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تقدمي

يعد قطاع ال�شباب من �أهم القطاعات يف � ّأي جمتمع ،كونه ميثل الكم والنوع ،وميثل جزء ًا
ّ
من احلا�ضر وكل امل�ستقبل ،لذا ال ميكن جتاوز هذا القطاع عند ر�سم ال�سيا�سات الوطنية
والإقليمية وبناء خطط التنمية امل�ستدامة ،فال�شباب عن�صر �أ�سا�سي يف التنمية ،ومن خاللهم
امل�ضي قدم ًا نحو امل�ستقبل.
ميكن
ّ
وت�شكّل املتغريات املت�سارعة وتداعيات العوملة والأحداث العاملية والإقليمية والوطنية،
ب�آثارها االجتماعية واالقت�صادية والأمنية ،وموجات التطرف والإرهاب ال �سيما يف منطقة
حتديات �ضاغطة ت�ستوجب �إيالء ال�شباب العناية الالزمة وو�ضعهم على �س ّلم
ال�شرق الأو�سط،
ٍ
الأولويات ،لي�س فقط لتجنيبهم �أن يكونوا �ضحية لهذه التحديات املتفاقمة واملعقّدة ،و�إمنا
�أي�ض ًا لتمكينهم من الوعي واملعرفة للت�صدي لها ،و�إ�شراكهم يف عمليات التخطيط والتنفيذ
ً
فر�صة ينبغي اال�ستثمار بها.
ال�ص ُعد كافة ،بو�صفهم
على ّ
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أوالً :اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب

�أ .الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ()2009-2005

بد�أ املجل�س الأعلى لل�شباب يف عام  2004نهج ًا �إ�سرتاتيجي ًا يف متكني ال�شباب على امل�ستوى
الوطني ،وهو ما �شكّل نقطة حت ّول يف التمكني ال�شبابي والذي نتج عنه الإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ( )2009-2005التي ا�ستهدفت القطاع ال�شبابي من اجلن�سني �ضمن الفئة
العمرية � 30-12سنة.
وا�س ُتخدمت يف �إعداد هذه الإ�سرتاتيجية منهجية علمية ت�شاركية ،تعاونت فيها منظمات
حكومية وغري حكومية ،ومنظمات دولية معنية بال�شباب (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة /يوني�سيف) ،بالإ�ضافة �إلى م�شاركة ال�شباب �أنف�سهم
(حوايل � 90ألف �شاب و�شابة).
وتع َّرف هذه الإ�سرتاتيجية ب�أنها «وثيقة وطنية مكتوبة تلتزم بها م�ؤ�س�سات الدولة» ،وتت�ضمن
عر�ض ًا لواقع ال�شباب كمحور للتنمية الب�شرية يف الأردن ،و�أهميتها ومربراتها ومفاهيمها
ومنطلقاتها ومرتكزاتها ومبادئها ور�ؤيتها ور�سالتها و�سيا�ساتها و�أهدافها الإ�سرتاتيجية
والإجرائية �ضمن حماورها الت�سعة :ال�شباب وامل�شاركة ،ال�شباب والتعليم والتدريب ،وال�شباب
واحلقوق املدنية واملواطنة ،ال�شباب والأن�شطة الرتويحية ووقت الفراغ ،ال�شباب والثقافة
والإعالم ،ال�شباب وتكنولوجيا املعلومات والعوملة ،ال�شباب والعمل ،وال�شباب والبيئة.
ُ
آليات وخطط العمل املطلوبة لكل حمور لبلوغ ر�ؤيتها يف «تن�شئة
وتبينّ ال
إ�سرتاتيجية ال ِ
ً
م�شاركة حقيقية
منتم لوطنه وم�شارك يف تنميته وتطوره
وتنمية �شباب وا ٍع لذاته وقدراتهٍ ،
بوعي وثقة واقتدار �ضمن بيئة
وفاعلة ،ومتمكن من التعامل مع متغريات الع�صر وم�ستجداته
ٍ
داعمة و�آمنة».
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 -اخلطة التنفيذية

جاءت اخلطة التنفيذية موزعة على حماور الإ�سرتاتيجية الت�سع ،حيث مت �إدماج كل جزء
منها بكل حمور على حدة .وات�صفت اخلطة بالعمومية ومب�ؤ�شرات قيا�س �صعبة القيا�س،
ومل تت�ضمن �أعدا َد ال�شرائح امل�ستهدفة بو�ضوح ،ومل ت�شتمل على تقديرات مالية تف�صيلية
للأن�شطة واملحاور .لهذا كانت هذه اخلطة من �أبرز التحديات التي �أ�شار �إليها تقرير التقييم
(.)2009

 -التقييم

ميثل تقرير التقييم ( )2009وثيقة �أ�سا�سية يف حتليل اخلطة التنفيذية املت�ض ّم َنة يف
ُعد وفق منهجية علمية ،رغم وجود مع ِّوقات
الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،بخا�صة �أنه ا ّ
جوهرية �أخذها بعني االعتبار.
ومما خل�ص �إليه التقرير:
� .1ضعف اخلطة التنفيذية ،وات�سامها بالعمومية.
 .2غياب املتابعة والتقومي والتقييم الدوري خالل عملية التنفيذ باال�ستناد للأثر الفعلي
وفق ًا مل�ؤ�شرات الأداء املعتمدة يف وثيقة الإ�سرتاتيجية ،مما حال دون �إمكانية �إجراء
�سواء على م�ستوى املحاور �أو الو�سائل �أو
تعديالت �أثناء فرتة التنفيذ ()2009-2005
ً
�آليات التنفيذ.
موحدة للتقارير واملنجزات
� .3ضعف �آليات التوثيق ،وال �سيما املحو�سبة ،واالفتقار لنمطية ّ
مبا ميكّن من التعامل مع البيانات بي�سر و�سهولة.
 .4عدم بناء �أدوات البحث العلمي وجمع املعلومات خالل الفرتات الزمنية املنا�سبة �أثناء
عملية التنفيذ ،الأمر الذي حال دون معاينة الت�أثري على ال�شريحة امل�ستفيدة ومعرفة
نوعية هذا الت�أثري ودرجته.

 -اجلانب الك ّمي

مت تنفيذ الأن�شطة والفعاليات التي اقرتحتها الإ�سرتاتيجية يف حماورها الت�سعة ب�صورة
تفوق ما كان ّ
بتنظيم من
متوقع ًا ،وتوزعت هذه الأن�شطة والفعاليات على حمافظات اململكة،
ٍ
ال�شركاء �أو من املجل�س الأعلى لل�شباب ،عرب �أدواته املتمثلة يف مديريات ال�شباب واملراكز
ال�شبابية والأندية ومع�سكرات احل�سني للعمل والبناء ،بالإ�ضافة �إلى املبادرات.
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 -التو�صيات التي ت�ض ّمنها التقرير

�	.1أهمية ا�ستمرار النهج الإ�سرتاتيجي يف بناء �إ�سرتاتيجية جديدة للمرحلة الالحقة.
�	.2إعادة النظر يف املحاور املوجودة ،وتطوير حماور �أخرى وفق ًا لآراء ال�شباب �أنف�سهم.
� .3ضرورة ت�شكيل وحدة التقييم واملتابعة والتوثيق ،بهدف املتابعة الدورية �أثناء التنفيذ.
موحد لأدوات جمع املعلومات ومناذج التوثيق ،من �أجل التعرف على م�ستوى
 .4اعتماد �شكل ّ
التطور ومدى حتقيق الأهداف ،والتمكن من �إجراء املراجعة الدورية.
 .5تطوير �آليات التنفيذ ،والرتكيز على احلوار وور�ش العمل وامل�سرح والفن الت�شكيلي
واملع�سكرات وغريها ،واالبتعاد عن ال�شكل التقليدي للمحا�ضرات قدر الإمكان.
 .6تطوير خطة تنفيذية وا�ضحة تعتمد على م�ؤ�شرات الأداء القابلة للقيا�س وعلى �آليات
التوثيق املرحلية.

ب .الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ()2015-2011

يف �ضوء نتائج تقرير التقييم للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب (�ُ ،)2009-2005شرع ببناء
املرحلة الثانية من الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ( ،)2015-2011بالتعاون بني املجل�س
الأعلى لل�شباب وال�شركاء من م�ؤ�س�سات الدولة واخلرباء واملنظمات الدولية امل�شاركة
والداعمة ،و�أُجنز تقرير امل�سح ال�شبابي بالت�شارك مع دائرة الإح�صاءات العامة عام ،2010
ثم مت �إعداد وثيقة املرحلة الثانية من الإ�سرتاتيجية.
يدور املحور الإ�سرتاتيجي للمرحلة الثانية من الإ�سرتاتيجية حول اال�ستمرار يف نهج
التخطيط الإ�سرتاتيجي الوطني الذي يحقق ر�سالة احلركة ال�شبابية والتي تهدف �إلى
حتقيق دور �شبابي فاعل داعم للأمن الوطني مبفهومه ال�شامل ومرتكز على ثنائية الها�شمية
(القيادة) والأردن (الأر�ض وال�شعب) ،يف �إطار العمق الإ�سرتاتيجي العربي والإ�سالمي،
وقبول الآخر والتحاور معه ،على اعتبار �أن الأردنيني �شركاء يف احل�ضارة الإن�سانية الواحدة.
منتم
�أما ر�ؤية الإ�سرتاتيجية ،فتقوم على تن�شئة وتنمية �شباب �أردين وا ٍع لذاته وقدراتهٍ ،
�إلى وطنه ،م�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركة حقيقية فاعلة ،ومتمكن من التعامل مع
متغريات الع�صر وم�ستجداته بوعي وثقة واقتدار �ضمن بيئة داعمة و�آمنة.
مت اعتماد ع�شرة حماور تنفيذية ُوزعت الربامج والأن�شطة عليها .وهذه املحاور هي :ال�شباب
واحلقوق املدنية واملواطنة ،ال�شباب وامل�شاركة املجتمعية ،ال�شباب والنموذج الأردين اخلا�ص
يف بناء ال�شخ�صية ال�شبابية ،ال�شباب والأ�صالة واحلداثة ،ال�شباب واحلاكمية الر�شيدة،
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ال�شباب والتنمية ال�شاملة امل�ستدامة ،ال�شباب والتغيري احلقيقي وحمركات التغيري ،ال�شباب
والأمن الناعم (الأمن الإن�ساين) ،ال�شباب والأمن الوطني وال�سالمة الوطنية ،وال�شباب
والبيئة الآمنة.

