان التأسيس لبيئة رقمية داعمة للعمل الشبابي.

للهيكل  الهرم  رأَس  اللجنة  وتعّد  الوزير،  برئاسة  عليا  توجيهية  جلنة  الوزارة  شّكلت   -
التنظيمي لالستراتيجية الوطنية للشباب، على أمل استكمال هذه الهيكلة كما جاء 

يف توصيات هذه املراجعة.
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تعمل الوزارة على مراجعة االتفاقيات السابقة وتقييم وضعها بهدف حتقيق االستفادة   -
القصوى منها.

تعمل الوزارة منذ فترة من الزمن على التحول إلى الطاقة البديلة، والسيما يف املدن   -
الرياضية، لتخفيف أعباء الكلف الباهظة للطاقة، وشرعت فعليًا يف طرح العطاءات. 
وجتدر اإلشارة إلى عدم مراعاة شروط السالمة العامة لسالمة األفراد واملنشآت واملال 
املدني  والوضع  للشباب  احلسن  مدينة  يف  وحتديدًا  الرياضية،  املدن  بعض  يف  العام 

والهندسي لسطح الصالة الرئيسة فيها. 

بدأت الوزارة فعليًا بإنشاء مركز الشباب االفتراضي من خالل طرح عطاء. ومن خالل   -
ع أن يشكل املركز نقلة نوعية يف طبيعة  االطالع على البنية التأسيسية إلكترونيًا يتوقَّ
اخلدمات املقدمة للشباب حتت ظل الوزارة ويف التواصل معهم وصقل طاقاتهم بأقل 

التكاليف وبصورة تتيح للشباب أنفسهم التواصل مع بعضهم بعضًا.

ثالثًا: اإلنجازات وفق خطط الوزارة 
نظرًا لتعاقب عدد من االستراتيجيات الوطنية، من املفيد التعريف بهذه االستراتيجيات 
ومحطاتها الرئيسة. إذ اعتمد املجلس األعلى للشباب يف عام 2004 نهجًا استراتيجيًا يف 
التعاطي مع امللف الشبابي على املستوى الوطني وذلك بوصفه اخللَف القانوني والواقعي 
آنذاك.  اململكة  يف  الشبابية  السياسات  عن  املسؤولة  احلكومية  واجلهَة  الشباب  لوزارة 
وشّكل هذا التوّجه نقطَة حتول نوعية يف متكني الشباب ونتج عنه وثيقة االستراتيجية 
املستويني  على  املسبوقة  غير  جتربة  مّثلت  التي   )2009-2005( للشباب  الوطنية 
سنة.   )30-12( العمرية  الفئة  ضمن  الشبابي  القطاع  واستهدفت  والعربي،  الوطني 
دت برامجها  وُنفذت هذه االستراتيجية على املستوى الوطني ملدة خمس سنوات، ثم ُمدِّ
التنفيذية سنًة أخرى على الرغم من بعض املعوقات واملآخذ التي واجهتها. وباستحداث 
"محور املبادرات" يف عام 2007 الذي شّكل إضافة نوعية لها، كما أن هذه االستراتيجية 
حّد  إلى  الشباب  واحتياجات  واالجتماعية  السياسية  املستجدات  مواكبة  استطاعت 
هي  االستراتيجية  هذه  وكانت  للتغيرات.  واستجابتها  فاعليتها  عّزز  الذي  األمر  كبير، 
وثائق  أن  ذلك   ،2019 عام  حتى  الواقع  أرض  على  ُنفذت  التي  الوحيدة  االستراتيجية 
و)2018-2016(   )2015-2011( للفترات  ُأعّدت  التي  الوطنية  االستراتيجيات 
تعديالت  إجراء  أو  احلكومات  وتغيير  املتابعة  ضعف  بسبب  ذ  ُتنفَّ لم  و)2025-2018( 
ُأِقّرت االستراتيجية الوطنية للشباب )2019-2025(. )ملزيد من التوضيح  عليها. ثم 

ميكن مراجعة تقرير حالة البالد لعام 2018(.
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رابعًا: االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(:
بعد انقطاع العمل بوثائق االستراتيجيات الوطنية للشباب وبرامجها على أرض الواقع 
السنوية  اخلطط  على  يوازيها(  ما  )أو  الشباب  وزارة  أنشطة  واقتصار   ،2010 عام  منذ 
التي كانت تسير ضمنًا يف إطار رؤية االستراتيجية األولى )2005-2009(، وكان هذا 
اجلامعة  والرؤية  والتوثيق  والتقييم  املتابعة  غياب  اعتراه  وإن  به،  ُيستهان  ال  جهدًا 
لهذه األنشطة يف أغلب األحيان. وهذا ما يّتفق مع نتائج دراسة بعنوان "أنظمة املتابعة 
واألدّلة  البيانات  مشروع  الشباب..  وزارة  يف  العالقة  ذات  املؤسسية  والقدرات  والتقييم 
الدولية )USAID( يف  للتنمية  الوكالة األميركية  أعّدتها   ")DEEP( التربوية للبرامج 

عام 2020.

من هنا جاءت وثيقة االستراتيجية الوطنية للشباب )2019-2025( املعمول بها حتى 
الشبابية  األنشطة  استئناف  يف  إيجابية  حالة  شّكلت  والتي  املراجعة،  هذه  إعداد  وقت 
والتفكير  االبتكار  على  وتشجيعهم  الشباب  استثمار  إلى  وهدفت  الوطني،  الصعيد  على 
اخلاّلق واإلبداعي الذي ينظر إلى الواقع واملشاكل بعني الفرص والتطوع واملبادرة والريادة 

واالعتماد على الذات.
اجلدول رقم )1(:

أهداف االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(
الهدف االستراتيجياحملور

تطوير بيئة تعليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة ومحّفزة الشباب والتعليم والتكنولوجيا
باستخدام تكنولوجيا املعلومات.

تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وتأصيل الهوية الوطنية، الشباب واملواطنة الفاعلة
واالهتمام بقيم االنتماء والعدالة واملشاركة دون متييز.

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة

متكني الشباب يف املجاالت: السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي. 

بناء قدرات الشباب والعاملني معهم معرفيًا لتأسيس املبادرات 
الفاعلة وإدارتها.

تطوير املراكز الشبابية والبنية التحتية الالزمة لتقدمي 
اخلدمات الشبابية املتقدمة وتوفير مساحات صديقة.

الشباب والريادة والتمكني 
االقتصادي

تطوير بيئة العمل الشبابي لدعم اإلبداع واالبتكار وريادة 
األعمال، للنهوض مبسيرة الريادة االجتماعية والتعامل غير 

التقليدي مع التحديات.
الشباب واحلاكمية الرشيدة 

وسيادة القانون
تعزيز مفاهيم احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون وقيمهما 

وممارساتهما.

نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر لدى الشباب، مبا يعزز األمن الشباب واألمن والسلم املجتمعي
والسلم االجتماعي ونبذ التطرف والعنف.

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، واستخدام األمناط الشباب والصحة والنشاط البدني
الصحية السليمة.

املصدر: االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(.
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للشباب  الوطنية  االستراتيجية  إطار  يف  املتحققة  اإلجنازات   )2( رقم  اجلدول  ويوضح 
أعداد  إلى  باإلضافة  محور،  كل  يف  ذة  املنفَّ األنشطة  عدد  يف  لًة  ممثَّ  ،)2025-2019(
املشاركني بها وفقًا ملتغير النوع االجتماعي، وذلك استنادًا إلى التقارير الواردة من وزارة 
الشباب عن منجزات املديريات التابعة لها لعام 2020. مع اإلشارة إلى أنه تعّذر احلصول 

على وثائق تفيد بتقييم األثر لهذه األنشطة.

اجلدول رقم )2(: 
 إجنازات وزارة الشباب لعام 2020 يف إطار االستراتيجية الوطنية للشباب

)2025-2019(
إناث ذكور عدد

األنشطة احملور الرقم

4150 3056 214 الشباب والتعليم والتكنولوجيا 1

6150 6285 221 الشباب واملواطنة الفاعلة 2

4616 6369 298 الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة 3

3739 3318 173 الشباب والريادة والتمكني االقتصادي 4

1340 1778 102 الشباب واحلاكمية الرشيدة وسيادة القانون 5

1952 2997 159 الشباب واألمن والسلم املجتمعي 6

5139 4695 227 الشباب والصحة والنشاط البدني 7

27086 28498 1394 املجموع

55584 املجموع الكّلي

يتضح من اجلدول رقم )2( بأن وزارة الشباب نفذت يف عام 2020 )وأثناء جائحة كورونا( 
 ،)2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  إطار  يف  األنشطة  من  كبيرًا  عددًا 
املشاركة يف هذه  واإلناث يف  الذكور  التوازن نسبيًا بني  مع أخذها بعني االعتبار حتقيق 

األنشطة.

