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جزءًا  وميثل  والنوع،  الكم  ميثل  كونه  جمتمع،  اأّي  يف  القطاعات  اأهم  من  ال�شباب  قطاع  يعّد 

الوطنية  ال�شيا�شات  ر�شم  عند  القطاع  هذا  جتاوز  ميكن  ل  لذا  امل�شتقبل،  وكل  احلا�شر  من 

والإقليمية وبناء خطط التنمية امل�شتدامة، فال�شباب عن�شر اأ�شا�شي يف التنمية، ومن خاللهم 

ميكن امل�شّي قدمًا نحو امل�شتقبل.

والوطنية،  والإقليمية  العاملية  والأحداث  العوملة  وتداعيات  املت�شارعة  املتغريات  وت�شّكل 

باآثارها الجتماعية والقت�شادية والأمنية، وموجات التطرف والإرهاب ل �شيما يف منطقة 

ال�شرق الأو�شط، حتدياٍت �شاغطة ت�شتوجب اإيالء ال�شباب العناية الالزمة وو�شعهم على �شّلم 

الأولويات، لي�س فقط لتجنيبهم اأن يكونوا �شحية لهذه التحديات املتفاقمة واملعّقدة، واإمنا 

والتنفيذ  التخطيط  عمليات  يف  واإ�شراكهم  لها،  للت�شدي  واملعرفة  الوعي  من  لتمكينهم  اأي�شًا 

ُعد كافة، بو�شفهم فر�شًة ينبغي ال�شتثمار بها. على ال�شّ

تقدمي
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أوالً: اإلسرتاتيجيات الوطنية للشباب

اأ. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2009-2005(
امل�شتوى  على  ال�شباب  متكني  يف  اإ�شرتاتيجيًا  نهجًا   2004 عام  يف  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  بداأ 

الإ�شرتاتيجية  عنه  نتج  والذي  ال�شبابي  التمكني  يف  حتّول  نقطة  �شّكل  ما  وهو  الوطني، 

الفئة  ال�شبابي من اجلن�شني �شمن  القطاع  ا�شتهدفت  التي  لل�شباب )2009-2005(  الوطنية 

العمرية 12-30 �شنة.

منظمات  فيها  تعاونت  ت�شاركية،  علمية  منهجية  الإ�شرتاتيجية  هذه  اإعداد  يف  وا�شُتخدمت 

حكومية وغري حكومية، ومنظمات دولية معنية بال�شباب )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

اأنف�شهم  ال�شباب  م�شاركة  اإلى  بالإ�شافة  يوني�شيف(،  للطفولة/  املتحدة  الأمم  ومنظمة 

)حوايل 90 األف �شاب و�شابة(. 

ف هذه الإ�شرتاتيجية باأنها »وثيقة وطنية مكتوبة تلتزم بها موؤ�ش�شات الدولة«، وتت�شمن  وتعرَّ

ومفاهيمها  ومربراتها  واأهميتها  الأردن،  يف  الب�شرية  للتنمية  كمحور  ال�شباب  لواقع  عر�شًا 

الإ�شرتاتيجية  واأهدافها  و�شيا�شاتها  ور�شالتها  وروؤيتها  ومبادئها  ومرتكزاتها  ومنطلقاتها 

والإجرائية �شمن حماورها الت�شعة: ال�شباب وامل�شاركة، ال�شباب والتعليم والتدريب، وال�شباب 

ال�شباب والثقافة  الفراغ،  ال�شباب والأن�شطة الرتويحية ووقت  املدنية واملواطنة،  واحلقوق 

والإعالم، ال�شباب وتكنولوجيا املعلومات والعوملة، ال�شباب والعمل، وال�شباب والبيئة. 