 -م�آخذ على وثيقة الإ�سرتاتيجية

�أُخذ على وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب (� ،)2015-2011أنها بالغت يف االهتمام
بالبعد الأمني ،وهو ما ربطه خرباء يف منظمات دولية معنية ،باخللفية الع�سكرية لرئي�س
املجل�س يف حينه ،مو�ضحني �أنه ميثل «ع�سكرة» لل�شباب و«خطوة �إلى الوراء» يف خطاب التمكني
ال�شبابي يف الأردن .ولكن املو�ضوعية تقت�ضي القول �إن مرحلة البناء للإ�سرتاتيجية �شهدت
تعقيدات خالل ما �س ّمي «الربيع العربي» ،و�إنّ هذا الأمر �أُخذ يف احل�سبان بطريقة �أو ب�أخرى.

 -اخلطة التنفيذية

متيزت وثيقة هذه الإ�سرتاتيجية بخطتها التنفيذية ونظام املتابعة والتقييم للربامج
والأن�شطة املعتمِد بالإ�ضافة �إلى �إدراج الدرا�سات العلمية ،على اخلطة التنفيذية ملتابعة
التنفيذ وقيا�س الأثر مرحلي ًا والقيا�س الك ّمي للربامج والأن�شطة وفق مناذج دقيقة �أُعدت
لهذه الغاية.
ومتثل مراجعة جتربة املرحلة الأولى للإ�سرتاتيجية ( )2009-2005وتو�صيات تقرير
َ
املرتكزين اللذين ُبنيت عليهما وثيقة الإ�سرتاتيجية يف مرحلتها الثانية.
التقييم ()2010
ولأنّ خطة التنفيذ للمرحلة الأولى ات�سمت بالعمومية ،برز احلر�ص يف املرحلة الثانية
على الإجناز الرتاكمي ،ومت حتديد غايات و�أهداف �إ�سرتاتيجية و�أهداف فرعية وبرامج
ون�شاطات يف اخلطة الإجرائية لتنفيذ ومتابعة وتقومي الربامج يف هذه املرحلة.
وميكن القول �إن اخلطة التنفيذية للمرحلة الثانية ات�سمت ب�إمكانية التنفيذ ،ومت فيها
حتديد �أدوار ال�شركاء ،و�آليات املتابعة والتقييم ك ّم ًا ونوع ًا وب�أ�سلوب علمي وا�ضح قابل
للقيا�س.

 -تقييم التنفيذ الفعلي

مل يتم تنفيذ ما ت�ض ّمنته الوثيقة �أو خطتها التنفيذية على �أر�ض الواقع على الإطالق.
ومتتّ خماطبة رئا�سة الوزراء العتماد الإ�سرتاتيجية وا�ستئذانها بالبدء يف تنفيذها منذ
 ،2011/1/1ومل يتلقَّ املجل�س الأعلى لل�شباب � ّأي ر ّد �آنذاك.
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ويف  2011/10/24مت ت�شكيل وزارة ال�شباب والريا�ضة خلف ًا للمجل�س الأعلى لل�شباب ،و�أبدى
وبرامج
الوزير املعينَّ يف حينه عدم رغبته يف العمل بالإ�سرتاتيجية �أو تعديلها ،وا�ضع ًا خطط ًا
َ
مبا�شرة وفق ر�ؤيته ال�شخ�صية.
ِ

ت .الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ()2018-2016

يف � 2012/4/26أُلغيت وزارة ال�شباب والريا�ضة التي ُ�شكّلت يوم  ،2011/10/24و�أعيد املجل�س
الأعلى لل�شباب .ثم ُ�شرع ببناء وثيقة جديدة للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب (-2016
 ،)2018وبعد االنتهاء من �إعدادها مت اعتمادها من رئا�سة الوزراء بتاريخ .2016/3/14
وتقوم ر�ؤية هذه الإ�سرتاتيجية على تن�شئة وتنمية �شباب �أردين وا ٍع لذاته وقدراته،
منتم �إلى وطنه ،م�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركة حقيقية فاعلة ،ومتمكن من التعامل مع
ٍ
بوعي وثقة واقتدار �ضمن بيئة داعمة و�آمنة.
متغريات الع�صر وم�ستجداته
ٍ
ومت توزيع �أهداف الإ�سرتاتيجية على ع�شرة حماور متثل العناوين الرئي�سية اجلامعة لها،
وهي :ال�شباب والتمكني الدميقراطي ،ال�شباب والأ�صالة واملعا�صرة والعوملة ،ال�شباب والهوية
الوطنية ،ال�شباب والعمل والريادة ،ال�شباب واحلاكمية الر�شيدة ،ال�شباب والبيئة الآمنة
وحماربة التطرف ،ال�شباب وال�سالمة الوطنية ،ال�شباب والأمن الإن�ساين ،ال�شباب والتنمية
ال�شاملة امل�ستدامة ،وال�شباب وحمركات التغيري.

 -اخلطة التنفيذية

�ضمت وثيقة هذه الإ�سرتاتيجية خطة تنفيذية تف�صيلية .حيث احتوت على  50م�شروع ًا
على مدار ال�سنوات الثالث امل�ستهدفة ،وبكلفة تقديرية �إجمالية بلغت  6.192مليون دينار.
حد كبري.
و�صيغت اخلطة وفق منوذج قابل للتنفيذ والقيا�س �إلى ّ

 -تقييم التنفيذ الفعلي

مل يتم التنفيذ الفعلي للوثيقة �أو ّ
خلطتها التنفيذية على �أر�ض الواقع على الإطالق رغم
�إقرارها ر�سمي ًا من رئا�سة الوزراء.
وال�سبب هو �أنه بعد �أن �أعيد ت�شكيل وزارة ال�شباب بتاريخ  ،2016/6/1مل ي�ستجب الوزير
�آنذاك لل�شروع يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية �أو مراجعتها �أو التعديل عليها ،و�شرع ببناء وثيقة
جديدة مل
يت�سن له ا�ستكمالها ب�سبب تعديل وزاري طاله بتاريخ .2017/1/15
َّ
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كما �إن عدم التنفيذ مر ّده غياب الرقابة �أو املتابعة والتقييم من طرف رئا�سة الوزراء جتاه
الوثائق الوطنية املق َّرة منها .ف�ض ًال عن امل�شكلة املتمثلة يف ِق َ�صر الفرتة الزمنية التي يق�ضيها
الوزير يف من�صبه بالعادة ،والتي ال تتيح له �إجناز خطط طويلة املدى.

ث -الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ()2025-2018

انتهت وزارة ال�شباب من �إعداد وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ()2025-2018
وخطتها التنفيذية ،لتكون على مرحلتني؛ الأولى ( ،)2020-2018والثانية (.)2025-2020
ومتت خماطبة رئي�س الوزراء لغايات اعتماد الإ�سرتاتيجية بتاريخ .2017/12/17
وتقوم ر�ؤية هذه الإ�سرتاتيجية على «�شباب مبدع متمكن منتج م�شارك بالتقدم والتغيري».
وجاءت حماورها التنفيذية على �شكل �سبعة برامج تنفيذية ينبثق من ٍّ
كل منها عدد من
امل�شاريع ،وعلى النحو التايل:
 برنامج ال�شباب والتعليم .وانبثق منه ثمانية م�شاريع. برنامج ال�شباب و�سيادة القانون واحلاكمية الر�شيدة .وانبثق منه �أربعة م�شاريع. برنامج ال�شباب والأمن وال�سلم املجتمعي .وانبثق منه �ستة م�شاريع. برنامج ال�شباب واملواطنة الفاعلة .وانبثق منه ثمانية م�شاريع. برنامج ال�شباب وال�صحة .وانبثق منه �سبعة م�شاريع. برنامج ال�شباب والتمكني االقت�صادي .وانبثق منه �سبعة م�شاريع. برنامج ال�شباب وريادة الأعمال .وانبثق منه �ستة م�شاريع.يالحظ �ضعف داللة الربامج عن
ومن خالل مطالعة هذه الربامج وامل�شاريع املنبثقة منهاَ ،
امل�شاريع التي تن�ضوي حتتها يف كثري من الأحيان ،واملبالغة يف الطرح مما قد يعقّد �إمكانية
التطبيق على �أر�ض الواقع من جهة ،وي�ؤدي �إلى الإحالل مكان وزارات قائمة �أ�ص ًال لهذه
الغاية من جهة �أخرى.
وعلى �سبيل املثال ،الهدف الإ�سرتاتيجي يف برنامج ال�شباب التعليم هو «تطوير بيئة تعليمية
وتربوية �آمنة وداعمة وحمفزة» ،ومن امل�شاريع املن�ضوية حتته« :حت�سني املناهج التعليمية
والرتبوية لت�صبح �أكرث ت�شاركية و�إنتاجية» ،و«حت�سني البيئة التعليمية والرتبوية يف
املدار�س واجلامعات» .وهما م�شروعان يقعان �ضمن اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم ووزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ولي�سا من اخت�صا�ص وزارة ال�شباب .فكيف ميكن للإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب ا�ستهداف البنية التحتية للبيئة التعليمية يف املدار�س واجلامعات؟!

10

تقرير حالة البالد :الشباب

ومل تتطرق الربامج بالقدر الكايف لثقافة العمل التطوعي وامل�شاريع التطوعية التي حتمل
ب�صمات ال�شباب �أنف�سهم ،كما غابت عنها الن�شاطات الرتويحية والثقافة البدنية وال�صحية
وممار�سة الريا�ضة للجميع من �أجل ال�صحة ،رغم �أن هذا الأمر جزء ال يتجز�أ من فل�سفة
قانون رعاية ال�شباب على مر ال�سنني.
التوجهَ نحو امل�ستقبل وا�ست�شرافه ،وحتديد ًا يف ما يخ�ص
حد كبري
و�أغفلت الربامج �إلى ّ
ّ
مواكبة متطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة والثورة الرقمية.

 -اخلطة التنفيذية

�ضمت وثيقة هذه الإ�سرتاتيجية خطة تنفيذية ،احتوت على  46م�شروع ًا للمرحلة الأولى
(� 3سنوات) امل�ستهدفة وبكلفة تقديرية �إجمالية بلغت  11مليون دينار.

ً
خطة وا�ضحة للمتابعة والتقومي ،ومل حتدد م�س�ؤولية ذلك
ومل تعتمد اخلطة التنفيذية
وعملي ،كما �إنها بالغت يف الدور الذي ميكن �أن تقوم به وزارة ال�شباب لتنفيذ
ب�شكل وا�ضح
ّ
الربامج ،مما جعلها �أقرب �إلى الإطار امل�ؤ�س�سي منها �إلى �إطار الت�شارك الوطني ،وهذا يتناق�ض
عدت القطا َع ال�شبابي م�س� َ
ؤولية م�ؤ�س�سات الدولة برمتها.
مع فل�سفة رعاية ال�شباب التي ّ
ي�ضاف �إلى ذلك �أن جممل الربامج ي�صعب تطبيقها ومتابعتها با�ستخدام �أدوات وزارة ال�شباب
ُ
اخلطة التنفيذية بعني االعتبار م�ستويات تنفيذ الأن�شطة التي ُتبنى
و�أذرعها ،حيث مل ت�أخذ
اخلطط ال�سنوية ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية على �أ�سا�سها .لذا ف�إن اخلطة بحاجة
ملراجعة كاملة تنطلق من م�ستويات تطبيق الأن�شطة على �أر�ض الواقع.