كورونا،  بجائحة  الَكّمّية  الناحية  من  واملشاركني  األنشطة  تأثر  قلة  من  يبدو  ما  وبشأن 
أوضحت وزارة الشباب يف رّدها الرسمي أنها استخدمت منصة "زووم" لعقد األنشطة عن 
بعد، وعززت البنية التحتية، ومنحت املشرفني واملشاركني حوافز مادية وبدل استخدام 

شبكة اإلنترنت، مما زاد اإلقبال على املشاركة بهذه األنشطة.
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العظمى منهم  النسبة  أن  تبنّي  أسماء احملاضرين يف هذه األنشطة  وبعد مراجعة قوائم 
األكادميية  املؤسسات  يف  واخلبرات  الكفاءات  بأصحاب  اسُتعني  وقّلما  الوزارة،  كوادر  من 
واملتخصصة املنتشرة يف أنحاء اململكة، األمر الذي أّثر سلبًا على مبدأ الشراكة الوطنية 
ولم  للشباب.  الوطنية  االستراتيجية  عليه  قامت  الذي  الشباب  متكني  يف  والتخصصية 
تظهر التشاركية للمؤسسات والقطاعات الوطنية الشريكة يف تقرير اإلجناز الذي أعدته 
الوزارة، وقد يعزى ذلك لظروف اجلائحة التي أّثرت على جميع القطاعات بصورة واضحة 
من جهة، ولعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم عملية إدارة االستراتيجية الوطنية للشباب 

وقيادتها على املستويني املؤسسي والوطني. 

ويف سياق تنفيذ االستراتيجية، ميكن إيراد املالحظات اآلتية:

بذلت وزارة الشباب جهدًا كبيرًا خالل عام 2020 الذي شهد ظروفًا استثنائية بسبب   -
ذة وعدد املشاركني بها من اجلنسني، وهذا  جائحة كورونا، يعكسه عدد األنشطة املنفَّ
يؤكد أن الوزارة استطاعت التكّيف مع املستجدات وإبقاء التواصل مع الشباب مبا أتيح 

لها من وسائل.

أخذت الوزارة متغير النوع االجتماعي بعني االعتبار يف أنشطتها، وأدى ذلك إلى تعزيز   -
دور املرأة يف هذه األنشطة.

غابت املؤسسات الشريكة يف االستراتيجية الوطنية للشباب عن املشهد، رغم أن هذه   -
االستراتيجية متثل ملفًا وطنيًا وال يقتصر تنفيُذها على جهة دون سواها، فانبرت 

وزارة الشباب وحدها للقيام بهذه املهمة.

الوطنية  االستراتيجية  ضمن  املدرجة  األنشطة  تنفيذ  أثناء  الوزارة  تلتزم  لم   -
العام  اإلطار  وفق  األنشطة  تنفيذ  على  واقتصرت  االستراتيجية  مبعطيات  للشباب، 
لها، فتعّذر  التابعة  لالستراتيجية ومحاورها دون االلتزام بخططها ومؤشرات األداء 

بذلك قياس اإلجناز يف مدى حتقيق األهداف.

ما زالت الوزارة تعتمد على اإلجنازات الكّمية )اعتماد العدد( دون االلتفات ألّي تقييم   -
نوعي أو أّي قياس علمي لألثر، على الرغم من أن هذه املالحظة وردت يف تقرير حالة 
البالد لعام 2018، وتكررت يف تقرير حالة البالد لعام 2019، وأشار لها تقرير الدراسة 
التي أجرتها الوكالة األميركية للتنمية الدولية )USAID( يف عام 2020، وكذلك تقرير 
تقييم جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية )2020/11/18(، 
ما يؤكد  والقياس وعدم االستفادة منها،  التقومي  آليات  القصور يف  الذي وّضح جوانب 
"ال  يف:  واملتمثلة  الشباب،  لقطاع  املراجعة  هذه  حولها  تدور  التي  احملورية  الفكرة  على 

خالف على اجلهد املبذول، ولكن اخلالف على اإلجناز وقياس األثر". 



16

Economic & Social Council of Jordan

خامسًا: االستراتيجيات المؤسسية لوزارة الشباب

1- االستراتيجية املؤسسية لوزارة الشباب )2019-2016(
دأبت اجلهة احلكومية املسؤولة عن السياسات الشبابية على بناء استراتيجية مؤسسية 
بناء  يف  للشباب  األعلى  املجلس  شرع  عندما  وذلك  2014؛  عام  مطلع  منذ  بها  خاصة 
استراتيجية مؤسسية ُأطلقت يف عهد وزارة الشباب عام 2016 لتكون خطة استراتيجية 
االهتمام  االستراتيجية:  هذه  فلسفة  وكانت   .)2019-2016( الفترة  تغطي  مؤسسية 
باجلانب املؤسسي للوزارة لتكون سندًا ورديفًا داعمًا لالستراتيجية الوطنية للشباب التي 
أخذت على عاتقها جانب متكني الشباب وإقامة األنشطة املختلفة يف هذا السياق. وقد 
والوظيفي  املؤسسي  اجلانب  لتطوير  حاجة  هناك  أن  إلى  عديدة  تقييم  تقارير  أشارت 
واإلداري والبنى التحتية لوزارة الشباب أو اجلهة التي تقوم مبقامها، وذلك لتعزيز القدرة 

على حتقيق النتاجات املرجوة من االستراتيجية الوطنية للشباب.

وتكونت االستراتيجية املؤسسية للوزارة )2016-2019( من سبعة محاور هي: التنظيم 
التشريعات  املجتمعية،  املسؤولية  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  التشاركية  واملالي،  اإلداري 

واألدلة، اجلودة والتميز، املؤسسات الشبابية والرياضية، والبرامج واألنشطة.

وكان تقرير حالة البالد لعام 2018 قد أشار إلى "تعذر الوصول إلى وثائق أو تقارير تفيد 
تقرير  أشار  كما  األقل".   على  تنفيذها  يف  ُشرع  أو  تنفيذها  مت  االستراتيجية  هذه  بأن 
حالة البالد لعام 2019 إلى أن العمل بدأ بهذه االستراتيجية، وأورد عددًا من اإلجنازات 
التقرير  للوزارة دون ربط تلك اإلجنازات مبحاور تلك االستراتيجية. وذكر  االعتيادية 
نفسه أن معسكرات احلسني للعمل والبناء )2018( من أدوات االستراتيجية املؤسسية، 

بينما تندرج هذه املعسكرات ضمن أدوات االستراتيجية الوطنية للشباب. 

أو نوعي،  أّي تقييم كّمي  ولم يجِر  التنفيذ على أسس مؤشرات األداء،  لم يتم  وعمومًا، 
واكُتفي بذكر اإلجنازات االعتيادية للوزارة والتي تتصل بتطوير األداء املؤسسي بطريقة 
أو بأخرى. كما ظهر اخللط بني مفهوم االستراتيجية املؤسسية للوزارة واالستراتيجية 

الوطنية للشباب يف تلك املرحلة.

2- االستراتيجية املؤسسية لوزارة الشباب )2022-2020(
للوزارة  املؤسسية  االستراتيجية  تنفيذ  عدم  يتبني  والتحليل،  التقصي  خالل  من 
)2016-2019(، وقد ُأعّدت وثيقة أخرى للغاية نفسها تغطي الفترة )2022-2020(، 
ذ أيضًا وفقًا ملا ورد يف التقرير الصادر من وزارة الشباب، والذي أوضح أن بهذه  لكنها لم تنفَّ
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االستراتيجية لم ُيعَمل بها نظرًا لعدم اكتمال اعتمادها رسميًا من رئاسة الوزراء/ إدارة 
تطوير األداء املؤسسي. ويشير ذلك التقرير إلى شروع الوزارة بإجراءات فعلية ملراجعة 
وثيقة االستراتيجية املؤسسية، إذ ُكلِّف خبير وطني بإجراء عملية املراجعة والتحديث 
بالتعاون مع قيادات من الوزارة ووضع اللمسات األخيرة إلجناز الوثيقة على أمل أن متثل 

االستراتيجية املؤسسية للوزارة للفترة )2021-2023(. وميكن إيجاز ذلك مبا يلي:

ومفهوم  الشباب،  بوزارة  اخلاصة  املؤسسية  االستراتيجية  مفهوم  بني  خلط  هناك   -
يف  واضحًا  زال  ما  لكنه  جديدًا،  ليس  اخللط  وهذا  للشباب.  الوطنية  االستراتيجية 

املشهد؛ على مستويات التخطيط والتنفيذ والتقييم على حد سواء.