»تن�شئة  يف  روؤيتها  لبلوغ  حمور  لكل  املطلوبة  العمل  وخطط  الآلياِت  الإ�شرتاتيجيُة  وتبنّي 

وتنمية �شباب واٍع لذاته وقدراته، منتٍم لوطنه وم�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركًة حقيقية 

وفاعلة، ومتمكن من التعامل مع متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعٍي وثقة واقتدار �شمن بيئة 

داعمة واآمنة«. 
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- اخلطة التنفيذية
جاءت اخلطة التنفيذية موزعة على حماور الإ�شرتاتيجية الت�شع، حيث مت اإدماج كل جزء 

القيا�س،  �شعبة  قيا�س  ومبوؤ�شرات  بالعمومية  اخلطة  وات�شفت  حدة.  على  حمور  بكل  منها 

امل�شتهدفة بو�شوح، ومل ت�شتمل على تقديرات مالية تف�شيلية  ال�شرائح  اأعداَد  ومل تت�شمن 

لالأن�شطة واملحاور. لهذا كانت هذه اخلطة من اأبرز التحديات التي اأ�شار اإليها تقرير التقييم 

 .)2009(

- التقييم
يف  املت�شّمَنة  التنفيذية  اخلطة  حتليل  يف  اأ�شا�شية  وثيقة   )2009( التقييم  تقرير  ميثل 

قات  الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب، بخا�شة اأنه ُاعّد وفق منهجية علمية، رغم وجود معوِّ

جوهرية اأخذها بعني العتبار. 

ومما خل�س اإليه التقرير:

�شعف اخلطة التنفيذية، وات�شامها بالعمومية.  .1

الفعلي  التنفيذ بال�شتناد لالأثر  الدوري خالل عملية  املتابعة والتقومي والتقييم  غياب   .2

اإجراء  اإمكانية  دون  حال  مما  الإ�شرتاتيجية،  وثيقة  يف  املعتمدة  الأداء  ملوؤ�شرات  وفقًا 

اأو  الو�شائل  اأو  املحاور  م�شتوى  على  �شواًء   )2009-2005( التنفيذ  فرتة  اأثناء  تعديالت 

اآليات التنفيذ.

�شعف اآليات التوثيق، ول �شيما املحو�شبة، والفتقار لنمطية موّحدة للتقارير واملنجزات   .3

مبا ميّكن من التعامل مع البيانات بي�شر و�شهولة.

اأثناء  املنا�شبة  الزمنية  الفرتات  خالل  املعلومات  وجمع  العلمي  البحث  اأدوات  بناء  عدم   .4

امل�شتفيدة ومعرفة  ال�شريحة  التاأثري على  التنفيذ، الأمر الذي حال دون معاينة  عملية 

نوعية هذا التاأثري ودرجته.

- اجلانب الكّمي
ب�شورة  الت�شعة  حماورها  يف  الإ�شرتاتيجية  اقرتحتها  التي  والفعاليات  الأن�شطة  تنفيذ  مت 

تفوق ما كان متوّقعًا، وتوزعت هذه الأن�شطة والفعاليات على حمافظات اململكة، بتنظيٍم من 

واملراكز  ال�شباب  مديريات  يف  املتمثلة  اأدواته  عرب  لل�شباب،  الأعلى  املجل�س  من  اأو  ال�شركاء 

ال�شبابية والأندية ومع�شكرات احل�شني للعمل والبناء، بالإ�شافة اإلى املبادرات.
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- التو�ضيات التي ت�ضّمنها التقرير
اأهمية ا�شتمرار النهج الإ�شرتاتيجي يف بناء اإ�شرتاتيجية جديدة للمرحلة الالحقة.  .1

اإعادة النظر يف املحاور املوجودة، وتطوير حماور اأخرى وفقًا لآراء ال�شباب اأنف�شهم.  .2

�شرورة ت�شكيل وحدة التقييم واملتابعة والتوثيق، بهدف املتابعة الدورية اأثناء التنفيذ.  .3

اعتماد �شكل موّحد لأدوات جمع املعلومات ومناذج التوثيق، من اأجل التعرف على م�شتوى   .4

التطور ومدى حتقيق الأهداف، والتمكن من اإجراء املراجعة الدورية.

الت�شكيلي  والفن  وامل�شرح  العمل  وور�س  احلوار  على  والرتكيز  التنفيذ،  اآليات  تطوير   .5

واملع�شكرات وغريها، والبتعاد عن ال�شكل التقليدي للمحا�شرات قدر الإمكان.