ج� -إ�سرتاتيجية ( )2025-2018و«ر�ؤية الأردن  »2025وخطة حتفيز النمو

يالحظ �أنها �أخذت
من خالل مطالعة وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب (َ )2025-2018
ً
َ
ونقطة قوة يف
فر�صة
«ر�ؤية الأردن  »2025بعني االعتبار من خالل النظر �إليها بو�صفها
«التحليل الرباعي» ومن خالل بند «الإ�سرتاتيجيات والوثائق الوطنية».
فقد متت الإ�شارة بو�ضوح �إلى «ر�ؤية الأردن  »2025وخطة حتفيز النمو ،الأمر الذي انعك�س
على الربامج التنفيذية من خالل برنامج «ال�شباب والتمكني االقت�صادي» ،والذي انبثق منه
�سبعة م�شاريع هي :ت�أهيل ال�شباب ل�سوق العمل ،تعزيز مهارات ال�شباب للدخول ل�سوق العمل،
ك�سب ت�أييد ال�شباب و�أ�سرهم للعمل املهني ،توعية ال�شباب بحقوقهم وواجباتهم� ،إن�شاء
موحدة لفر�ص العمل املتاحة حملي ًا وعربي ًا ومتويل امل�شاريع ال�صغرية،
نافذة �إلكرتونية ّ
تفعيل وحدات الت�شغيل يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وت�شجيع العمل املنزيل عن طريق

11

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات.
كما �أ�شري �إلى «ر�ؤية الأردن  »2025من خالل برنامج «ال�شباب وريادة الأعمال» الذي انبثق منه
�ستة م�شاريع هي :متكني ال�شباب والعاملني معهم مبفاهيم ومهارات ريادية ،ت�شجيع ال�شباب
على الإبداع والتميز� ،إيجاد اجتاهات �إيجابية لدى ال�شباب نحو امل�شاريع الإنتاجية ،ت�شجيع
ال�شباب على �إطالق املبادرات ال�شبابية ،ت�أ�سي�س ودعم احلا�ضنات العامة واخلا�صة ،وت�شجيع
ال�شباب من ذوي الإعاقة على التميز والإبداع.
وهذه الربامج وامل�شاريع املنبثقة عنها كافية لتحقيق الكثري من الإجنازات �إذا مت تطبيقها
بال�شكل الالزم.

 -اجلهات امل�شاركة يف بناء الإ�سرتاتيجية

بح�سب وثيقة الإ�سرتاتيجية ،ف�إن ثماين وزارات معنية �شاركت �إلى جانب وزارة ال�شباب يف
بناء هذه الإ�سرتاتيجية .وهناك ا�ستمرار للنهج الت�شاركي من خالل متثيل الوزارات مبندوبني،
«�ص َوري ًا» ،حيث تغيب املعلومات الكافية عن خربات ه�ؤالء املندوبني
لكن هذا النهج يبدو ُ
وتخ�ص�صاتهم وحدود م�شاركتهم وطبيعة الآراء التي يقدمونها .وعلى الأرجح �أن هذه
امل�شاركة اقت�صرت على �إبالغ املندوبني بالإجراءات وا�ست�شارتهم ب�ش�أنها خالل االجتماعات.
�إن م�شاركة اجلهات املعنية يجب �أن تكون فعل ّية وفاعلة ،بحيث تربط هذه اجلهات برامج
الإ�سرتاتيجية مع م�شاريعها وبراجمها ب�شكل تكاملي َتظهر �آثاره على �أر�ض الواقع ،كما ينبغي
�أن تتبنّى ٌّ
كل منها جزء ًا من اخلطة و�أن يحدَّ د دو ُرها فيها بو�ضوح ،و�أن تخ�ضع خلطة املتابعة
والتقييم ،مع �ضرورة �إن�شاء مكتب تنفيذي يتولى التن�سيق واملتابعة وحتقيق ترابط ملمو�س
يف عمل اجلهات املختلفة املعنية بالإ�سرتاتيجية.

ح� -إ�سرتاتيجية املجل�س الأعلى لل�شباب ()2019-2016

هذه الإ�سرتاتيجية خا�صة باملجل�س الأعلى لل�شباب ،وتختلف اختالف ًا كلي ًا عن الإ�سرتاتيجيات
الوطنية �سالفة الذكر .وهي ت�سعى �إلى التطوير امل�ؤ�س�سي من خالل �سبعة حماور :التنظيم
الإداري واملايل ،الت�شاركية مع اجلهات ذات العالقة ،امل�س�ؤولية املجتمعية ،الت�شريعات
والأد ّلة ،اجلودة والتميز ،امل�ؤ�س�سات ال�شبابية والريا�ضية ،والربامج والأن�شطة.
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� -أهداف الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى الوطني

كبلد �آمن ومنا�سب للعي�ش والعمل وتربية �أجيال
 املحافظة على الأردن واالرتقاء به ٍامل�ستقبل.
 -تعزيز امل�شاركة يف الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية (تكاف�ؤ الفر�ص).

� -أهداف الإ�سرتاتيجية على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي:

ٍّ
متحل
منتم لوطنه و�أمته وا ٍع ملوروثها احل�ضاري وقيمها,
 تن�شئة �شباب متم�سك بعقيدتهٍ ,بروح امل�س�ؤولية ,قادر على تعزيز النهج الدميقراطي والتعددية الفكرية واحرتام حقوق
الإن�سان والتعامل مع معطيات الع�صر والتقنية احلديثة.
 تعميق انتماء ال�شباب للوطن والوالء للقيادة الها�شمية واحرتام الد�ستور و�سيادة القانونومبادئ الثورة العربية الكربى.
 تنظيم طاقات ال�شباب وا�ستثمارها مبا يكفل م�شاركتهم الفاعلة يف التنمية الب�شريةامل�ستدامة وتر�سيخ قيم العمل اجلماعي والتطوعي.
 ت�شجيع ال�شباب على ممار�سة الريا�ضة الرتويحية بق�صد تنمية اللياقة البدنية وتهذيبالنف�س.

 -التقييم

َت َّ
عذر الو�صول �إلى وثائق �أو تقارير تفيد ب�أن هذه الإ�سرتاتيجية مت تنفيذها �أو ُ�شرع يف
تنفيذها على الأقل ،و�أكد مديرون ومعنيون يف وزارة ال�شباب �أن الإ�سرتاتيجية مل تنفَّذ،
وميكن ر ّد ذلك �إلى الأ�سباب نف�سها التي حالت دون تنفيذ الإ�سرتاتيجيات الوطنية �سالفة
الذكر ،واملتمثلة يف عدم تر�سيخ النهج امل�ؤ�س�سي يف العمل ،وغياب الإجناز الرتاكمي املبني على
الأ�سلوب العلمي �سواء يف اال�ستمرار �أو التعديل �أو التقييم.

• َّ
امللخ�ص
�أ -فرتة 2009-2005

انتهج املجل�س الأعلى لل�شباب نهج ًا �إ�سرتاتيجي ًا يف متكني ال�شباب حتت عنوان «ماذا يريد
ال�شباب من الدولة؟ وماذا تريد الدولة من ال�شباب؟» بت�شاركية حقيقية وفق الإطار العلمي،
ً
�سابقة مت ّثلت يف طرح ملف متكني ال�شباب على امل�ستوى الوطني ولي�س امل�ؤ�س�سي
وقد �شكّل هذا

13

فح�سب ،الأمر الذي جعل من امللف ال�شبابي يف دائرة اهتمام دولة.
وعليه ،مت ا�ستثمار الأدوات التابعة للمجل�س �آنذاك ،وتهيئتها وو�ضعها حتت ت�صرف برامج
الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ( ،)2009-2005مما �ساعد يف تو�سيع نطاق الأن�شطة الهادفة
وخفْ�ض الكلف املالية وزيادة ال�شرائح ال�شبابية امل�ستهدفة.
كما �إن ا�ستحداث حمور «املبادرات» ( )2007و�إ�ضافته للإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب
( )2009-2005جعل الإ�سرتاتيجية قادرة على مواكبة امل�ستجدات ال�سيا�سية واالجتماعية
واحتياجات ال�شباب ،الأمر الذي عزّ ز من تنوعها وا�ستجابتها للتغريات.
ب -بعد عام 2010

رغم �أن املجل�س الأعلى لل�شباب خا�ض جتربة بناء �أكرث من �إ�سرتاتيجية وطنية � ،اّإل �أنّ �أ ّي ًا من
وثائق تلك الإ�سرتاتيجيات مل تتمكّن من الدخول �إلى حيز التنفيذ.

ومن الأ�سباب التي تقف وراء ذلك ،عدم ا�ستقرار ر�ؤية احلكومات املتعاقبة جتاه �صيغة اجلهة
احلكومية التي تتولى قطاع ال�شباب (وزارة �شباب وريا�ضة ،وزارة �شباب ،جمل�س �أعلى لل�شباب،
وتبدل الوزراء �أو تغيرّ احلكومات ب�شكل متالحق وخالل
جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة)،
ّ
فرتات زمنية ق�صرية ،وهو ما �أظهر غياب امل�ؤ�س�سية يف الإجناز الرتاكمي من خالل �إنكار � ّأي
جهد �سابق وجتاهله دون � ّأي تقييم حقيقي له.
وما زالت اخلطط ال�سنوية لأدوات الوزارة و�أذرعها ت�سري ب�شكل �أو ب�آخر �ضمن الإطار الذي
ر�سمته وثيقة الإ�سرتاتيجية الأولى ( )2009-2005من حيث بناء اخلطط ال�سنوية
ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية واال�ستفادة من البنية التحتية للوزارة و�أدواتها.
ويالحظ �أن هناك تراجع ًا كبري ًا يف عملية ال�صيانة يف البنى التحتية و�أدوات الوزارة ،ما �أ ّثر
َ
حتديات مرتبطة بالتعليمات
على فاعلية هذه الأدوات و�أدى �إلى تراجع �صالحياتها ون�شوء ّ
املالية واحلوافز للعاملني ،وحت ّول الفر�صة اال�ستثمارية لها �إلى تهديد يف كثري من الأحيان.