ُوضعت االستراتيجيتان املؤسسيتان للوزارة )2016-2019( و)2020-2022(، ولم   -
املؤسسية  االستراتيجية  وثيقة  إعداد  على  الوزارة  وتعكف  منهما.  أّي  تنفيذ  يبدأ 

للوزارة لألعوام )2023-2021(.

ليس املهم بناء االستراتيجيات بقدر ما يجب االلتزام بالتنفيذ احلقيقي وفق اخلطط   -
ومؤشرات األداء التابعة لهذه االستراتيجيات.

سادسًا: مكّونات الوزارة وأدواتها
بقطاع  املتعلقة  التوصيات  من  مجموعة  على   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  اشتمل 
الشباب ومنها ما يتعلق مبكونات الوزارة وأدواتها، والتي لم يؤَخذ كثير منها بعني االعتبار 
بالقدر الكايف طيلة الفترة املنصرمة على الرغم من إقرار وزير الشباب والفريق املرافق له 
لهذه التوصيات يف ورشة العمل التي خصصها املجلس االقتصادي واالجتماعي ملناقشة 
املسّودة آنذاك، لهذا من املفيد إعادة حتليلها ومراجعتها نظرًا ملا تنطوي عليه من أهمية. 

جميع  على  تتوزع  ورياضية  شبابية  مؤسسة   650 على  يزيد  ما  الشباب  لوزارة  يتبع 
ناديًا  و388  شباب،  مديرية  و13  شبابية،  رياضية  مدن   5 وتشمل:  اململكة  محافظات 
ثقافيًا رياضيًا اجتماعيًا، و14 هيئة شبابية، و196 مركزًا شبابيًا، و18 مجمعًا شبابيًا 

ورياضيًا، و16 بيتًا ومعسكرًا للشباب.

وتاليًا عرض لطبيعة مكونات الوزارة، وأبرز التحديات التي تواجهها وعدد من املقترحات 
لتطوير عملها: 
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1. الوضع القانوني
بعد تشكيل وزارة الشباب يف 1 حزيران 2016 خلفًا للمجلس األعلى للشباب، بدا أن هذه 
التأرجح  الشباب( بعد  املعنية بالشباب )وزارة  اخلطوة بدايُة استقراٍر للجهة احلكومية 
 2005 لسنة   )13( رقم  الشباب  رعاية  قانون  ُأقّر  فقد  وعليه  ذلك،  قبل  شهدته  الذي 

وتعديالته.

ومن املقترحات التي ميكن تبّنيها يف هذا السياق إجراء مراجعة جلميع التشريعات التي 
حتكم عمل الوزارة من خالل دراسة قانونية شاملة للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها 
ونقاط الضعف ومعاجلتها. رغم ما جاء يف التقرير املقتضب الوارد من الوزارة، والذي يشير 
لعدم وجود نّية للوزارة بإجراء أّي تعديالت قانونية خالل املرحلة املقبلة. حيث يتبني من 
املسح لهذا البند احلاجة الفعلية للمراجعة القانونية وال سيما النظام والتنظيم االداري 

وما ينبثق عنه من هياكل تنظيمية ووصف وظيفي لكافة الوحدات االدارية.

2. االتفاقيات
من   38 أبرمت  الوزارة  أن  الشباب،  وزارة  من  الواردة  التقارير  وحتليل  التقصي  يكشف 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم لغايات تعزيز التشبيك والوصول للشباب يف أرجاء اململكة، 
بها  املعنية  اجلهاُت  وضّمت   ،2020 عام  يف  واملذكرات  االتفاقيات  هذه  توقيع  وجرى 
مؤسساٍت حكومية وأكادميية وأهلية ومنظمات محلية ودولية بصورة قد تعزز تشاركية 
ه وجرت متابعته بشكل فّعال. ويعّد إبرام هذه االتفاقيات  الوزارة اذا ما اسُتثمر هذا التوجُّ
واملذكرات فرصة، على الرغم من عدم تقدمي أّي دليل على البدء بتنفيذ أّي منها، وقد 
العمل بها.  الوقت متاحًا إلعادة  2020، ورمبا  ما زال  ُأبرمت يف عام  أنها  إلى  ُيعزى ذلك 
ومن جهة أخرى فإن جائحة كورونا أّثرت على جميع القطاعات وأعادت ترتيب األولويات 

ملعظم اخلطط والبرامج.

3. الوضع اإلداري
تعمل وزارة الشباب وفق نظام التنظيم اإلداري رقم )78( لسنة 2016 )نظام التنظيم 
اإلداري لوزارة الشباب(. ومنذ ُأقّر هذا النظام مت اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة فقط، 
لكن الهياكل الفرعية والوصف الوظيفي واملعايير الالزمة لذلك والتي تضمن التخصصية 
إلى  اإلشارة  مع  النظام،  صدور  على  سنوات  مرور  رغم  بعد  ُتستكَمل  لم   واألحّقية، 
وجود تشوهات تنظيمية تعتري معظم اجلسم الوظيفي للمديريات يف الوزارة وامليدان 
مراجعة  إلى  يحتاج  ما  وهو  الشبابية،  واملراكز  الرياضية  املدن  وأندية  الرياضية  واملدن 

دقيقة.
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من  للتخلص  الوظيفي،  والوصف  اإلداري  للتنظيم  شاملة  مراجعة  إجراء  هنا  وُيقتَرح 
العشوائية يف املسميات واالزدواجية يف املهام.

4. املراكز الشبابية
وهي مراكز تابعة للوزارة رسميًا، تستقبل الشباب ضمن الفئة العمرية )12-30( سنة، 
منها  تنِفق  سنوية  مخصصات  ولها  للوزارة،  التابعة  الكوادر  ضمن  من  البشرية  وكوادرها 
مالءمتها  مدى  حيث  من  مقراتها  وتتفاوت  أعضاؤها،  بها  يشارك  التي  أنشطتها  على 
 82 196 مركزًا )107 للذكور،  املراكز  العدد اإلجمالي لهذه  الشبابية. ويبلغ  لألنشطة 
ف  تصنَّ مركزًا  و40  مستأَجرة،  مباٍن  يف  أعمالها  متارس  منها   106 مختلطة(،   7 لإلناث، 
ُبنيت  البقية )50 مركزًا( فقد  أما  الوزارة(،  )املبنية من خالل  النموذجية  املراكز  ضمن 

مقراتها ضمن برنامج املبادرات امللكية.

نظرًا  الشبابي،  التمكني  يف  الرئيسة  والذراع  القوة  عناصر  أحد  الشبابية  املراكز  وتعّد 
املالية إلى حّد  للرعاية احلكومية التي حتظى بها مباشرًة، ولتوّفر املقرات واملخصصات 
ما، باإلضافة النتشارها يف أرجاء البالد، وال سيما يف األطراف واملناطق البعيدة عن مراكز 
أدائها بشكل ملحوظ، ومن  أّدت لتراجع  املراكز تعاني من حتدياٍت  احملافظات. لكن هذه 

أبرز هذه التحديات:

1- العضوية
جتميع  هي  واحدة،  صورة  يف  الواقع،  أرض  على  العضوية  تنحصر  تكاد  كورونا:  قبل  ما 
الشباب للمشاركة يف أنشطة معينة، وخاصة معسكرات املبيت. لكن عدد الشباب الذين 
املراكز  العضوية يف  افتقار  إلى  واقع األمر قليل جدًا. باإلضافة  املراكز يف  يترددون على 
الشبابية لألعمار املتقدمة من الفئة املستهدفة وفق فلسفة الوزارة )20-30 سنة(، وهذا 
أمر يف غاية األهمية، إذ ميكن لهؤالء الشباب أن يكونوا ميّسرين وقادرين على املساهمة 

يف إدارة املراكز بشكل أو بآخر.