تطوير خطة تنفيذية وا�شحة تعتمد على موؤ�شرات الأداء القابلة للقيا�س وعلى اآليات   .6

التوثيق املرحلية.

ب. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2015-2011(
لل�شباب )2005-2009(، �ُشرع ببناء  التقييم لالإ�شرتاتيجية الوطنية  نتائج تقرير  يف �شوء 

املجل�س  بالتعاون بني  لل�شباب )2015-2011(،  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  من  الثانية  املرحلة 

امل�شاركة  الدولية  واملنظمات  واخلرباء  الدولة  موؤ�ش�شات  من  وال�شركاء  لل�شباب  الأعلى 

والداعمة، واأجُنز تقرير امل�شح ال�شبابي بالت�شارك مع دائرة الإح�شاءات العامة عام 2010، 

ثم مت اإعداد وثيقة املرحلة الثانية من الإ�شرتاتيجية.

نهج  يف  ال�شتمرار  حول  الإ�شرتاتيجية  من  الثانية  للمرحلة  الإ�شرتاتيجي  املحور  يدور 

اإلى  تهدف  والتي  ال�شبابية  احلركة  ر�شالة  يحقق  الذي  الوطني  الإ�شرتاتيجي  التخطيط 

حتقيق دور �شبابي فاعل داعم لالأمن الوطني مبفهومه ال�شامل ومرتكز على ثنائية الها�شمية 

والإ�شالمي،  العربي  الإ�شرتاتيجي  العمق  اإطار  يف  وال�شعب(،  )الأر�س  والأردن  )القيادة( 

وقبول الآخر والتحاور معه، على اعتبار اأن الأردنيني �شركاء يف احل�شارة الإن�شانية الواحدة.

اأما روؤية الإ�شرتاتيجية، فتقوم على تن�شئة وتنمية �شباب اأردين واٍع لذاته وقدراته، منتٍم 

مع  التعامل  من  ومتمكن  فاعلة،  حقيقية  م�شاركة  وتطوره  تنميته  يف  م�شارك  وطنه،  اإلى 

متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعي وثقة واقتدار �شمن بيئة داعمة واآمنة.

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�س 

الر�شيدة،  واحلاكمية  ال�شباب  واحلداثة،  والأ�شالة  ال�شباب  ال�شبابية،  ال�شخ�شية  بناء  يف 
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ال�شباب والتنمية ال�شاملة امل�شتدامة، ال�شباب والتغيري احلقيقي وحمركات التغيري، ال�شباب 

وال�شباب  الوطنية،  وال�شالمة  الوطني  والأمن  ال�شباب  الإن�شاين(،  )الأمن  الناعم  والأمن 

والبيئة الآمنة.

- ماآخذ على وثيقة الإ�ضرتاتيجية
الهتمام  يف  بالغت  اأنها   ،)2015-2011( لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  على  اأُخذ 

بالبعد الأمني، وهو ما ربطه خرباء يف منظمات دولية معنية، باخللفية الع�شكرية لرئي�س 

املجل�س يف حينه، مو�شحني اأنه ميثل »ع�شكرة« لل�شباب و»خطوة اإلى الوراء« يف خطاب التمكني 

ال�شبابي يف الأردن. ولكن املو�شوعية تقت�شي القول اإن مرحلة البناء لالإ�شرتاتيجية �شهدت 

تعقيدات خالل ما �شّمي »الربيع العربي«، واإّن هذا الأمر اأُخذ يف احل�شبان بطريقة اأو باأخرى. 

- اخلطة التنفيذية
للربامج  والتقييم  املتابعة  ونظام  التنفيذية  بخطتها  الإ�شرتاتيجية  هذه  وثيقة  متيزت 

ملتابعة  التنفيذية  اخلطة  على  العلمية،  الدرا�شات  اإدراج  اإلى  بالإ�شافة  املعتِمد  والأن�شطة 

اأُعدت  الكّمي للربامج والأن�شطة وفق مناذج دقيقة  التنفيذ وقيا�س الأثر مرحليًا والقيا�س 

لهذه الغاية. 