ت -التطور البنائي لوثائق الإ�سرتاتيجيات

رغم ا�شتمال وثائق الإ�سرتاتيجيات على الكثري من الإ�شارات التي تعك�س الرتابط والبناء
امل�ؤ�س�سي املبني على الأ�سلوب العلمي� ،إال �أن ذلك مل يعك�س واقع احلال قد َر تعبريه عن حاجات
نظرية بحتة.
كما �إن وثائق الإ�سرتاتيجيات ما بعد عام
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القناعة
عك�ست يف م�ضامينها ور�ؤاها
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ال�شخ�صية للم�س�ؤول الأول (رئي�س املجل�س �أو الوزير) ،الأمر الذي ت�سبب يف بع�ض التناق�ض،
وبالتايل �إ�ضعاف الرتابط املف َ
رت�ض بني هذه الوثائقّ ،
فلكل وثيقة ظروف خا�صة بها �أثناء
عملية بنائها.
�أما بخ�صو�ص التنفيذ الفعلي ،فقد لوحظ �أنه منذ االنتهاء من تنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية
لل�شباب ( )2009-2005وتقييمها ( )2009والتمديد لرباجمها ل�سنة �أخرى ،مل يتم تنفيذ
� ّأي وثيقة من الإ�سرتاتيجيات الالحقة التي مت بنا�ؤها على �أر�ض الواقع.
ثانياً :التطور التاريخي لرعاية الشباب
مرت الرعاية ال�شبابية يف الأردن بعدد من املراحل ،وكانت لكل مرحلة �سماتها وخ�صائ�صها،
ورغم التداخل بينها �إال �أن بالإمكان �إيجازها على النحو التايل:

�أ -مرحلة الرعاية الأولية (�شباب وريا�ضة)

ُو�صفت هذه املرحلة بالتلقائية والعفوية ،وقامت على التطوع ،وبد�أت تاريخي ًا منذ ت�أ�سي�س
�إمارة �شرق الأردن ،ومت خالل تلك الفرتة ت�أ�سي�س عدد من الأندية الريا�ضية ،حتت مظلة
قانون وزارة التنمية االجتماعية ،ثم بد�أت تظهر دعوات للت�أطري امل�ؤ�س�سي للعمل ال�شبابي
والريا�ضي ،ف�أُن�شئت م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب عام  ،1966والتي كانت تتبع لرئا�سة الوزراء
مبا�شرة ،لت�صبح اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب والريا�ضة مع ًا.

ب -مرحلة الرعاية الثانية (�شباب وريا�ضة)

امتدت هذه املرحلة منذ عام  1968وحتى عام  ،2001وقد �شهدت عدد ًا من التطورات املهمة،
�أبرزها �إن�شاء وزارة الثقافة وال�شباب عام  ،1975مع وجود م�ؤ�س�سة رعاية ال�شباب التي ظلت
تابعة للوزارة حتى عام  ،1984الذي ا�س ُتحدثت فيه وزارة خا�صة لل�شباب والريا�ضة ،وبقي
قانون امل�ؤ�س�سة هو الذي يحكم عمل الوزارة اجلديدة حتى عام  ،1987عندما �صدر قانون
رعاية ال�شباب رقم ( )8ل�سنة  ،1987والذي ظل معمو ًال به حتى عام .2001
وخالل ذلك ،ظلت الوزارة تتولى �ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة مع ًا ،مع �إعطاء الأف�ضلية للريا�ضة
التناف�سية واقعي ًا ودون بروز اجلانب الإ�سرتاتيجي لرعاية ومتكني ال�شباب بال�صورة التي
ت�ضمن و�ضع احتياجات ال�شباب على �س ّلم الأولويات الوطنية ،رمبا لوجود �أولويات �أخرى
�أكرث �إحلاح ًا �آنذاك.
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ت -مرحلة الرعاية ال�شبابية املتخ�ص�صة (فل�سفة الف�صل والتحول)

بد�أت هذه املرحلة ب�صدور الإرادة امللكية ،بف�صل م�س�ؤوليات ال�شباب عن م�س�ؤوليات الريا�ضة
التناف�سية ،وت�شكيل املجل�س الأعلى لل�شباب ،ليكون اخللف القانوين والواقعي والإداري
للوزارة ،وفق القانون امل�ؤقت للمجل�س الأعلى لل�شباب رقم ( )65ل�سنة  ،2001ثم �صدر القانون
ب�شكله النهائي حتت رقم ( )13ل�سنة  ،2005ف�أ�صبح املجل�س يتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات
ا�ستقالل مايل و�إداري ،وغدا امل�س� َ
ؤول عن ر�سم ال�سيا�سة الوطنية لرعاية ال�شباب ،وو�ضع
اخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها ،بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة ،بق�صد توحيد
جهودها وتوظيف �إمكانياتها.
وبالتوازي� ،صدر قانون اللجنة الأوملبية الذي �أناط بهذه اللجنة م�س�ؤولية الريا�ضة
التناف�سية.
وبد�أ ال�شروع الفعلي بالتعامل مع امللف ال�شبابي ب�شكل متخ�ص�ص على م�ستوى الوطن ،وحتقيق
ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،و�إدراك �أن هذا امللف ال ميكن �أن ُيختزل
بوزارة �أو م�ؤ�س�سة �أو جهة ما ،كونه ملف ًا وطني ًا ُتعنى به جميع م�ؤ�س�سات الدولة ،وفق ر�ؤية
وطنية جامعة تقودها اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب� ،سواء �أكانت وزارة �أم جمل�س ًا �أعلى
�أم مديرية عامة.
ثالثاً :الجهة الحكومية املعنية بالشباب

�أ -الو�ضع القانوين

معدل لقانون املجل�س الأعلى لل�شباب �س ّمي»قانون
أقرت احلكومة م�شروع قانون ّ
يف عام ّ � ،2017
رعاية ال�شباب» ،وت�ض ّمن �إلغاء املجل�س ،وا�ستبدال كلمة «الوزارة» بـ«املجل�س» ،وكلمة «الوزير»
بـ«الرئي�س»� ،أينما وردتا بالقانون الأ�صلي .ومت حتويل امل�شروع �إلى جمل�س النواب الذي ناق�شه
أقره يف �شباط  2018كما ورد من احلكومة .وبعد االنتهاء من املراحل الد�ستورية
بدوره ،و� ّ
لإقرار م�شروع القانون� ،ستتم مراجعة جميع الأنظمة ال�صادرة عن القانون الأ�صلي لإجراء
التعديالت الالزمة عليها.
وكانت وزار ُة ال�شباب خلفت
املجل�س الأعلى لل�شباب بتاريخ  ،2016/6/1مع الإ�شارة �إلى �أنه
َ
�سبق �أن ُ�شكلت وزارة لل�شباب والريا�ضة يوم  2011/10/24ثم �ألغيت يوم  2012/4/26لتعود
َ
اجلهة
املجل�س
احلياة للمجل�س الذي غاب خالل فرتة عمل الوزارة .وبعودته تلك� ،أ�ضحى
ُ
احلكومية املعنية بال�سيا�سات الوطنية لل�شباب ،ثم تقرر �إلغا�ؤه من جديد مع عودة الوزارة
( .)2016/6/1ومنذ ذلك التاريخ َ
تعاقب على وزارة ال�شباب ثالثة وزراء ،وهذا من امل�آخذ
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معدل مكوث الوزير يف من�صبه ثمانية �شهور فقط ،يف حني بلغ معدل مكوث
عليها ،حيث بلغ ّ
رئي�س املجل�س يف من�صبه � 3.6سنة.
وهنا ميكن التوقف �أمام عدد من املفارقات:
 .1عدم ا�ستقرار ال�سيا�سات احلكومية للحكومات املتعاقبة جتاه �صيغة اجلهة احلكومية
املعنية بال�شباب (وزارة �شباب وريا�ضة ،وزارة �شباب ،جمل�س �أعلى لل�شباب ،جمل�س �أعلى
لل�شباب والريا�ضة) ،واالنتقال من �صيغة �إلى �أخرى ب�شكل مفاجئ.
 .2ق�صر الفرتة الزمنية التي يق�ضيها الوزير يف من�صبه ،والتي مل تتجاوز ثمانية �شهور
باملعدل ،وهو ما يحول دون متكّن � ّأي وزير من التخطيط و�إر�ساء �سيا�سات وا�ضحة مبنية
على درا�سة دقيقة لواقع احلال وامل�ستقبل.
� .3ضعف التوا�صل بني رئا�سة املجل�س الأعلى لل�شباب ورئا�سة الوزراء �أو جمل�س الوزراء ،وهو
ما �أ�ضعف من قدرة املجل�س الأعلى لل�شباب على تنفيذ براجمه وحال دون ا�ستمراره يف
تطبيق الإ�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب بال�صورة املثلى .وذلك رغم �أن معدل مكوث رئي�س
إيجابي ل�صالح ا�ستقرار امل�ؤ�س�سة.
أمر �
املجل�س يف من�صبه بلغ � 3.6سنة ،وهو � ٌ
ّ
 .4قلة اخلربة وعدم التخ�ص�صية يف بع�ض املواقع القيادية يف كثري من الأحيان ،يف املجل�س
حد �سواء ،نظر ًا للو�ساطة واملح�سوبية والتغيريات املت�سارعة واملتالحقة يف
والوزارة على ّ
امل�ضي ب�شكل �إ�سرتاتيجي م�ؤ�س�سي يف حتقيق الر�ؤى
املواقع العليا ،وهو ما �أ�ضعف من �إمكانية
ّ
والأهداف.
 .5غياب دور اجلهات احلكومية املعنية (خارج �إطار الوزارة �أو املجل�س) ،من حيث التقييم
امل�ؤ�س�سي والإ�سرتاتيجي لقطاع ال�شباب ب�شكل دوري ،وهو ما �أدى �إلى غياب امل�ؤ�س�سية،
وغياب الإجناز الرتاكمي ،وحتييد اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة ،وتر�سيخ نهج الر�ؤية
الأحادية الآنية �أو املرحلية.

ب -اقرتاحات حول اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب

 .1ت�شكيل جمل�س وطني لرعاية ال�شباب برئا�سة رئي�س الوزراء وع�ضوية وزير ال�شباب ووزراء
الوزارات ذات العالقة (الرتبية والتعليم ،التنمية ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الربملانية ،التنمية
االجتماعية ،التعليم العايل) �إلى جانب ممثلني عن جهات �أخرى كالقوات امل�سلحة والأمن
العام.

17

 .2الت�أكيد على مبد�أ التخ�ص�صية واخلربة وامل�ؤهالت يف املواقع القيادية العليا والو�سطى
والإ�شرافية للجهة احلكومية املعنية بال�شباب ،والبعد عن الو�ساطة واملح�سوبية.
 .3تبني خطة �إ�سرتاتيجية حقيقية للتطوير امل�ؤ�س�سي للجهة احلكومية املعنية بال�شباب،
لت�صويب �أو�ضاعها الإدارية واملالية ،وتخفيف وط�أة املمار�سات االرجتالية املرتاكمة.