الرقابة  غياب  ظل  يف  أدائها  بتطوير  املراكز  اهتمام  عدم  الشباب:  عزوف  أسباب  ومن 
داخل  وقتهم  من  جزء  قضاء  على  الشباب  تشجع  التي  اجلاذبة  البرامج  وندرة  عليها، 
املركز، وضعف قدرة القائمني على املراكز على استقطاب الشباب والتعامل معهم كشركاء 
حقيقيني يف إدارة هذه املراكز، واتساع الفجوة بني املراكز واملدارس نظرًا لعدم وجود خطة 
أثر قرارات سابقة  إلى  والتعليم، باإلضافة  التربية  املدارس يف وزارة  تشبيك واضحة مع 
ُأنهي مبقتضاها عمل بعض املعلمني وفق نظام املكافأة الذي كان معمواًل به وحّقق تشبيكًا 

مع املدارس آنذاك. 
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ومن املمكن اقتراح بعض احللول بخصوص تعزيز وضع العضوية يف املراكز الشبابية على 
النحو التالي:

ما بعد كورونا: يكمن احلل يف إعادة العمل بتشغيل الناشطني بالعمل الشبابي والطالبي 
من املعلمني العاملني يف مدارس وزارة الترابية والتعليم، يف املراكز الشبابية خالل الفترة 
املسائية وفقًا لنظام املكافأة، على أن تتم متابعة أدائهم وتقييمه دوريًا. وقد ُعمل بهذا 

النهج سابقًا، وشهد جناحًا ملموسًا قبل أن يقرر وزير الشباب إلغاءه يف عام 2012. 

الهيئات  بناء  خالل  من  واحلقيقي،  الفعلي  العضوية  بنظام  العمل  تكريس  ينبغي  كما 
املراكز  إدارة  الهيئات يف  الهيئات اإلدارية ضمن برامج، وتفعيل دور هذه  العامة وانتخاب 
الشباب  الستقطاب  الفرصة  وإعطائها  املساندة  اللجان  وتشكيل  املراكز،  رؤساء  بإشراف 

وتفعيل أدوارهم، وفق منظومة شبابية فاعلة تقدم لهم التسهيالت الالزمة.

أثناء كورونا: تعمل الوزارة على منصات استقطاب للشباب بشكل افتراضي وعن بعد، ومن 
شأن استثمار هذه املنصات بالصورة الصحيحة أن يزيد استقطاب الشباب نحو العضوية 

أثناء اجلائحة وبعدها.

ومن املقترحات أيضًا:

البرملانات  مبادرة  مثل  طموحاتهم،  تلبي  جذابة  شبابية  مببادرات  الشباب  توطني   -
الشبابية التدريبية، والعمل التطوعي، والقيادات الشبابية املساندة، وترميم الغابات 

وزراعتها.

الشبابية  للمراكز  وجذبهم  اجلامعي  والشباب  الوزارة  بني  التشاركية  صياغة  إعادة   -
بشكل عملي وملموس وضمن االستراتيجية الوطنية للشباب.

تعزيز مبادرة املركز الشبابي االفتراضي:   -

الوجود،  حيز  إلى  إبرازها  على  الوزارة  تعمل  التي  املبادرات  إحدى  املبادرة  هذه  ُتعّد 
والتدريب  بالتعليم  مختصة  األغراض  متعددة  إلكترونية  منصة  إنشاء  يف  وتتلّخص 
التفاعل مع عدد كبير  فرصة  للوزارة  يتيح  ما  الشباب، وهو  واستثمار قدرات  والتسويق 
تضمن  متكاملة  ببرامج  السواء،  على  واالستثنائية  االعتيادية  الظروف  يف  الشباب  من 
تفعيلهم ومتابعتهم وتقييم املنجزات إلكترونيًا، األمر الذي ميّكن الوزارة من حتقيق جزء 

كبير ومهم من أهدافها ومبواكبة حقيقية ألدوات العصر الفعالة.
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2- الكوادر اإلدارية واإلشرافية
املؤهالت  ضعف  لتشمل  املضمار،  هذا  يف  الشبابية  املراكز  تواجه  التي  التحديات  تتنوع 
بعض  يف  حاد  بنقٍص  يتسبب  الذي  الكوادر  توزيع  وسوء  الكوادر،  من  كبيرة  نسبة  لدى 

املراكز وتخمة معيقة يف بعضها اآلخر. 

الوساطة  على  واملبنية  العشوائية  شبه  التعيينات  موجات  إلى  كبير  بشكل  يعود  وهذا 
واحملسوبية من دون دراسة موضوعية لالحتياجات الفعلية، باإلضافة إلى فتح مداخل 
واسعة للتعيني خارج جدول التشكيالت أو من خالل أندية املدن الرياضية أو على نظام 
"احلمل  هذا  تثبيت  إلى  النهاية  يف  يقود  ما  وهو  الشباب،  بيوت  حساب  على  أو  املكافأة 
الثقيل" ضمن جدول التشكيالت، والنتيجة: مراكز مثقلة وعاجزة متامًا، وكوادر محبطة، 

وعضوية ضعيفة.

خبراء  من  مسوحات  على  املبنية  واملقترحات  العلمية  الدراسات  قّلة  ذلك  إلى  يضاف 
واثقة  بخطى  للسير  العالقة  ذات  والتشريعات  اإلدارية  الكوادر  حيثيات  على  للوقوف 

ومدروسة.

ومن املقترحات التي ميكن طرحها حلل تلك املشاكل:

إن  إذ  املشكالت،  بعض  حّل  يف  الوقت  استثمار  كورونا  أثناء  املمكنة  الفرص  من  كورونا:  أثناء 
مشكلة الكوادر اإلدارية واإلشرافية ال ميكن حّلها إاّل بعد التعامل بحزم للتخلص من التدخالت 

واحملسوبية والفساد وإساءة استغالل املوقع الوظيفي يف التعيينات والتنقالت وغيرها.

ومن شأن إجراء دراسة حقيقية من خبراء لواقع هذه الكوادر من جميع النواحي أن يؤدي 
إلى:

تأهيل الكوادر التي لديها االستعداد واملبادرة، لتحظى بفرصة جديدة.  -

حتييد الكوادر امليؤوس من تطويرها لصالح العمل الشبابي، استنادًا إلى مقولة "إْن لم   -
ينفعنا يجب أاّل يتمكن من اإلضرار بنا".

اعتماد هيكل وظيفي مبنّي على االحتياجات احلقيقية وليس على أساس استيعاب   -
الكوادر كما هي يف واقع احلال.

اختيار رؤساء املراكز وفقًا ملعيار الكفاءة، ومنحهم الصالحيات املناسبة لطبيعة املهمات   -
املعتمدة  لألهداف  حتقيقًا  يحرزونه  الذي  اإلجناز  تقييم  املقابل  ويف  يتولونها،  التي 

مسبقًا لكل مركز على حدة ووفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
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بعض  أصحابها  منح  مع  اإلعارة،  بنظام  والتعليم  التربية  وزارة  من  كفاءات  استقطاب   -
االمتيازات وإخضاع أدائهم للتقييم دوريًا.

3- الفعاليات واألنشطة
أثناء كورونا: أقامت الوزارة نشاطات تفاعلية مبشاركة الشباب عن بعد، إذ تشير تقارير 
املنجزات إلى أن أعدادًا كبيرة من الشباب والشابات جرى الوصول لها بعد توفير الوزارة 
الوزارة  تكون  وبذلك  واملشرفني.  لألعضاء  وغيرها  إنترنت  شبكة  وبدل  مادية  حوافز 
والظروف  الصعوبات  الرغم من  إقامة األنشطة على  استمرت يف  لها قد  التابعة  واملراكز 

القاهرة أثناء اجلائحة.

ما قبل كورونا: إن تكرار األنشطة التقليدية يف معظم املراكز، واتباع أسلوب التلقني، واختيار 
محاضرين غير أكفاء بهدف "تنفيعهم"، أفقَد اجلزء األكبر من هذه األنشطة مضمونها 
ووقف عائقًا دون إمكانية حتقيق أهدافها، كما إن تكرار إشراك األقارب واملعارف يف هذه 
األنشطة، من دون اعتبار لشرِط العضوية الفعلّية، حصَر حجم الشريحة املستفيدة أو 

املستهدفة من الشباب يف البرامج املختلفة.