تقرير  وتو�شيات   )2009-2005( لالإ�شرتاتيجية  الأولى  املرحلة  جتربة  مراجعة  ومتثل 

التقييم )2010( املرتكَزين اللذين ُبنيت عليهما وثيقة الإ�شرتاتيجية يف مرحلتها الثانية. 

الثانية  املرحلة  يف  احلر�س  برز  بالعمومية،  ات�شمت  الأولى  للمرحلة  التنفيذ  خطة  ولأّن 

وبرامج  فرعية  واأهداف  اإ�شرتاتيجية  واأهداف  غايات  حتديد  ومت  الرتاكمي،  الإجناز  على 

ون�شاطات يف اخلطة الإجرائية لتنفيذ ومتابعة وتقومي الربامج يف هذه املرحلة.

فيها  ومت  التنفيذ،  باإمكانية  ات�شمت  الثانية  للمرحلة  التنفيذية  اخلطة  اإن  القول  وميكن 

قابل  وا�شح  علمي  وباأ�شلوب  ونوعًا  كّمًا  والتقييم  املتابعة  واآليات  ال�شركاء،  اأدوار  حتديد 

للقيا�س. 

- تقييم التنفيذ الفعلي
مل يتم تنفيذ ما ت�شّمنته الوثيقة اأو خطتها التنفيذية على اأر�س الواقع على الإطالق.

منذ  تنفيذها  يف  بالبدء  وا�شتئذانها  الإ�شرتاتيجية  لعتماد  الوزراء  رئا�شة  خماطبة  ومتّت 

2011/1/1، ومل يتلقَّ املجل�س الأعلى لل�شباب اأّي رّد اآنذاك.
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ويف 2011/10/24 مت ت�شكيل وزارة ال�شباب والريا�شة خلفًا للمجل�س الأعلى لل�شباب، واأبدى 

الوزير املعنيَّ يف حينه عدم رغبته يف العمل بالإ�شرتاتيجية اأو تعديلها، وا�شعًا خططًا وبرامَج 

مبا�ِشرة وفق روؤيته ال�شخ�شية.

ت. الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2016(
يف 2012/4/26 اأُلغيت وزارة ال�شباب والريا�شة التي �ُشّكلت يوم 2011/10/24، واأعيد املجل�س 

-2016( لل�شباب  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  جديدة  وثيقة  ببناء  �ُشرع  ثم  لل�شباب.  الأعلى 

2018(، وبعد النتهاء من اإعدادها مت اعتمادها من رئا�شة الوزراء بتاريخ 2016/3/14.

وقدراته،  لذاته  واٍع  اأردين  �شباب  وتنمية  تن�شئة  على  الإ�شرتاتيجية  هذه  روؤية  وتقوم 

منتٍم اإلى وطنه، م�شارك يف تنميته وتطوره م�شاركة حقيقية فاعلة، ومتمكن من التعامل مع 

متغريات الع�شر وم�شتجداته بوعٍي وثقة واقتدار �شمن بيئة داعمة واآمنة.

اأهداف الإ�شرتاتيجية على ع�شرة حماور متثل العناوين الرئي�شية اجلامعة لها،  ومت توزيع 

وهي: ال�شباب والتمكني الدميقراطي، ال�شباب والأ�شالة واملعا�شرة والعوملة، ال�شباب والهوية 

الآمنة  والبيئة  ال�شباب  الر�شيدة،  واحلاكمية  ال�شباب  والريادة،  والعمل  ال�شباب  الوطنية، 

وحماربة التطرف، ال�شباب وال�شالمة الوطنية، ال�شباب والأمن الإن�شاين، ال�شباب والتنمية 

ال�شاملة امل�شتدامة، وال�شباب وحمركات التغيري.

- اخلطة التنفيذية
50 م�شروعًا  �شمت وثيقة هذه الإ�شرتاتيجية خطة تنفيذية تف�شيلية. حيث احتوت على 

على مدار ال�شنوات الثالث امل�شتهدفة، وبكلفة تقديرية اإجمالية بلغت 6.192 مليون دينار. 

و�شيغت اخلطة وفق منوذج قابل للتنفيذ والقيا�س اإلى حّد كبري.