ت� -أدوات اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب (وزارة ال�شباب حالي ًا)

يتبع لوزارة ال�شباب ما يزيد على  640م�ؤ�س�سة �شبابية وريا�ضية تتوزع على جميع حمافظات
اململكة وت�شمل :خم�س مدن ريا�ضية �شبابية ،و 13مديرية �شباب ،و 361نادي ًا ثقافي ًا ريا�ضي ًا
اجتماعي ًا ،و 14هيئة �شبابية ،و 199مركز ًا �شبابي ًا ،و 18جممع ًا �شبابي ًا وريا�ضي ًا ،و 16بيت ًا
ومع�سكر ًا لل�شباب.
وتالي ًا عر�ض لطبيعة كل مكون من مكونات البنية التحتية للوزارة ،وتعريف ب�أبرز التحديات
التي تواجهه ،واحللول املقرتحة لزيادة فاعليته يف خدمة القطاع:
 .1املراكز ال�شبابية
وهي مراكز تابعة للوزارة ر�سمي ًا ،ت�ستقبل ال�شباب �ضمن الفئة العمرية � 24-12سنة ،وكوادرها
الب�شرية من �ضمن الكوادر التابعة للوزارة ،ولها خم�ص�صات �سنوية تنفق منها على �أن�شطتها
التي ي�شارك بها �أع�ضا�ؤها ،وتتفاوت مقراتها من حيث مدى مالءمتها للأن�شطة ال�شبابية.
ويبلغ العدد الإجمايل لهذه املراكز  199مركز ًا ( 115للذكور و 84للإناث) 107 ،منها متار�س
�أعمالها يف مبانٍ م�ست� َأجرة ،و 32مركز ًا ت�صنّف �ضمن املراكز النموذجية (املبنية من خالل
الوزارة)� ،أما البقية ( 50مركز ًا) فقد مت بناء مقراتها �ضمن برنامج املبادرات امللكية.
وتعد املراكز ال�شبابية (مراكز ال�شباب ومراكز ال�شابات) �أحد عنا�صر القوة والذراع
ّ
الرئي�سية يف التمكني ال�شبابي ،نظر ًا للرعاية احلكومية التي حتظى بها مبا�شر ًة ،ولتو ّفر
حد ما ،بالإ�ضافة النت�شارها يف �أرجاء البالد وال �سيما يف
املقرات واملخ�ص�صات املالية �إلى ّ
الأطراف واملناطق البعيدة عن مراكز املحافظات.
 التحدياتحتديات �أ ّدت �إلى تراجع �أدائها ب�شكل ملحوظ ،ومن �أبرز هذه
تعاين املراكز ال�شبابية من
ٍ
التحديات:
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 الع�ضويةتكاد تنح�صر الع�ضوية على �أر�ض الواقع ،يف �صورة واحدة ،هي جتميع ال�شباب للم�شاركة يف
�أن�شطة معينة ،وخا�صة مع�سكرات املبيت .لكن عدد ال�شباب الذين يرتددون على املراكز يف
واقع الأمر قليل جد ًا ،ما يدفع بع�ض �إدارات املراكز �إلى و�ضع ك�شوف و�سجالت ب�أرقام وبيانات
وهمية لإظهار �أن هناك �إقبا ًال من ال�شباب على هذه املراكز.
ومن �أ�سباب عزوف ال�شباب :عدم اهتمام املراكز بتطوير �أدائها يف ظل غياب الرقابة عليها،
وندرة الربامج اجلاذبة التي ت�شجع ال�شباب على ق�ضاء جزء من وقتهم داخل املركز ،و�ضعف
قدرة القائمني على املراكز على ا�ستقطاب ال�شباب والتعامل معهم ك�شركاء حقيقيني يف �إدارة
هذه املراكز ،وات�ساع الفجوة بني املراكز واملدار�س.
 الكوادر الإدارية والإ�شرافيةتتنوع التحديات التي تواجه املراكز ال�شبابية يف هذا امل�ضمار ،لت�شمل �ضعف امل�ؤهالت لدى
بنق�ص حاد يف بع�ض املراكز
ن�سبة كبرية من الكوادر ،و�سوء توزيع الكوادر الذي يت�سبب
ٍ
وتخمة معيقة يف بع�ضها الآخر.
وهذا يعود ب�شكل كبري �إلى موجات التعيينات �شبه الع�شوائية واملبنية على الو�ساطة
واملح�سوبية من دون درا�سة مو�ضوعية لالحتياجات الفعلية ،بالإ�ضافة �إلى فتح مداخل
وا�سعة للتعيني خارج جدول الت�شكيالت �أو من خالل �أندية املدن الريا�ضية �أو على نظام
املكاف�أة �أو على ح�ساب بيوت ال�شباب ،وهو ما يقود يف النهاية �إلى تثبيت هذا «احلمل الثقيل»
�ضمن جدول الت�شكيالت ،والنتيجة :مراكز مثقلة وعاجزة متام ًا ،وكوادر حمبطة ،و�ضعف يف
الع�ضوية.
 الفعاليات والأن�شطة�إن تكرار الأن�شطة التقليدية يف معظم املراكز ،واتباع �أ�سلوب التلقني ،واختيار حما�ضرين
وفق ًا ملبد�أ «التنفيعة»� ،أفقدَ اجلزء الأكرب من هذه الأن�شطة م�ضمونها ووقف عائق ًا دون
�إمكانية حتقيق �أهدافها ،كما �إن تكرار �إ�شراك ال�شباب الأقارب واملعارف يف هذه الأن�شطة،
ح�صر حجم ال�شريحة امل�ستفيدة �أو امل�ستهدفة من
ل�شرط الع�ضوية الفعل ّية،
من دون اعتبار
ِ
َ
ال�شباب يف الربامج املختلفة.
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 التعليمات املاليةتكمن امل�شكلة هنا يف ال�صالحيات املمنوحة لر�ؤ�ساء املراكز ،والتفاوت يف الإنفاق بني املركز
وامليدان ،والتعقيدات التي ت�شوب بع�ض الإجراءات املالية ،و�إلغاء خم�ص�صات ال�ضيافة
يف الأن�شطة الب�سيطة ،واحلد من لوازم الأن�شطة ومواد التدريب� .إذ ت�شكّل هذه العوامل
واملمار�سات عائق ًا �أمام م�شريف املراكز يحول دون ا�ستقطاب ال�شباب واملدربني الأكفياء.
و�إذا كان هناك خ�شية من الت�سيب املايل والف�ساد ،فمن املمكن انتهاج �أ�ساليب حديثة يف املراقبة
واملتابعة و�ضبط الإجراءات بعيد ًا عن التقنني غري املربر الذي ي�ؤثر يف �صلب الأن�شطة ويف
خمرجاتها.
 املباين امل�ست�أجرةحتدي ًا من حيث �ضيق امل�ساحات وال�ساحات وقلة التجهيزات ،ومع ذلك
هذه املباين ت�شكل ّ
هناك مراكز ذات �إمكانات متوا�ضعة جنحت يف ت�سجيل الكثري من الإجنازات رغم �أن مبانبيها
م�ست�أجرة .
وقد تو ّلت املبادرات امللكية بناء  50مركز ًا مت جتهيزها بالكامل� ،إال �أن م�شكلة املراكز
امل�ست�أجرة ما تزال ماثلة للعيان ،وهي تتفاقم مع ت�أ�سي�س كل مركز جديد.
واجلدير بالذكر �إنّ الإقبال على ت�أ�سي�س املراكز من ِق َبل الأهايل و�أ�صحاب النفوذ ال يتعلق
بخدمة ال�شباب قدر ارتباطه ب�إيجاد مداخل للتعيينات.
 املقرات املمنوحة �ضمن برنامج املبادرات امللكيةهذه املقرات �شكلت �إ�ضافة نوعية للقطاع ،من حيث زيادة عدد املراكز ،والرفع من جودة
البناء ،و�سعة ال�ساحات امللحقة باملراكز ،واحلر�ص على جتهيز املراكز ب�شكل منا�سب.
لكن التحدي الذي تواجهه هذه املقرات� ،أنها �أقيمت غالب ًا يف مناطق بعيدة ن�سبي ًا عن
التجمعات ال�سكانية ،بحكم �أنها مملوكة للدولة� ،إلى جانب �أنها مل تعزَّز بالكوادر امل�ؤهلة ومل
َ
حتظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.
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 احللول املقرتحة الع�ضويةيكمن احلل يف �إعادة العمل بت�شغيل النا�شطني بالعمل ال�شبابي والطالبي من املعلمني العاملني
يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم ،يف املراكز ال�شبابية خالل الفرتة امل�سائية وفق ًا لنظام
املكاف�أة ،على �أن تتم متابعة �أدائهم وتقييمه دوري ًا .وقد ُعمل بهذا النهج �سابق ًا ،و�شهد جناح ًا
ملمو�س ًا قبل �أن يقوم وزير ال�شباب ب�إلغائه يف عام .2012
كما ينبغي تكري�س العمل بنظام الع�ضوية الفعلي واحلقيقي ،من خالل بناء الهيئات العامة
وانتخاب الهيئات الإدارية �ضمن برامج ،وتفعيل دور هذه الهيئات يف �إدارة املراكز ب�إ�شراف
ر�ؤ�ساء املراكز ،وت�شكيل اللجان امل�ساندة و�إعطائها الفر�صة ال�ستقطاب ال�شباب وتفعيل
�أدوارهم ،وفق منظومة �شبابية فاعلة تقدم لهم الت�سهيالت الالزمة.
 الكوادر الإدارية والإ�شرافيةتتحجج ب�ضرورة احلفاظ
هذه امل�شكلة ال ميكن ح ّلها � اّإل بعد التخ ّل�ص من ت�أثري التدخالت التي
ّ
على �أرزاق املوظفني ،و�سوى ذلك من الأعذار.
�إنّ من �ش�أن �إجراء درا�سة حقيقية لواقع هذه الكوادر من جميع النواحي �أن ي�ؤدي �إلى:
 ت�أهيل الكوادر التي لديها اال�ستعداد واملبادرة ،لتحظى بفر�صة جديدة. حتييد الكوادر املي�ؤو�س من تطويرها ل�صالح العمل ال�شبابي ،ا�ستناد ًا �إلى مقولة «� ْإن ملينفعنا يجب � اّأل يتمكن من الإ�ضرار بنا».
مبني على االحتياجات احلقيقية ولي�س على �أ�سا�س ا�ستيعاب الكوادر
 اعتماد هيكل وظيفي ّكما هي يف واقع احلال.
 اختيار ر�ؤ�ساء املراكز وفق ًا ملعيار الكفاءة ،ومنحهم ال�صالحيات املنا�سبة لطبيعة املهماتالتي يتولونها ،ويف املقابل تقييم الإجناز الذي يحرزونه حتقيق ًا للأهداف املعتمدة م�سبق ًا
لكل مركز على حدة ووفق م�ؤ�شرات �أداء وا�ضحة وقابلة للقيا�س.
 ا�ستقطاب كفاءات من وزارة الرتبية والتعليم بنظام الإعارة ،مع منح �أ�صحابها بع�ضاالمتيازات و�إخ�ضاع �أدائهم للتقييم دوري ًا.
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 الفعاليات والأن�شطة ا�ستحداث �أن�شطة �شبابية ّتبث احلييوية يف املراكز من خالل ال�شباب �أنف�سهم ،وتقدمي
الت�سهيالت الالزمة لهم يف هذا امل�ضمار.
 تعزيز مبد�أ الأن�شطة الت�شاركية بني املراكز ال�شبابية؛ داخل املحافظة الواحدة ،وعلىالتوجه
م�ستوى الأقاليم (�شمال ،و�سط ،جنوب) ،وعلى م�ستوى اململكة ككل .ومن �ش�أن هذا
ّ
تعرف ال�شباب على بع�ضهم بع�ض ًا ،ويفتح باب التوا�صل بينهم بعيد ًا عن اجلهوية
�أن يعزّ ز ُّ
م�شجعة لل�شباب ،ومن �ش�أن دفع التكاليف
واملناطقية .كما �إن الأن�شطة الكبرية (املبيت) ّ
من خم�ص�صات �أكرث من مركز بالت�شارك �أن يذ ّلل العوائق املالية ،ومن ناحية �أخرى
ف�إن ت�شاركية الإ�شراف �ستو ّلد مزيد ًا من اجلدية ،وتعزّ ز الرقابة ،وتق ّلل من املخالفات
الإدارية واملالية.
َ
املف�صل املرن يف اخلطط الإ�سرتاتيجية،
تعد
	�إعادة العمل باملبادرات ال�شبابية التي كانت ّكونها تتلم�س الواقع والتوجهات مبا يتنا�سب مع ما تريده الدولة وما يريده ال�شباب.