كما أن ضعف االلتزام بخطة تنفيذية لالستراتيجية الوطنية للشباب حال دون أن تكون 
هذه األنشطة وفق إطار مرجعي ومؤشرات أداء مرسومة، وبقيت كما يف الوضع السابق، 

ضمن اإلطار العام لالستراتيجية.

وتاليًا عدد من املقترحات بخصوص الفعاليات واألنشطة:

استحداث أنشطة شبابية تبّث احليوية يف املراكز من خالل الشباب أنفسهم، وتقدمي   -
التسهيالت الالزمة لهم يف هذا املضمار من خالل األنشطة املباشرة واالفتراضية.

الشبابية  املراكز  بني  ما  يف  واالفتراضية(  )املباشرة  التشاركية  األنشطة  مبدأ  تعزيز   -
داخل احملافظة الواحدة، وعلى مستوى األقاليم )شمال، وسط، جنوب(، وعلى مستوى 
ف الشباب على بعضهم بعضًا، ويفتح  اململكة ككل. ومن شأن هذا التوّجه أن يعّزز تعرُّ
باب التواصل بينهم بعيدًا عن اجلهوية واملناطقية. كما أن األنشطة الكبيرة )املبيت( 
بالتشارك  املراكز  من  عدد  مخصصات  من  التكاليف  دفع  شأن  ومن  للشباب،  مشّجعة 
من  مزيدًا  ستوّلد  اإلشراف  تشاركية  فإن  أخرى  ناحية  ومن  املالية،  العوائق  يذّلل  أن 

اجلدية، وتعّزز الرقابة، وتقّلل من املخالفات اإلدارية واملالية.

تفعيل برامج الدروس املجانية من خالل معلمني متطوعني، لتقدمي خدمة ملموسة   -
أبنائهم  استقطاب  وبالتالي  الشبابية،  للمراكز  األهالي  نظرة  ولتحسني  لألعضاء، 

للعضوية.
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إشراك الشباب أنفسهم يف التخطيط لألنشطة وتنفيذها وتقييمها.  -

مثل  باالستمرارية،  تتصف  نوعية  فعاليات  تنظيم  خالل  من  املراكز  حضور  تعزيز   -
ومؤمتر  اجلامعات،  لطلبة  احلّقة  املواطنة  وبرنامج  التدريبية،  الشبابية  البرملانات 
الفكر التنويري واملبادرات النابعة من الشباب، وإقامة الفعاليات افتراضيًا )عن بعد( 

خالل الظروف االستثنائية مثل جائحة كورونا.

التأكيد على التشاركية مع كافة القطاعات الوطنية ذات العالقة وعلى رأسه وزارتي   -
التربية والتعليم والتعليم العالي.

4- التعليمات المالية
تكمن املشكلة هنا يف الصالحيات املمنوحة لرؤساء املراكز، والتفاوت يف اإلنفاق بني املركز 
الضيافة  مخصصات  وإلغاء  املالية،  اإلجراءات  بعض  تشوب  التي  والتعقيدات  وامليدان، 
العوامل  هذه  تشّكل  إذ  التدريب.  ومواد  األنشطة  لوازم  من  واحلد  األنشطة،  بعض  يف 
واملدربني  الشباب  استقطاب  من  احلد  إلى  يؤدي  املراكز  مشريف  أمام  عائقًا  واملمارسات 

األكفاء، ما يؤثر على جودة األنشطة املستهدفة. 

ومن املقترحات يف هذا املجال:

إشراك مشريف ومشرفات املراكز الشبابية يف وضع التعليمات اإلدارية واملالية وعملية   -
عن  والبعد  الواقع،  أرض  على  ذلك  عن  ينتج  ما  وتطبيق  االستراتيجي،  التخطيط 

املشاركات الشكلية.

الرئيس،  الهدف  على  النشاط  من  املصروفة  املئوية  النسبة  االعتبار  بعني  األخذ   -
والنسبة املصروفة على اخلدمات اللوجستية.

تطوير آليات للمراقبة واملتابعة وضبط املخالفات اإلدارية واملالية واألنشطة الوهمية   -
أحيانًا، وتفعيل مبدأ سيادة القانون.

تطوير التعليمات املالية مبا يتناسب مع الظروف االستثنائية.  -

تطوير آلية محكمة وفق األنظمة تكفل تفعيل الرقابة واملتابعة واملساءلة.  -

5- مباني المراكز الشبابية ومقّراتها
وقلة  والساحات  املساحات  ضيق  حيث  من  حتّديًا  املباني  هذه  تشّكل  املستأجرة:  املباني 
التجهيزات، ومع ذلك هناك مراكز ذات إمكانات متواضعة جنحت يف تسجيل الكثير من 

اإلجنازات رغم أن مبانيها مستأجرة ومتواضعة. 
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وقد توّلت املبادرات امللكية بناء 50 مركزًا ُجهزت بالكامل، إاّل أن مشكلة املراكز املستأجرة 
ما تزال بال حل، بل إنها تتفاقم مع تأسيس كل مركز جديد. 

واجلدير بالذكر أّن اإلقبال على تأسيس املراكز من ِقَبل األهالي وأصحاب النفوذ ال يتعلق 
بخدمة الشباب قدر ارتباطه بإيجاد مداخل للتعيينات.

وتاليًا عدد من احللول املقترحة:

بتحسني  ج  التدرُّ يف  تتلّخص  املدى  طويلة  خطة  التحدي  هذا  مع  التعامل  يستدعي   -
أو إقامة أبنية جديدة  أو استبدال أخرى بها  مواصفات وجتهيزات املقرات املستأجرة 
كان  إن  مركز  أّي  تأسيس  على  املوافقة  عدم  أخرى  جهة  ومن  حقيقية،  أولويات  وفق 

سيتخذ مبنى مستأجرًا مقرًا له.

بناء شراكات مع املؤسسات األهلية من أندية وجمعيات وجامعات وغيرها، واستخدام   -
مقراتها لتمكني الشباب.

تعزيز التعاون مع اجلامعات لتوفير مقرات شبابية جامعية بإشراف الوزارة.  -

املقرات املمنوحة ضمن برنامج املبادرات امللكية: شّكلت هذه املقرات إضافة نوعية للقطاع، 
باملراكز،  امللحقة  الساحات  وسعة  البناء،  جودة  من  والرفع  املراكز،  عدد  زيادة  حيث  من 

واحلرص على جتهيز املراكز بشكل مناسب. 

عن  نسبيًا  بعيدة  مناطق  يف  غالبًا  أقيمت  أنها  املقرات،  هذه  تواجهه  الذي  التحدي  لكن 
ز بالكوادر املؤهلة  التجمعات السكانية، بحكم أنها مملوكة للدولة، إلى جانب أنها لم تعزَّ

ولم حتَظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.

ومن املقترحات ملزيد من التفعيل لهذه املقرات:

ما بعد كورونا: العمل على استخدام وسائل نقل مستأجرة أو صرف بدل مواصالت للشباب 
التجمعات  عن  املقرات  بعض  ُبعد  عقبة  لتذليل  مضبوطة،  مالية  آلية  وفق  األعضاء 

السكانية.

أثناء كورونا: دراسة موضوع كوادر هذه املراكز وفق املقترحات سابقة الذكر.
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6. مديريات الشباب في المحافظات
يتبع لوزارة الشباب 13 مديرية شباب، بواقع مديرية لكل محافظة، باإلضافة ملديرية 

شباب إلقليم البترا.

الرياضية  واملجمعات  الشبابية  واملراكز  الشبابية  والهيئات  األندية  فإن  لألنظمة،  ووفقًا 
وبيوت الشباب تتبع إداريًا ملديرية الشباب ضمن احملافظة. 

واحملاسبة  الصالحيات  يف  الشباب،  مديريات  عمل  يف  احلقيقي  التحدي  ويكمن 
تتحكم  املالية  التعليمات  أن  كما  والتشغيل،  اإلدارة  تتعدى  ال  وقد  مقّيدة  فالصالحيات 
بسير العمل يف كثير من األحيان، ويف املقابل هناك غياب للمتابعة والتقييم لعمل هذه 

املديريات.

كما لوحظ غياب التقييم الوظيفي املؤسسي وعدم وجود سجالت رصد األداء للموظفني، 
والترفيعات  والترقيات  األحّقية  حيث  من  الوظيفية  البوصلة  وضوح  عدم  إلى  أدى  ما 

واإلحالل والتعاقب الوظيفي ...إلخ.