 

- تقييم التنفيذ الفعلي
الإطالق رغم  الواقع على  اأر�س  التنفيذية على  اأو خلّطتها  للوثيقة  الفعلي  التنفيذ  يتم  مل 

اإقرارها ر�شميًا من رئا�شة الوزراء.

الوزير  2016/6/1، مل ي�شتجب  ال�شباب بتاريخ  اأعيد ت�شكيل وزارة  اأن  اأنه بعد  وال�شبب هو 

اأو التعديل عليها، و�شرع ببناء وثيقة  اأو مراجعتها  اآنذاك لل�شروع يف تنفيذ الإ�شرتاتيجية 

جديدة مل يت�شنَّ له ا�شتكمالها ب�شبب تعديل وزاري طاله بتاريخ 2017/1/15.
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كما اإن عدم التنفيذ مرّده غياب الرقابة اأو املتابعة والتقييم من طرف رئا�شة الوزراء جتاه 

ر الفرتة الزمنية التي يق�شيها  ة منها. ف�شاًل عن امل�شكلة املتمثلة يف ِق�شَ الوثائق الوطنية املقرَّ

الوزير يف من�شبه بالعادة، والتي ل تتيح له اإجناز خطط طويلة املدى.

ث- الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2025-2018(
 )2025-2018( لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  اإعداد  من  ال�شباب  وزارة  انتهت 

وخطتها التنفيذية، لتكون على مرحلتني؛ الأولى )2018-2020(، والثانية )2025-2020(. 

ومتت خماطبة رئي�س الوزراء لغايات اعتماد الإ�شرتاتيجية بتاريخ 2017/12/17.

بالتقدم والتغيري«.  »�شباب مبدع متمكن منتج م�شارك  روؤية هذه الإ�شرتاتيجية على  وتقوم 

من  عدد  منها  كلٍّ  من  ينبثق  تنفيذية  برامج  �شبعة  �شكل  على  التنفيذية  حماورها  وجاءت 

امل�شاريع، وعلى النحو التايل:

برنامج ال�شباب والتعليم. وانبثق منه ثمانية م�شاريع.   -

برنامج ال�شباب و�شيادة القانون واحلاكمية الر�شيدة. وانبثق منه اأربعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب والأمن وال�شلم املجتمعي. وانبثق منه �شتة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب واملواطنة الفاعلة. وانبثق منه ثمانية م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب وال�شحة. وانبثق منه �شبعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب والتمكني القت�شادي. وانبثق منه �شبعة م�شاريع.  -

برنامج ال�شباب وريادة الأعمال. وانبثق منه �شتة م�شاريع.  -

عن  الربامج  دللة  �شعف  يالَحظ  منها،  املنبثقة  وامل�شاريع  الربامج  هذه  مطالعة  خالل  ومن 

اإمكانية  امل�شاريع التي تن�شوي حتتها يف كثري من الأحيان، واملبالغة يف الطرح مما قد يعّقد 

لهذه  اأ�شاًل  قائمة  وزارات  مكان  الإحالل  اإلى  ويوؤدي  جهة،  من  الواقع  اأر�س  على  التطبيق 

الغاية من جهة اأخرى. 

وعلى �شبيل املثال، الهدف الإ�شرتاتيجي يف برنامج ال�شباب التعليم هو »تطوير بيئة تعليمية 

وتربوية اآمنة وداعمة وحمفزة«، ومن امل�شاريع املن�شوية حتته: »حت�شني املناهج التعليمية 

يف  والرتبوية  التعليمية  البيئة  و»حت�شني  واإنتاجية«،  ت�شاركية  اأكرث  لت�شبح  والرتبوية 

املدار�س واجلامعات«. وهما م�شروعان يقعان �شمن اخت�شا�شات وزارة الرتبية والتعليم ووزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي ولي�شا من اخت�شا�س وزارة ال�شباب. فكيف ميكن لالإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شباب ا�شتهداف البنية التحتية للبيئة التعليمية يف املدار�س واجلامعات؟! 
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ومل تتطرق الربامج بالقدر الكايف لثقافة العمل التطوعي وامل�شاريع التطوعية التي حتمل 

ب�شمات ال�شباب اأنف�شهم، كما غابت عنها الن�شاطات الرتويحية والثقافة البدنية وال�شحية 

فل�شفة  من  يتجزاأ  ل  جزء  الأمر  هذا  اأن  رغم  ال�شحة،  اأجل  من  للجميع  الريا�شة  وممار�شة 

قانون رعاية ال�شباب على مر ال�شنني. 