 تعزيز ال�شراكات مع الهيئات ال�شبابية الأهلية وتبادل اخلربات يف الأن�شطة. تفعيل برامج الدرو�س املجانية من خالل معلمني متطوعني ،لتقدمي خدمة ملمو�سة للأع�ضاء،ولتح�سني نظرة الأهايل للمراكز ال�شبابية ،وبالتايل ا�ستقطاب �أبنائهم للع�ضوية.
	�إ�شراك ال�شباب �أنف�سهم يف التخطيط للأن�شطة وتنفيذها وتقييمها. تعزيز ح�ضور املراكز من خالل تنظيم فعاليات نوعية تت�صف باال�ستمرارية ،مثلالربملانات ال�شبابية التدريبية ،وبرنامج املواطنة احلقّة لطلبة اجلامعات ،وم�ؤمتر الفكر
التنويري واملبادرات النابعة من ال�شباب.
 التعليمات املالية	�إ�شراك م�شريف وم�شرفات املراكز ال�شبابية يف و�ضع التعليمات الإدارية واملالية وعمليةالتخطيط الإ�سرتاتيجي ،وتطبيق ما ينتج عن ذلك على �أر�ض الواقع ،والبعد عن امل�شاركات
ال�شكلية.
 الأخذ بعني االعتبار الن�سبة املئوية امل�صروفة من الن�شاط على الهدف الرئي�سي ،والن�سبةامل�صروفة على اخلدمات اللوج�ستية.
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 تطوير �آليات للمراقبة واملتابعة و�ضبط املخالفات الإدارية واملالية والأن�شطة الوهمية�أحيان ًا ،وتفعيل مبد�أ �سيادة القانون.
 املباين امل�ست�أجرة ي�ستدعي التعامل مع هذا التحدي خطة طويلة املدى تتلخّ �ص يف التد ُّرج بتح�سني موا�صفاتوجتهيزات املقرات امل�ست�أجرة �أو ا�ستبدال �أخرى بها �أو �إقامة �أبنية جديدة وفق �أولويات
حقيقية ،ومن جهة �أخرى عدم املوافقة على ت�أ�سي�س � ّأي مركز �إن كان �سيتخذ مبنى
م�ست�أجر ًا مقر ًا له.
 بناء �شراكات مع امل�ؤ�س�سات الأهلية من �أندية وجمعيات وغريها ،وا�ستخدام مقراتها عنداحلاجة.
 املقرات املمنوحة �ضمن برنامج املبادرات امللكية العمل على ا�ستخدام و�سائل نقل م�ست�أجرة �أو �صرف بدل موا�صالت لل�شباب الأع�ضاء وفق�آلية مالية م�ضبوطة ،لتذليل عقبة ُبعد بع�ض املقرات عن التجمعات ال�سكانية.
 درا�سة مو�ضوع كوادر هذه املراكز وفق املقرتحات �سابقة الذكر. .2مديريات ال�شباب يف املحافظات
يتبع لوزارة ال�شباب  13مديرية �شباب ،بواقع مديرية لكل حمافظة ،بالإ�ضافة ملديرية
�شباب لإقليم البرتا.
ووفق ًا للأنظمة ،ف�إن الأندية والهيئات ال�شبابية واملراكز ال�شبابية واملجمعات الريا�ضية
وبيوت ال�شباب تتبع جميعها �إداري ًا ملديرية ال�شباب �ضمن املحافظة.
ويكمن التحدي احلقيقي يف عمل مديريات ال�شباب ،يف ال�صالحيات واملحا�سبة .فال�صالحيات
مق ّيدة وقد ال تتعدى الإدارة والت�شغيل ،كما �إن التعليمات املالية تتحكم ب�سري العمل يف كثري
من الأحيان.
 احللول املقرتحة تطوير هيكل تنظيمي فاعل يعطي ال�صالحيات و ُيخ�ضع العمل للم�ساءلة احلقيقية،ويتعامل مع النق�ص �أو الزيادة �أو الرتهل ب�شكل يدعم حتقيق الأهداف.
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	�إعادة العمل بفكرة تعيني م�ساعدين للأمني العام للأقاليم ،على �أن يكون مقر عمل امل�ساعديف الإقليم الذي يتولى م�س�ؤوليته (�شمال ،و�سط ،جنوب) ولي�س يف مركز الوزارة بع ّمان.
 تطوير �أنظمة التحفيز للتمييز بني الن�شيط املبادر و�سواه. .3الهيئات ال�شبابية
بلغ عدد الهيئات ال�شبابية املرخ�صة من الوزارة  14هيئة تتنوع �أهدافها و�أن�شطتها تبع ًا
الجتاهات ال�شباب امل�ؤ�س�سني واحتياجاتهم .وهذه الهيئات �أهلية تطوعية ،ولها مقرات خا�صة
بها ،وحتكمها �أنظتمها الداخلية امل�صا َدق عليها من الوزارة ،حيث طر�أ حت ّول على نظام الأندية
يف عام  2005عندما �أ�ضيفت الهيئات ال�شبابية كحا�ضنات �أهلية معنية بالعمل ال�شبابي.
وت�ساهم الوزارة بدعم الهيئات ال�شبابية وفق تعليمات دعم الأندية والهيئات ال�شبابية من
املخ�ص�صات املر�صودة لهذه الغاية .ومتثل هذه الهيئات من�صة حتقّق التنوع يف التعاطي مع
ال�ش�أن ال�شبابي ،ومتكني ال�شباب ،وحتقيق �أهداف الوزارة من خالل التوا�صل الهادف معها
وتطوير �آلية الدعم التحفيزي.
 احللول املقرتحة تعزيز ال�شراكة مع الهيئات ال�شبابية بو�صفها من �أذرع الوزارة و�أحد الأطراف التيت�ستهدفها الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب.
ت�صب يف �أهداف
	�إعادة العمل ب�آلية الدعم املايل املبني على تقييم اخلطط والأن�شطة التي ّالوزارة والإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ،ودعم مبادرات الهيئات ال�شبابية وتعزيز
م�شاركتها يف الفعاليات ال�شبابية للوزارة.
 .4الأندية (ريا�ضي ،ثقايف ،اجتماعي)
بح�سب نظام الأندية والهيئات ال�شبابية ،ف�إنّ النادي هيئة �أهلية ترخَّ �ص من وزارة ال�شباب
لتحقيق �أهداف ريا�ضية وثقافية واجتماعية ،وهو حمكوم بنظامه الداخلي امل�صادق عليه
من الوزارة.
حتدي ًا جعل هذا
وبلغ عدد الأندية املرخ�صة من الوزارة  361نادي ًا .وميثل هذا العدد الكبري ّ
القطاع يتحول من فر�صة �إلى تهديد ،وذلك بعد فتح باب ت�أ�سي�س النوادي على م�صراعيه
خم�ص�صات الدعم وق ّلل
ملجرد حتقيق املتطلبات القانونية ،الأمر الذي ح ّولها �إلى عبء على
َّ
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من �إمكانية مراقبتها للت�أكد من �سالمة و�ضعها من النواحي كافة.
خم�ص�صات الدعم للأندية حتدي ًا كبري ًا �أ ّثر على نفقات و�أولويات �أخرى ،بخا�صة �أن
وت�شكل
َّ
�آلية الدعم وفق ًا ملبد�أ احل�ص�ص �أو ر�ضوخ ًا للنفوذ والو�ساطة واملح�سوبية� ،أرهقت الأندية
الن�شيطة التي ُيفرت�ض �أنها متثل فر�صة و�أذرع ًا قوية للوزارة جتاه العمل ال�شبابي يف ثنائية
اجلغرافيا وال�سكان يف اململكة .لذلك ال بد من ربط الدعم بالإجناز وفق الر�ؤى الإ�سرتاتيجية.
 احللول املقرتحة	�إعادة تقييم �أداء الأندية ،و�إغالق الأندية التي انقلبت على �أهدافها ،وت�صويب �أو�ضاعاملتعرثة منها ،وتعزيز الأندية التي حتقق �أهدافها.
ت�صب
	�إعادة �صياغة ال�شراكة من جديد مع الأندية على �أ�سا�س الأن�شطة واملبادرات التيّ
يف �أهداف الوزارة.
 تفعيل الأندية يف الأرياف والبوادي واملخيمات كحوا�ضن �شبابية ،لتعذُّ ر تغطية اململكةمن خالل املراكز ال�شبابية ،ولأن هذا لي�س مطلوب ًا �أي�ض ًا ،فاملطلوب هو تنوع العمل واجلهات
والفعاليات ال�شبابية.
 .5املدن ال�شبابية والريا�ضية
تتبع لوزارة ال�شباب خم�س مدن �شبابية وريا�ضية ،متتلك �إمكانات �ضخمة ،وحتت�ضن الأن�شطة
ال�شبابية ،و�أن�شطة الريا�ضة من �أجل ال�صحة للجميع ،املعنية بها الوزارة وفق ًا للقانون،
و�أن�شطة الريا�ضة التناف�سية اخلا�صة باالحتادات الريا�ضية.
ومتتلك هذه املدن فر�ص ًا ا�ستثمارية كبرية ،خ�صو�ص ًا بوجود �أندية املدن الريا�ضية امل� َّؤ�س�سة
وفق نظام الأندية والهيئات ال�شبابية .وهي حمكومة ب�أنظمتها الداخلية التي حررتها من
الكثري من القيود بغية �إعطائها فر�صة اال�ستثمار ،لكنها �أ�صبحت تعاين من م�شاكل التمويل
وت�ضخّ م الكوادر نتيجة ا�ستغالل ال�سلطة يف مراحل كثرية بالو�ساطة واملح�سوبية حين ًا،
�أو مل�ساعدة الوزارة يف بع�ض التعيينات التي مل تفلح الوزارة بتح�صيلها من ديوان اخلدمة،
�أو لت�سديد فواتري فعاليات ال تنطبق عليها الأنظمة والتعليمات املالية حكومي ًا� ،إلى جانب
وجود جمال�س �إدارة �أو مواقع قيادية غري م�ؤهلة لقيادة اال�ستثمار يف هذه املدن مع غياب تام
لتقييم الأداء.
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احلد من تو�سع هذه املدن باال�ستثمار بال�صورة التي
وقد �أدت هذه الظروف والعوامل �إلى
ّ
جتعلها قادرة على رفد الوزارة ب�شكل �أف�ضل ،بل �إنها �أ�صبحت يف بع�ض املواقع عبئ ًا على الوزارة
التي ت�ضطر �أحيان ًا �إلى تغطية نفقاتها من موازنتها.
 احللول املقرتحة	�إعادة النظر مبجال�س �إدارات �أندية املدن الريا�ضية لت�ضم خربات ت�ساعدها علىاال�ستثمار �أو ا�ستقطاب املنح وامل�شاريع.
 احلد من التعيينات على ح�ساب �أندية املدن �إال مبربرات منطقية. تفعيل الن�صو�ص القانونية بخ�صو�ص �إخ�ضاع �أندية املدن الريا�ضية للرقابة املاليةوالإدارية.
مبني على م�ؤ�شرات �أداء علمية وا�ضحة
	�إجراء تقييم دوري لأداء �إدارات املدن الريا�ضية ّيف التقييم.
 الف�صل بني كوادر املدن الريا�ضية وكوادر �أنديتها الريا�ضية ما �أمكن. درا�سة الفر�ص اال�ستثمارية ب�شكل �أو�سع لرفد موازنة وزارة ال�شباب وفق الأ�صول املالية. .6ال�صندوق الوطني لدعم احلركة ال�شبابية والريا�ضية
عد الذرا َع اال�ستثمارية
مت �إن�شاء هذا ال�صندوق مبوجب النظام رقم ( )88ل�سنة  ،2001و ُي ّ
الدعم املايل لقطاع ال�شباب وقطاع الريا�ضة والأندية الريا�ضية،
لوزارة ال�شباب ،حيث يقدم
َ
�إلى جانب دعم املبادرات ال�شبابية الريادية وامل�شاريع اال�ستثمارية .كما �إنّ ال�صندوق �شريك
يف م�شاريع بناء الإ�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب.
 التحديات تبني بع�ض احلكومات تعدي ًال للقانون لإلغاء ال�صندوق برمته ،دون حوار مع ذوي العالقة�أو تقييم التجربة ،ما �ساهم يف �ضعف اال�ستقرار امل�ؤ�س�سي لل�صندوق.
 �ضغط متطلبات الأن�شطة �سواء للوزارة مبا يتعلق بالفعاليات ال�شبابية� ،أو ل ّلجنة الأوملبيةمبا يتعلق مبخ�ص�صاتها للفعاليات الريا�ضية.