7. األندية والهيئات الشبابية
األندية )رياضي، ثقايف، اجتماعي(: وفقًا لنظام األندية والهيئات الشبابية، فإّن النادي 
ص من وزارة الشباب لتحقيق أهداف رياضية وثقافية واجتماعية، وهو  هيئة أهلية ترخَّ

محكوم بنظامه الداخلي املصاَدق عليه من الوزارة. 

وبلغ عدد األندية املرخصة من ِقبل الوزارة 388 ناديًا. وميثل هذا العدد الكبير حتّديًا 
النوادي  تأسيس  أصبح  أن  بعد  وذلك  تهديد،  إلى  فرصة  من  يتحول  القطاع  هذا  جعل 
صات  مخصَّ على  عبء  إلى  حّولها  الذي  األمر  القانونية،  املتطلبات  حتقيق  ملجرد  متاحًا 

الدعم وقّلل إمكانية مراقبتها للتأكد من سالمة وضعها من النواحي كافة. 

صات الدعم لألندية حتديًا كبيرًا أّثر على نفقات وأولويات أخرى، بخاصة  وتشكل مخصَّ
أرهقت  واحملسوبية،  والوساطة  للنفوذ  رضوخًا  أو  احلصص  ملبدأ  وفقًا  الدعم  آلية  أن 
األندية النشيطة التي ُيفترض أنها متثل فرصة وأذرعًا قوية للوزارة جتاه العمل الشبابي 
يف ثنائية اجلغرافيا والسكان يف اململكة. لذلك ال بد من ربط الدعم باإلجناز وفق الرؤى 

االستراتيجية.

بالشأن  املعنية  الشبابية  والهيئات  األندية  أوضاع  تصويب  من  بد  ال  السياق،  هذا  ويف 
الشبابي وإعادتها إلى مسار الوزارة كذراع ال ميكن االستهانة بها إذا ُأحسن ربطها بإجنازات 

الوزارة كشريك وطني شبابي فاعل.
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الهيئات الشبابية: بلغ عدد الهيئات الشبابية املرخصة من الوزارة 14 هيئة تتنوع أهدافها 
وأنشطتها تبعًا الجتاهات الشباب املؤسسني واألعضاء واحتياجاتهم. وهذه الهيئات أهلية 
تطوعية، ولها مقرات خاصة بها، وحتكمها أنظمتها الداخلية املصاَدق عليها من الوزارة، إذ 
طرأ حتّول على نظام األندية يف عام 2005 عندما أضيفت الهيئات الشبابية كحاضنات 

أهلية معنية بالعمل الشبابي املتخصص. 

والهيئات  األندية  دعم  تعليمات  وفق  الشبابية  الهيئات  بدعم  الشباب  وزارة  وتساهم 
الشبابية من املخصصات املرصودة لهذه الغاية. ومتثل هذه الهيئات منصة حتّقق التنوع 
يف التعاطي مع الشأن الشبابي، ومتكني الشباب، وحتقيق أهداف الوزارة من خالل التواصل 

الهادف معها وتطوير آلية الدعم التحفيزي.

8. المدن الشبابية والرياضية 
تتبع لوزارة الشباب 5 مدن شبابية ورياضية، متتلك إمكانات ضخمة، وحتتضن األنشطة 
للقانون،  وفقًا  الوزارة  بها  املعنية  للجميع  الصحة  أجل  من  الرياضة  وأنشطة  الشبابية، 

وأنشطة الرياضة التنافسية اخلاصة باالحتادات الرياضية. 

الرياضية  املدن  أندية  بوجود  خصوصًا  كبيرة،  استثمارية  فرصًا  املدن  هذه  ومتتلك 
التي  الداخلية  سة وفق نظام األندية والهيئات الشبابية. وهي محكومة بأنظمتها  املؤسَّ
القيود بغية إعطائها فرصة االستثمار، لكنها أصبحت تعاني من  الكثير من  حررتها من 
مشاكل التمويل وتضّخم الكوادر نتيجة استغالل السلطة بالوساطة واحملسوبية، وغياب 
مواقع  أو  إدارة  مجالس  وجود  جانب  إلى  أيضًا،  وإلداراتها  إداراتها  عن  والتقييم  املتابعة 

قيادية غير مؤهلة لقيادة االستثمار يف هذه املدن مع غياب تقييم األداء. 

وقد أدت هذه الظروف والعوامل إلى احلّد من توسع هذه املدن يف االستثمار بالصورة التي 
جتعلها قادرة على رفد الوزارة بالشكل املأمول، بل إنها أصبحت يف بعض املواقع عبئًا على 
الوزارة التي تضطر أحيانًا إلى تغطية نفقاتها ورواتب موظفيها من موازنة الوزارة.. فأين 

االستثمار؟.

- صيانة املنشآت يف املدن الشبابية والرياضية

وداعمة  آمنة  بيئة  توفير  بهدف  اململكة،  أرجاء  يف  والرياضية  الشبابية  املنشآت  تنتشر 
األنشطة  ملمارسة  لهم  الفرصة  وإتاحة  كافة،  املجاالت  يف  ومتكينهم  لتنميتهم  للشباب 
املختلفة. وألن هذه املنشآت تقدم خدمات جليلة للمجتمع احمللي ولالحتادات واألندية 
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الرياضية، وتكاد تكون الوحيدة التي تؤدي خدماتها يف هذا املجال باملجان، فهي بحاجة 
إلى املزيد من الرعاية من ٍقبل الدولة، بخاصة أنها تعاني من تدهور أوضاعها مبا يستدعي 

إجراء صيانة دورية لها.

وزارة  موازنة  ضمن  دينار  ألف   206 مبلغ  العامة  املوازنة  دائرة  املالية/  وزارة  وتخصص 
الشباب لصيانة تلك املنشآت قبل تخفيض املوازنة، وهو مبلغ ال يفي باحلاجة، وال يكفي 
ألعمال الصيانة لتلك املنشآت سواًء كانت مدنًا شبابية ورياضية أو مراكز شباب أو بيوَت 
صيانة  أعمال  إلى  حتتاج  التي  املديريات  مباني  إلى  إضافة  رياضية  مجمعات  أو  شباب 

دورية.

من  أصبحت  والرياضية  الشبابية  املنشآت  إنشاء  ألعمال  املخصصة  املوازنة  معظم  أن  كما 
من  ص  يخصَّ دينار  ألف   676 مبلغ  باستثناء  احملافظات(  )مجالس  الالمركزية  صالحيات 
قبل وزارة املالية/ دائرة املوازنة العامة إلى وزارة الشباب قبل إجراء التخفيض على املوازنة 

أيضًا.

ويف ما يتعلق بأعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية يف احملافظات لم ُيرَصد لها 
من مخصصات الالمركزية )مجالس احملافظات( إال الشيء القليل، إضافة إلى أّن ملجالس 
احملافظات الصالحية يف نقل املخصصات املالية املرصودة لقطاع الشباب والرياضية إلى 
قطاع آخر؛ مما شّكل تهديدًا واضحًا الستمرارية عمل منشآت هذا القطاع. كما أن عمل 
الوزارة يواجه معيقات من بينها قلة املخصصات املالية املرصودة على حساب الالمركزية 
الشبابية والرياضية، بل وانعدام تلك املخصصات يف  املدن  )مجلس احملافظات( لصيانة 

السنوات األخيرة.

الرياضية  للمنشآت  الصيانة  مخصصات  يف  النظر  بإعادة  التوصية  من  بد  ال  هنا،  ومن 
والشبابية التابعة للوزارة، وفصلها عن املخصصات التابعة للمجالس احمللية يف احملافظات 

)الالمركزية(.

9. أندية المدن الرياضية
حتت  يقع  ملا  الرياضية  للمدن  الرئيسة  االستثمارية  األذرع  الرياضية  املدن  أندية  تعد 
تصرفها من مرافق ضخمة من حيث النوع واملوقع والتجهيزات وغير ذلك، وإن الغاية من 
وجود هذه األندية دعُم النفقات التشغيلية للمدن الرياضية لتمكينها من أداء رسالتها 
الداخلية  أنظمتها  مبوجب  صالحيات  األندية  ُأعطيت  وقد  والدولة،  املجتمع   جتاه 
تعطيها املرونة يف اتخاذ القرارات، وهي غير خاضعة عمليًا ملراقبة ديوان احملاسبة، ولكن 
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أو منافع لآلخرين دون  املرونة اسُتغّلت يف بعض األحيان لتحقيق مصالح شخصية  هذه 
يف  الوزارة  على  عبء  إلى  تتحول  االستثمارية  األذرع  هذه  جعل  الذي  األمر  حق،  وجه 

مراحل كثيرة وحتى قبل جائحة كورونا.