يخ�س  ما  يف  وحتديدًا  وا�شت�شرافه،  امل�شتقبل  نحو  التوّجَه  كبري  حّد  اإلى  الربامج  واأغفلت 

مواكبة متطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة والثورة الرقمية.

- اخلطة التنفيذية
�شمت وثيقة هذه الإ�شرتاتيجية خطة تنفيذية، احتوت على 46 م�شروعًا للمرحلة الأولى 

)3 �شنوات( امل�شتهدفة وبكلفة تقديرية اإجمالية بلغت 11 مليون دينار. 

م�شوؤولية ذلك  والتقومي، ومل حتدد  للمتابعة  التنفيذية خطًة وا�شحة  ومل تعتمد اخلطة 

لتنفيذ  ال�شباب  اأن تقوم به وزارة  الذي ميكن  الدور  اإنها بالغت يف  ب�شكل وا�شح وعملّي، كما 

الربامج، مما جعلها اأقرب اإلى الإطار املوؤ�ش�شي منها اإلى اإطار الت�شارك الوطني، وهذا يتناق�س 

برمتها.  الدولة  موؤ�ش�شات  م�شوؤوليَة  ال�شبابي  القطاَع  عّدت  التي  ال�شباب  رعاية  فل�شفة  مع 

ي�شاف اإلى ذلك اأن جممل الربامج ي�شعب تطبيقها ومتابعتها با�شتخدام اأدوات وزارة ال�شباب 

واأذرعها، حيث مل تاأخذ اخلطُة التنفيذية بعني العتبار م�شتويات تنفيذ الأن�شطة التي ُتبنى 

اخلطط ال�شنوية ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية على اأ�شا�شها. لذا فاإن اخلطة بحاجة 

ملراجعة كاملة تنطلق من م�شتويات تطبيق الأن�شطة على اأر�س الواقع.

ج- اإ�شرتاتيجية )2018-2025( و»روؤية الأردن 2025« وخطة حتفيز النمو
من خالل مطالعة وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2025( يالَحظ اأنها اأخذت 

يف  قوة  ونقطَة  فر�شًة  بو�شفها  اإليها  النظر  خالل  من  العتبار  بعني   »2025 الأردن  »روؤية 

»التحليل الرباعي« ومن خالل بند »الإ�شرتاتيجيات والوثائق الوطنية«. 

فقد متت الإ�شارة بو�شوح اإلى »روؤية الأردن 2025« وخطة حتفيز النمو، الأمر الذي انعك�س 

على الربامج التنفيذية من خالل برنامج »ال�شباب والتمكني القت�شادي«، والذي انبثق منه 

�شبعة م�شاريع هي: تاأهيل ال�شباب ل�شوق العمل، تعزيز مهارات ال�شباب للدخول ل�شوق العمل، 

اإن�شاء  وواجباتهم،  بحقوقهم  ال�شباب  توعية  املهني،  للعمل  واأ�شرهم  ال�شباب  تاأييد  ك�شب 

ال�شغرية،  امل�شاريع  ومتويل  وعربيًا  حمليًا  املتاحة  العمل  لفر�س  موّحدة  اإلكرتونية  نافذة 

تفعيل وحدات الت�شغيل يف الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية، وت�شجيع العمل املنزيل عن طريق 
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ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات. 