26

تقرير حالة البالد :الشباب

 �ضعف التوجه اال�ستثماري لدى جمل�س �إدارة ال�صندوق. احللول املقرتحة ا�ستثمار الن�صو�ص القانونية يف نظام ال�صندوق وتعزيزها ل�ضبط عملية اال�ستثمار جلميعمرافق الوزارة ب�شكل متكامل ومتخ�ص�ص.
	�إعطاء ال�صندوق الفر�صة لإثبات جدارته باال�ستثمار من خالل تطوير خطة متخ�ص�صة�شاملة يف اال�ستثمار بعد درا�سة جميع الفر�ص داخل الوزارة وخارجها ،واقتطاع جزء من
املخ�ص�صات والريع لغايات هذه اخلطة.
 توفري الدعم املعنوي والبيئة الآمنة لل�صندوق من ِقبل رئا�سة الوزراء.	�إعادة ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�صندوق ورفده بخربات معنية باال�ستثمار من خارج الوزارة. .7مركز �إعداد القيادات ال�شبابية
هو مركز متخ�ص�ص لت�أهيل القيادات ال�شبابية وتدريبها ،يوفر برامج التدريب املتخ�ص�صة
على امل�ستويني الوطني والعربي ،وي�شكل فر�صة ا�ستثمارية من خالل نظامه وا�ستقالليته
التي مل ُت�ستثمر بال�صورة املثلى �سواء يف اجلانب الريا�ضي املعني بت�صنيف املدربني واملنقذين
وت�أهيلهم� ،أو يف اجلانب ال�شبابي املعني بت�أهيل القيادات ال�شبابية.
 التحديات �ضعف جمال�س الإدارة املتعاقبة ،وعدم قدرتها على تطوير ر�ؤية و�إ�سرتاتيجية ال�ستثمارالفر�ص الكبرية التي يتمتع بها املركز.
ُ
توا�ضع حجم الإجناز للإدارات املتعاقبة ،وظهور املركز يف دوره و�أدائه كما لو �أنه جمرد
مديرية لل�شباب ب�إمكانات �أكرب.
 غياب الفكر اال�ستثماري والأكادميي يف ر�ؤية املركز. غياب ال�شراكات الفنية والأكادميية الدولية واملتخ�ص�صة يف جمال الريا�ضة وال�شباب.� -ضعف بع�ض املحا�ضرين يف الربامج املختلفة للمركز.
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 احللول املقرتحة ت�شكيل جمل�س �إدارة غري تقليدي ،ي�ضم خربات �أكادميية وخربات ا�ستثمارية متميزة.	�إبراز ت�ص ُّور ريا�ضي �شبابي �أكادميي يف �إطار تقدمي اخلدمة واال�ستثمار. عقد �شراكات دولية يف جمال ت�أهيل القيادات الريا�ضية وال�شبابية. ا�ستثمار الن�صو�ص القانونية الداعمة للتميز واال�ستثمار. عقد �شراكات �إ�سرتاتيجية قوية للم�شاركة يف ت�أهيل القيادات الريا�ضية يف كليات الرتبيةالريا�ضية يف اجلامعات الأردنية والعربية وفق برامج قابلة للتناف�س.
 اال�ستعانة مبحا�ضرين دوليني ذوي خربات وكفاءات ،لبناء الربامج املناف�سة. بحث �إمكانية منح �شهادات �أكادميية يف القيادة ال�شبابية والريا�ضية. .8بيوت ال�شباب
يبلغ عدد هذه البيوت  16بيت ًا ومع�سكر ًا لل�شباب تتوزع على حمافظات اململكة وت�شكل �أماكن
منا�سبة ال�ستقبال الأن�شطة ال�شبابية القادمة من حمافظة �إلى �أخرى ،وخ�صو�ص ًا املبيت .كما
�إن احت�ضانها لهذه الأن�شطة ي�سهم يف خف�ض الكلف املادية.
ولأن التعليمات الداخلية لهذه البيوت ت�سمح بت�أجري غرفها ومرافقها نظري مبالغ رمزية
َ
املنتظر من ا�ستثمارها ،و�أ ّثر
تراجع املردود
مع خ�صومات كبرية للعاملني ،فقد �أدى ذلك �إلى
ُ
بالتايل على �صيانتها ودميومتها.
 احللول املقرتحة تطوير نظام مايل �إداري رقابي يحكم عمل بيوت ال�شباب ب�صورة �صحيحة ،لت�ساعد يفتوفري الدخل املادي وتوفري نفقات ال�صيانة والإدامة .بالإ�ضافة للرقابة والتقييم للأداء
وللدخل املت�أتي من ا�ستثمارها.
 ا�ستثمار الن�صو�ص القانونية الداعمة يف �إدخال الفكر اال�ستثماري من خالل تطوير بيوتال�شباب وتوفري اخلدمات املنا�سبة للمناف�سة واال�ستثمار.
 تعزيز الرقابة املالية واملتابعة والتقييم بال�شكل ال�صحيح. -ا�ستخدام التكنولوجيا يف الت�سويق واحلجوزات وال�ضبط الإداري واملايل.
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تقرير حالة البالد :الشباب