واملفارقة أن بعض إدارات هذه األندية لم تغّير نهجها أثناء جائحة كورونا )توقف اإلنتاج 
ألشهر عّدة(، األمر الذي تسّبب مبشكالت مستعصية لبعض األندية رغم الدعم املادي 

الكبير الذي تتلقاه من الوزارة. وكل ذلك يعود لغياب الرقابة والتقييم واملساءلة.

من  ُأسست  التي  الغايات  وسمو  أهميتها  من  الرغم  على  األندية،  هذه  إن  القول  وميكن 
أجلها- فشلت فشاًل ذريعًا يف أن تكون أذرعًا استثمارية وغدت تشّكل عبئًا على الوزارة.

املقترح: تشكيل جلان مبساعدة اجلهات الرقابية من خارج الوزارة لدراسة الوضع املالي 
واالستثماري واملكافآت وآليات الصرف والرقابة لتشخيص الواقع واخلروج بخطة إنقاذ 

مبا تعني الكلمة من معنى.

10. مركز إعداد القيادات الشبابية
هو مركز متخصص لتأهيل القيادات الشبابية وتدريبها، يوفر برامج التدريب املتخصصة 
على املستويني الوطني والعربي، ويشكل فرصة استثمارية من خالل نظامه واستقالليته 
املدربني  بتصنيف  املعنّي  الرياضي  اجلانب  يف  سواء  املثلى  بالصورة  ُتستثمر  لم  التي 
وهناك  الشبابية.  القيادات  بتأهيل  املعنّي  الشبابي  اجلانب  يف  أو  وتأهيلهم،  واملنقذين 

بعض التحديات التي ميكن إجمالها على النحو التالي:

واستراتيجية  رؤية  تطوير  على  قدرتها  وعدم  املتعاقبة،  اإلدارة  مجالس  ضعف   -
الستثمار الفرص الكبيرة التي يتمتع بها املركز.

تواُضع حجم اإلجناز لإلدارات املتعاقبة، وظهور املركز يف دوره وأدائه كما لو أنه مجرد   -
مديرية للشباب بإمكانات أكبر.

غياب الفكر االستثماري واألكادميي يف رؤية املركز.  -

غياب الشراكات الفنية واألكادميية الدولية واملتخصصة يف مجال الرياضة والشباب.  -

ضعف بعض احملاضرين يف البرامج املختلفة للمركز.  -
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11. بيوت الشباب
اململكة وتشكل  16 بيتًا ومعسكرًا للشباب تتوزع على محافظات  البيوت  يبلغ عدد هذه 
أماكن مناسبة الستقبال األنشطة الشبابية القادمة من محافظة إلى أخرى، وخصوصًا 
البيوت  وهذه  املادية.  الكلف  خفض  يف  يسهم  األنشطة  لهذه  احتضانها  إن  كما  املبيت. 

بحاجة ماسة خلطة استثمارية تدرس من ضمن فرص الوزارة االخرى يف االستثمار.

وألّن التعليمات الداخلية لهذه البيوت تسمح بتأجير غرفها ومرافقها نظير مبالغ رمزية 
مع خصومات كبيرة للعاملني، فقد أّدى ذلك إلى تراُجع املردود املنتَظر من استثمارها، وأّثر 

بالتالي على صيانتها ودميومتها.

12. جمعية الكّشافة والمرشدات
العاملية  املنظمة  يف  عضوًا  وأصبحت   ،1954 عام  األردن  يف  الكشفية  احلركة  تأسست 
للحركة الكشفية عام 1955. أما احلركة اإلرشادية فقد بدأت يف عام 1938، وأصبحت 

عضوًا يف اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف عام 1978.

وتعديالته   1987 لسنة  اجلمعية  لنظام  وفقًا  واملرشدات  الكشافة  جمعية  ُشكلت  وقد 
التي انبثقت من قانون رعاية الشباب املعمول به.

اجلمعية  نظام  يف   )5( املادة  بتعديل  أوصى  قد   2018 للعام  البالد  حالة  تقرير  وكان 
وكشافة  األهلي،  القطاع  "كشافة  بإضافة  وذلك  العامة(،  الهيئة  بتشكيل  )املتعلقة 
ومرشدات وكالة الغوث، وكشافة قطاع اجلامعات" ليأخذ هؤالء مكانتهم يف الهيئة العامة، 
دمج  إلى  باإلضافة  اجلانب،  هذا  يف  الشباب  رعاية  يف  الشبابية  اإلمكانات  تتسع  وبذلك 
الكشافة واملرشدات ضمن نشاطات االستراتيجية الوطنية للشباب. لكن الوزارة لم تتخذ 

أّي إجراء حيال ذلك.

البالد  حالة  تقرير  لتوصيات  استجابًة  الوزارة  إنجازات  سابعًا: 
لعام 2019

اًل ملا ُأجنز من توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019.  قدمت وزارة الشباب تقرير مفصَّ
وبعد دراسة حتليلية للتقرير يف ضوء التوصيات مدار البحث، يتضح ما يلي:

 2019 لعام  البالد  حالة  تقرير  مع  الوزارة  تعاطي  يف  ملموسان  وتطور  جهد  هناك   -
مقارنًة بتعاطيها مع تقرير حالة البالد لعام 2018.
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قّدم املسؤولون يف الوزارة مالحظات منطقية على بعض التوصيات التي ال تتناسب مع   -
واقع الوزارة وإمكاناتها أو ال ميكن إجنازها ضمن املخطط الزمني املقترح.

قدمت الوزارة دالئل على اهتمامها بالعديد من التوصيات وأخذها يف احلسبان وفق   -
ذت، وهناك توصيات يجري العمل على تنفيذها.  إمكاناتها املتاحة، فهناك توصيات ُنفَّ

مبا أن املجلس االقتصادي واالجتماعي يوفر فرصة احلوار حول مسودة تقرير حالة   -
الوزارة دراسة املسودة بشكل عميق ومتخصص وبجدية  البالد سنويًا، يتوجب على 
خططها  إطار  ويف  الوزارة  إمكانات  وفق  وتعديلها  التوصيات  تكييف  إلى  ليصار  كافية 
مع  ينسجم  مبا  واقعية  بصورة  التوصيات  وضع  لضمان  إرباك،  دون  االستراتيجية 
التوصيات قابلة  تلك  للوزارة، بحيث تكون  والتنفيذية  واقع اخلطط االستراتيجية 

للتنفيذ.

من الواضح أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا، ولكنها فقدت اإلطار املرجعي اجلامع جلهودها   -
املتشابكة يف الفعاليات والبرامج نتيجة كثافة التوصيات من جهة وخططها املبرمجة 

من جهة أخرى.

ثامنًا: التوصيات
تطوير خطة استثمارية موحدة جلميع الفرص االستثمارية املتاحة يف الوزارة )أندية   •
املدن الرياضية، بيوت الشباب، املرافق الرياضية، وغيرها(، واإلشراف عليها من ِقَبل 

كفاءات متخصصة لضمان جناح العملية.

التأكيد على مبادرة إنشاء املركز الشبابي االفتراضي، وتوفير الدعم املادي والكوادر   •
لهذه الفكرة الرائدة التي من شانها أن تبدل الكثير من الواقع نحو األفضل. 

إشعار احلكومة بضرورة النظر إلى موضوع املدة الزمنية للقيادة العليا يف وزارة الشباب   •
بعني االعتبار، لتمكني هذه القيادة من استكمال مشاريعها بصورة مؤسسية.