كما اأ�شري اإلى »روؤية الأردن 2025« من خالل برنامج »ال�شباب وريادة الأعمال« الذي انبثق منه 

ال�شباب  ال�شباب والعاملني معهم مبفاهيم ومهارات ريادية، ت�شجيع  �شتة م�شاريع هي: متكني 

على الإبداع والتميز، اإيجاد اجتاهات اإيجابية لدى ال�شباب نحو امل�شاريع الإنتاجية، ت�شجيع 

ال�شباب على اإطالق املبادرات ال�شبابية، تاأ�شي�س ودعم احلا�شنات العامة واخلا�شة، وت�شجيع 

ال�شباب من ذوي الإعاقة على التميز والإبداع. 

اإذا مت تطبيقها  الكثري من الإجنازات  املنبثقة عنها كافية لتحقيق  وامل�شاريع  الربامج  وهذه 

بال�شكل الالزم. 

- اجلهات امل�ضاركة يف بناء الإ�ضرتاتيجية
بح�شب وثيقة الإ�شرتاتيجية، فاإن ثماين وزارات معنية �شاركت اإلى جانب وزارة ال�شباب يف 

بناء هذه الإ�شرتاتيجية. وهناك ا�شتمرار للنهج الت�شاركي من خالل متثيل الوزارات مبندوبني، 

املندوبني  هوؤلء  خربات  عن  الكافية  املعلومات  تغيب  حيث  َوريًا«،  »�شُ يبدو  النهج  هذا  لكن 

هذه  اأن  الأرجح  وعلى  يقدمونها.  التي  الآراء  وطبيعة  م�شاركتهم  وحدود  وتخ�ش�شاتهم 

امل�شاركة اقت�شرت على اإبالغ املندوبني بالإجراءات وا�شت�شارتهم ب�شاأنها خالل الجتماعات. 

برامج  وفاعلة، بحيث تربط هذه اجلهات  فعلّية  اأن تكون  املعنية يجب  م�شاركة اجلهات  اإن 

الإ�شرتاتيجية مع م�شاريعها وبراجمها ب�شكل تكاملي َتظهر اآثاره على اأر�س الواقع، كما ينبغي 

د دوُرها فيها بو�شوح، واأن تخ�شع خلطة املتابعة  اأن تتبّنى كلٌّ منها جزءًا من اخلطة واأن يحدَّ

والتقييم، مع �شرورة اإن�شاء مكتب تنفيذي يتولى التن�شيق واملتابعة وحتقيق ترابط ملمو�س 

يف عمل اجلهات املختلفة املعنية بالإ�شرتاتيجية. 

ح- اإ�شرتاتيجية املجل�س الأعلى لل�شباب )2019-2016( 
هذه الإ�شرتاتيجية خا�شة باملجل�س الأعلى لل�شباب، وتختلف اختالفًا كليًا عن الإ�شرتاتيجيات 

الوطنية �شالفة الذكر. وهي ت�شعى اإلى التطوير املوؤ�ش�شي من خالل �شبعة حماور: التنظيم 

الت�شريعات  املجتمعية،  امل�شوؤولية  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  الت�شاركية  واملايل،  الإداري 

والأدّلة، اجلودة والتميز، املوؤ�ش�شات ال�شبابية والريا�شية، والربامج والأن�شطة.
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- اأهداف الإ�ضرتاتيجية على امل�ضتوى الوطني
اأجيال  وتربية  والعمل  للعي�س  ومنا�شب  اآمن  كبلٍد  به  والرتقاء  الأردن  على  املحافظة   -

امل�شتقبل.

تعزيز امل�شاركة يف الأن�شطة ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية )تكافوؤ الفر�س(.  -

- اأهداف الإ�ضرتاتيجية على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي:
تن�شئة �شباب متم�شك بعقيدته، منتٍم لوطنه واأمته واٍع ملوروثها احل�شاري وقيمها، متحلٍّ   -

بروح امل�شوؤولية، قادر على تعزيز النهج الدميقراطي والتعددية الفكرية واحرتام حقوق 

الإن�شان والتعامل مع معطيات الع�شر والتقنية احلديثة.

تعميق انتماء ال�شباب للوطن والولء للقيادة الها�شمية واحرتام الد�شتور و�شيادة القانون   -

ومبادئ الثورة العربية الكربى.

الب�شرية  التنمية  يف  الفاعلة  م�شاركتهم  يكفل  مبا  وا�شتثمارها  ال�شباب  طاقات  تنظيم   -

امل�شتدامة وتر�شيخ قيم العمل اجلماعي والتطوعي.