 .9جمعية الك�شافة واملر�شدات
ت�أ�س�ست احلركة الك�شفية يف الأردن عام  ،1954و�أ�صبحت ع�ضو ًا يف املنظمة العاملية للحركة
الك�شفية عام � .1955أما احلركة الإر�شادية فقد بد�أت يف عام  ،1938و�أ�صبحت ع�ضو ًا يف
اجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة يف عام .1978
ومت ت�شكيل جمعية الك�شافة واملر�شدات وفق ًا لنظام اجلمعية ل�سنة  1987وتعديالته التي
انبثقت من قانون رعاية ال�شباب املعمول به.
و ُيق َ
رتح يف هذا ال�ش�أن ،تعديل املادة ( )5من نظام اجلمعية املتعلقة بت�شكيل الهيئة العامة،
بحيث يتم �إ�ضافة «ك�شافة القطاع الأهلي ،وك�شافة ومر�شدات وكالة الغوث ،وك�شافة قطاع
اجلامعات» لي�أخذ ه�ؤالء مكانتهم يف الهيئة العامة ،وبذلك تت�سع الإمكانات ال�شبابية يف رعاية
ال�شباب بهذا اجلانب ،بالإ�ضافة �إلى دمج الك�شافة واملر�شدات �ضمن ن�شاطات الإ�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب.
استنتاجات
 .1رغم الدعم امللكي امللحوظ للقطاع ال�شبابي ،من خالل الزيارات واللقاءات وكتب التكليف
للحكومات املتعاقبة والأوراق النقا�شية امللكية� ،إال �أن تباين الر�ؤى بني احلكومات
احلد الأدنى من التوجيهات
املتعاقبة جتاه القطاع ال�شبابي كان وا�ضح ًا ،ومبا ال يحقق
ّ
امللكية .و ُيذكر يف هذا ال�سياق ا�ستبدال الوزارة باملجل�س وا�ستبدال املجل�س بالوزارة كجهة
حكومية معنية بال�شباب� ،أكرث من مرة خالل ال�سنوات الأخرية.
 .2غياب اال�ستقرار والر�ؤية لدى احلكومات املتعاقبة جتاه القطاع ال�شبابي واجلهة احلكومية
املعنية بهذا القطاع ،مما �أوجد املزيد من التحديات �أمام هذه اجلهة التي اتخذت �صيغة
«جمل�س �أعلى» �أحيان ًا ،و�صيغة «وزارة» �أحيان ًا �أخرى.
معدل مكوث الوزير يف من�صبه
 .3بخ�صو�ص قيادة اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب ،بلغ ّ
معدل مكوث رئي�س املجل�س الأعلى يف من�صبه � 42شهر ًا.
ثمانية �أ�شهر فقط ،يف حني بلغ ّ
لكن يف املقابل ،بدا وا�ضح ًا �ضعف االت�صال والتوا�صل بني رئا�سة املجل�س ورئا�سة الوزراء
�أو جمل�س الوزراء.
 .4بخ�صو�ص الإ�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب ،لوحظ �أنه بعد االنتهاء من املرحلة الأولى
من الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ( )2009-2005و�إجراء تقييم لها ( )2009والتمديد
لرباجمها ل�سنة �أخرى ،مل تتمكن � ّأي وثيقة من الإ�سرتاتيجيات الالحقة التي مت بنا�ؤها
من الدخول يف حيز التنفيذ على الإطالق ،نظر ًا لعدم ا�ستقرار ر�ؤية احلكومات املتعاقبة
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جتاه �صيغة اجلهة احلكومية التي تتولى قطاع ال�شباب (وزارة �شباب وريا�ضة ،وزارة
�شباب ،جمل�س �أعلى لل�شباب ،جمل�س �أعلى لل�شباب والريا�ضة).
ج�سد
 .5غياب الرقابة واملتابعة احلكومية املحايدة ل�سري الإ�سرتاتيجيات املق َّرة منها ،مما ّ
الب�صمة ال�شخ�صية بعيد ًا عن تقدير البناء الرتاكمي للإجناز لبع�ض الوزراء ولر�ؤ�ساء
اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب.
 .6من الوا�ضح �أنّ الدعم والتوجيه امللكي لقطاع ال�شباب �أر�سى دعائم فل�سفة وا�ضحة
ومر�سومة (فل�سفة الف�صل والتحول  )2001هي�أت الظروف لعملية تخطيط �إ�سرتاتيجي
تقوم على اال�ستثمار بال�شباب والت�شاركية بني م�ؤ�س�سات الدولة وبني ال�شباب �أنف�سهم يف
�إطار اخلطط الإ�سرتاتيجية ،مع الأخذ يف احل�سبان �أن اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب
(املجل�س الأعلى لل�شباب �آنذاك) متثل ركيزة �أ�سا�سية يف متكني ال�شباب.
 .7كانت الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب يف مرحلتها الأولى (� ،)2009-2005أول
�إ�سرتاتيجية موجهة لهذا القطاع يف الأردن ،وهي الثانية على امل�ستوى العربي يف هذا
املجال ،وب�إطالقها
ان�ضم الأردن �إلى  40دولة يف العامل �سبقته يف �إطالق �إ�سرتاتيجيات
ّ
متخ�ص�صة بال�شباب .كما �إن هذه الإ�سرتاتيجية هي الوحيدة املنفَّذة على �أر�ض الواقع،
يف حني مل تتمكّن الإ�سرتاتيجيات الالحقة من الدخول �إلى حيز التنفيذ.
 .8رغم توفر بنية حتتية �ضخمة وداعمة للعمل ال�شبابي واال�ستثمار � ،اّإل �أنها مل ُت�ستثمر
بال�شكل الالزم ،وبقيت يف النطاق التقليدي الذي يعتمد على موازنة احلكومة ح�صر ًا وعلى
برامج عمل تفتقر �إلى اال�ستمرارية الالزمة لتحقيق الأهداف املرج ّوة.
 .9غياب الربامج احلا�ضنة واجلاذبة لل�شباب ،وهو ما يت�ضح من تكرار الأن�شطة وتكرار �أ�سماء
ال�شباب امل�شاركني فيها ،نتيجة �ضعف الإقبال على ع�ضوية املراكز ال�شبابية ،وعدم تفعيل
دور ال�شباب يف اختيار الأن�شطة اجلاذبة ،واال�ستعانة ببيانات ُ�صور ّية غري واقعية (�سجل
الرت ُّدد ،اخلطط ،الهيئات العامة والإدارية واالنتخابات يف املراكز).
� .10ضعف التخ�ص�صية للكوادر الإدارية والإ�شرافية ،و�سوء توزيع الكوادر يف املراكز
ال�شبابية ،والناجت عن نقل �أعداد كبرية من املوظفني الزائدين عن احلاجة يف وزارات
�أخرى ،واملبالغة يف التعيينات خارج جدول الت�شكيالت بوترية تراكمية.
مقر منا�سب لوزارة ال�شباب يجمع مديرياته املتناثرة يف مواقع متباعدة ،مما
 .11عدم توفر ّ
ُي�ضعف االت�صال والتوا�صل يف ما بينها.
 .12ق ّلة متكني الكفاءات املتخ�ص�صة يف املواقع القيادية العليا ،و�شيوع الو�ساطة واملح�سوبية
على ح�ساب الكفاءة.
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تقرير حالة البالد :الشباب

 .13عدم �إيالء ال�سيا�سة الإ�سرتاتيجية للمجل�س �أو الوزارة ،القدر الكايف من الأهمية
للن�شاطات الريا�ضية الرتويحية من �أجل ال�صحة ،رغم تنامي التهديدات ل�صحة ال�شباب
يف ظل غياب الثقافة البدنية و�سوء التغذية وقلة احلركة .ورغم �أن هذه الن�شاطات تقع
يف �صلب فل�سفة القانون اخلا�ص برعاية ال�شباب.
 .14غياب التن�سيق العملي بني الإ�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب والإ�سرتاتيجيات الوطنية
الأخرى املعنية بال�شباب كمواطنني وطلبة وباحثني عن العمل� ..إلخ.
التوصيات والحلول املقرتحة
 .1ت�شكيل جمل�س وطني لل�سيا�سات ال�شبابية من خالل قانون رعاية ال�شباب ،على �أن ير�أ�سه
رئي�س الوزراء ،وي�ضم يف ع�ضويته وزير ال�شباب ووزراء الوزارات ذات العالقة (وزارة
الرتبية والتعليم ،وزارة االت�صاالت ،وزارة التعليم العايل ،وزارة الأوقاف ،وزارة العمل،
وزارة التنمية ال�سيا�سية� ..إلخ) ومم ّثلي هيئات �أخرى كالقوات امل�سلحة والأمن العام،
وذلك لتحقيق التعاون والت�شاركية احلقيقية على امل�ستوى الوطني ولي�س امل�ؤ�س�سي فقط
يف مو�ضوع رعاية ال�شباب.
 .2ا�ستهداف ال�شباب مب�ؤ�س�سة حكومية خا�صة بهم (وزارة ال�شباب) تتمتع بال�صفة التن�سيقية
بني الإدارات والوزارات القطاعية واملنظمات غري احلكومية واخلا�صة والدولية .ويراعى
�أن ُت�ستوفى الفرتات الزمنية للقيادة ما �أمكن ،لر�سم اخلطط وحتقيق الإجناز.
�	.3أخذ التخ�ص�صية واخلربة يف العمل ال�شبابي بعني االعتبار ،عند اختيار �أ�شخا�ص مللء
املواقع القيادية يف وزارة ال�شباب.
 .4ا�ستهداف ال�شباب يف م�سوحات خا�صة بهم ،و�إجراء م�سوحات وطنية تتناول ق�ضايا
ومف�صلة.
ال�شباب وتوفري بيانات حديثة ودورية علمية حمايدة
ّ
 .5ا�ستهداف ال�شباب بربامج ومبادرات نوعية حتقق طموحاتهم وحتقق �أهداف الدولة،
وجتنّب املحا�ضرات ب�شكلها التقليدي والتلقني ،والرتكيز على امل�شاركة والتطبيق ،وبخا�صة
يف املو�ضوعات املتعلقة بالفر�صة ال�سكانية ،والت�شغيل ،والتطرف والإرهاب ،واحلياة
ال�سيا�سية.
 .6دعم دور وزارة ال�شباب بو�صفها اجلهة املرجعية للقطاع ال�شبابي و�سيا�ساته ،من خالل
تفعيل ن�صو�ص الت�شريعات ذات ال�صلة.
 .7الت�أكيد على العمل بالنهج الإ�سرتاتيجي العلمي يف بناء الإ�سرتاتيجيات الوطنية لل�شباب
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من خالل ال�شباب �أنف�سهم وبتج�سيد الت�شاركية احلقيقية يف املراحل كافة (التخطيط
والتنفيذ والتقييم).
 .8تعزيز جهود وزارة ال�شباب يف ا�ستكمال مراحل �إقرار املرحلة الثانية ( )2025-2020من
الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�شباب ( )2025-2018وذلك بعد مراجعتها ومراجعة اخلطة
التنفيذية التابعة لها مب�شاركة حقيقية من ال�شباب واجلهات املعنية بهم.
الدوري للربامج
 .9حتديد جهة حكومية معينة ،للقيام باملتابعة والتوثيق والتقييم
ّ
امل�ستهدفة ،ل�ضمان �سالمة الإجراءات وحتقيق الأهداف املن�شودة.
 .10الت�أكيد على مبد�أ الت�شاركية الفعلية واحلقيقية جلميع م�ؤ�س�سات الدولة يف امللف
ال�شبابي ،وهو ما ي�شمل عمليات التخطيط والبناء والتنفيذ والتقييم.
 .11تطوير خطة م�ؤ�س�سية لوزارة ال�شباب تعنى مبعاجلة الأو�ضاع الإدارية واملالية والأنظمة
والتعليمات و�إ�صالحات البنية التحتية ،وتذليل التحديات الوظيفية والفنية وحتديات
اال�ستثمار وغريها ب�شكل يخ�ضع للتقييم والقيا�س واملراجعة الدورية من ِقبل املجل�س
الوطني لل�سيا�سات ال�شبابية.
� .12إيالء الأن�شطة البيئية والعمل التطوعي والريا�ضة الرتويحية الأهمية الالزمة ،كونها
جزء ًا من فل�سفة رعاية ال�شباب.
 .13توفري مقر منا�سب لوزارة ال�شباب يكون قادر ًا على احتواء جميع املديريات يف املركز،
لت�سهيل العمل وحتقيق مزيد من التوا�صل.
� .14إقامة �شراكات جديدة مع القطاع اخلا�ص تهدف �إلى بناء عدد �أكرب من حا�ضنات الأعمال
التي توفر الدعم وامل�ساندة لإدماج ال�شباب يف االقت�صاد الوطني الفعلي.
بنائي لتمكني ال�شباب يف جمال ريادة الأعمال ،وتنظيم �إدارة امل�شاريع
 .15العمل ب�شكل
ّ
االقت�صادية ال�صغرية واملتو�سطة.
 .16تعزيز دور �صندوق ال�ضمان االجتماعي خلدمة قطاع ال�شباب من خالل دعم برامج
التمويل ودعم الأفكار الريادية لدى ال�شباب بال�شراكة مع وزارة ال�شباب.
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