جهة،  من  الشبابية  واألنشطة  الفعاليات  بني  الفصل  األنشطة:  إدارة  بخصوص   •
واملبادرات وتطوير األداء املؤسسي من ثانية، واألبنية وصيانة املنشآت من جهة ثالثة. 
بينما  الشبابية،  األنشطة  جميع  للشباب  الوطنية  االستراتيجية  تشمل  بأن  وذلك 
ر حملاكاة نبض الواقع. أما االستراتيجية  يشمل بند املبادرات جميع املبادرات التي تطوَّ
املؤسسية للوزارة فتعنى بجميع أنشطة التطوير الوظيفي واإلداري والتدريب وصيانة 
املنشآت واملوازنات والبناء وتأسيس األندية والهيئات وتطوير التشريعات وغيرها من 
األساس،  هذا  على  للمديريات  الفرعية  اخلطط  تبنى  أن  على  املؤسسية.  املعطيات 

لتسهيل عملية املتابعة والتقييم والرصد والتوثيق.
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•   بخصوص االستراتيجية الوطنية للشباب:
االستراتيجية  وأنشطة  برامج  يف  األثر  وقياس  والتقييم  املتابعة  وآلية  هيكلة  إعادة   •
ووحدة  التنفيذي،  واملكتب  العليا،  التوجيهية  اللجنة  خالل  من  للشباب  الوطنية 

املتابعة والتقييم والتوثيق.

واألنشطة  البرامج  تبرز  للشباب  الوطنية  لالستراتيجية  تنفيذية  خطة  إعداد   •
ومؤشرات األداء واجلهات املسؤولة واملتعاونة مبا فيها وزارة الشباب والشركاء.

إعداد تقارير املنجزات والتقييم واملتابعة الدورية لضمان تتبع سير اإلجراءات وفق   •
املخطط له.

2018 الداعية إلى حتقيق الشفافية،  التأكيد على توصية تقرير حالة البالد لعام   •
يتعلق  ما  يف  ككل،  احلكومة  مستوى  على  بل  فحسب،  الوزارات  مستوى  على  ليس 

مبتابعة االستراتيجيات وتقييمها من ِقبل مؤسسات حكومية خارج الوزارة املعنية.

•    بخصوص االستراتيجية املؤسسية للوزارة:
عن  وتكون بعيدة  والصيانة،  املؤسسي  األداء  على عاتقها  تأخذ  استراتيجية  تطوير   •

األنشطة الشبابية، كي ينتهي اخللط بينها وبني االستراتيجية الوطنية للشباب.

باجلوانب  ذلك  تعّلق  سواء  املرحلة؛  متطلبات  ملواكبة  للتشريعات  شاملة  مراجعة   •
اإلدارية أو باألندية والهيئات الشبابية أو باملراكز وبيوت الشباب. 

باالستراتيجية  الشبابية  املراكز  تطوير  استراتيجية  من  املؤسسي  اجلانب  دمج   •
وال  للشباب،  الوطنية  باالستراتيجية  منها  األنشطة  جانب  ودمج  للوزارة،  املؤسسية 

داعي ملزيد من االستراتيجيات.

والوحدات  الوظيفية  الكوادر  تقييم  يف  الوظيفي  األداء  وسجالت  مؤشرات  تطوير   •
بشكل  والوظيفية  اإلدارية  للوحدات  التقييم  آلية  يف  التقومي  ومنهجيات  اإلدارية 

محكم، وإنهاء الوضع القائم.

واضحة  خطة  وفق  منها  لالستفادة  املبرمة  االتفاقيات  تنفيذ  ملتابعة  جلنة  تشكيل   •
تخضع للتقييم والقياس.

القرار  إلى أصحاب  املوظفني  والشفافية من خالل ضمان وصول  املساءلة  تعزيز مبدأ   •
وإنهاء حاالت القمع الوظيفي إن ُوجدت.

احلكومي  األداء  لتميز  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جائزة  معايير  بتطبيق  االهتمام   •
ذات  التقارير  تشير  إذ  والتطوير،  اجلودة  منظور  ضمن  بالعمل  لالرتقاء  والشفافية، 
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الصلة أن الوزارة بحاجة إلى كثير من اجلهد للمنافسة مع املؤسسات والوزارات األخرى.

تطوير خطة لإلحالل والتعاقب الوظيفي يف ضوء خطة احلكومة يف التقاعدات.  •

وفق  األثر  وقياس  معًا،  والنوع  الكّم  أساس  على  والتقييم  للمتابعة  خطط  تطوير   •
منهجية علمية ودراسات يقوم بها فريق من الباحثني، وعدم االكتفاء بالقياس الكّمي، 

وذلك بهدف تضييق الفجوة بني األداء واإلجناز.

•    بخصوص األندية والهيئات الشبابية:
الشروع بدراسة ميدانية لتقييم واقع األندية والهيئات الشبابية بهدف الوقوف على   •
إجراءات  أهدافها من خالل  املنقلبة على  األندية  القانون مع  والتعامل وفق  احلقائق 

التصويب او  احلّل.

املوجودة  تلك  أوضاع  ب  ُتصوَّ ريثما  الشبابية  والهيئات  األندية  تأسيس  عملية  وقف   •
والتي حتولت من فرصة إلى تهديد يف ضوء محدودية املخصصات.

االنتخابات  تفاصيل  حول  الشبابية  والهيئات  األندية  نظام  وفق  تعليمات  إصدار   •
الهيئة املستقلة لالنتخاب( لتأطير االجتهادات، وكذلك إصدار تعليمات  )على غرار 

للسجالت اإلدارية وفق النظام نفسه. 

الوزارة واألندية والهيئات  آلية واضحة تدعم عمل  إعادة مأسسة دعم األندية وفق   •
الشبابية على حّد سواء.

•  بخصوص املدن الرياضية:
ضرورة إعادة الدراسة الفنية للطاقة البديلة يف مدينة احلسن للشباب وما يشوبها من   •
مشاكل على مستوى السالمة العامة للمنشآت )سطح الصالة الرئيسة( ما قد يعرضها 
اململكة تعمل  البديلة يف شرق  أو اخلطر، وميكن بحث تأسيس مزرعة للطاقة  للتلف 

لصالح وزارة الشباب مبكوناتها كافة.

الرياضية  للمنشآت  الصيانة  مخصصات  يف  النظر  إلعادة  احلكومة  مع  املتابعة   •
يف  احمللية  للمجالس  التابعة  املخصصات  عن  وفصلها  للوزارة،  التابعة  والشبابية 

احملافظات )الالمركزية(.

عنها  واالستعاضة  مدتها،  املنتهية  الرياضية  املدن  ألندية  اإلدارات  مجالس  حل   •
مبجالس تقوم على كفاءات يف االستثمار واخلبرة العملية، واالبتعاد عن التنفيعات 

واملصالح الشخصية.
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وفق  واملالية  اإلدارية  والصالحيات  الرياضية  املدن  أندية  تشريعات  يف  النظر  إعادة   •
واقع احلال.

حقيقية،  كفاءات  على  باالعتماد  الرياضية  املدن  ألندية  استثمارية  خطط  تطوير   •
وإنهاء حاالت دعم الوزارة لها إاّل يف حاالت مبررة.

مراجعة قرارات أندية املدن الرياضية لتقييم حالها وآليات الصرف ووقف االستنزاف   •
إن ُوجد، وأاّل يكون ذلك على حساب صغار املوظفني خصوصًا يف ظل ظروف اجلائحة.

بخصوص مركز إعداد القيادات الشبابية:  •

إعادة النظر مبجلس اإلدارة.  •

إعادة النظر بالتشريعات لتخدم إمكانية منح شهادة الدبلوم العالي يف العمل الشبابي.  •

تعزيز قاعدة البيانات والتوثيق وفق برنامج متكامل.  •

•  تطوير أسس للبرامج النوعية واختيار احملاضرين.

تطوير خطة استثمارية.  •

•    بخصوص املراكز الشبابية:
مراجعة تعليمات املراكز الشبابية املعمول بها.  •

تقييم واقع املراكز الشبابية لتذليل العقبات املمكنة والتعامل مع التحديات وفق واقع   •
احلال )املباني، الكوادر، احلوافز... إلخ(.

ب أوضاع املراكز املوجودة. وقف تأسيس املراكز ريثما تصوَّ  •

تعزيز مبدأ التشاركية يف ما بني املراكز يف احملافظة الواحدة، وعلى مستوى األقاليم،   •
ويف اململكة ككل.

بهدف  والتفاعل،  بالعمل  لهم  املشهود  للمعلمني  املكافأة  بنظام  العمل  إعادة  دراسة   •
تعزيز العضوية يف املراكز.
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التنفيذي  امللخص  والشفافية،  احلكومي  األداء  لتميز  الثاني  عبداهلل  امللك  جائزة   •
للتقرير التقييمي )2018(، وزارة الشباب.
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