ت�شجيع ال�شباب على ممار�شة الريا�شة الرتويحية بق�شد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب   -

النف�س.

- التقييم
يف  �ُشرع  اأو  تنفيذها  مت  الإ�شرتاتيجية  هذه  باأن  تفيد  تقارير  اأو  وثائق  اإلى  الو�شول  ر  َتعذَّ

ذ،  تنفَّ مل  الإ�شرتاتيجية  اأن  ال�شباب  وزارة  يف  ومعنيون  مديرون  واأكد  الأقل،  على  تنفيذها 

�شالفة  الوطنية  التي حالت دون تنفيذ الإ�شرتاتيجيات  نف�شها  اإلى الأ�شباب  رّد ذلك  وميكن 

الذكر، واملتمثلة يف عدم تر�شيخ النهج املوؤ�ش�شي يف العمل، وغياب الإجناز الرتاكمي املبني على 

الأ�شلوب العلمي �شواء يف ال�شتمرار اأو التعديل اأو التقييم.

�س • امللخَّ
اأ- فرتة 2009-2005

يريد  »ماذا  عنوان  حتت  ال�شباب  متكني  يف  اإ�شرتاتيجيًا  نهجًا  لل�شباب  الأعلى  املجل�س  انتهج 

ال�شباب من الدولة؟ وماذا تريد الدولة من ال�شباب؟« بت�شاركية حقيقية وفق الإطار العلمي، 

وقد �شّكل هذا �شابقًة متّثلت يف طرح ملف متكني ال�شباب على امل�شتوى الوطني ولي�س املوؤ�ش�شي 
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فح�شب، الأمر الذي جعل من امللف ال�شبابي يف دائرة اهتمام دولة.

اآنذاك، وتهيئتها وو�شعها حتت ت�شرف برامج  للمجل�س  التابعة  ا�شتثمار الأدوات  وعليه، مت 

الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2005-2009(، مما �شاعد يف تو�شيع نطاق الأن�شطة الهادفة 

وخْف�س الكلف املالية وزيادة ال�شرائح ال�شبابية امل�شتهدفة.

لل�شباب  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  واإ�شافته   )2007( »املبادرات«  حمور  ا�شتحداث  اإن  كما 

)2005-2009( جعل الإ�شرتاتيجية قادرة على مواكبة امل�شتجدات ال�شيا�شية والجتماعية 

واحتياجات ال�شباب، الأمر الذي عّزز من تنوعها وا�شتجابتها للتغريات. 

ب- بعد عام 2010
رغم اأن املجل�س الأعلى لل�شباب خا�س جتربة بناء اأكرث من اإ�شرتاتيجية وطنية، اإّل اأّن اأّيًا من 

وثائق تلك الإ�شرتاتيجيات مل تتمّكن من الدخول اإلى حيز التنفيذ.

ومن الأ�شباب التي تقف وراء ذلك، عدم ا�شتقرار روؤية احلكومات املتعاقبة جتاه �شيغة اجلهة 

احلكومية التي تتولى قطاع ال�شباب )وزارة �شباب وريا�شة، وزارة �شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، 

ب�شكل متالحق وخالل  تغرّي احلكومات  اأو  الوزراء  وتبّدل  والريا�شة(،  لل�شباب  اأعلى  جمل�س 

فرتات زمنية ق�شرية، وهو ما اأظهر غياب املوؤ�ش�شية يف الإجناز الرتاكمي من خالل اإنكار اأّي 

جهد �شابق وجتاهله دون اأّي تقييم حقيقي له.

وما زالت اخلطط ال�شنوية لأدوات الوزارة واأذرعها ت�شري ب�شكل اأو باآخر �شمن الإطار الذي 

ال�شنوية  اخلطط  بناء  حيث  من   )2009-2005( الأولى  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  ر�شمته 

ملديريات ال�شباب واملراكز ال�شبابية وال�شتفادة من البنية التحتية للوزارة واأدواتها.

ويالَحظ اأن هناك تراجعًا كبريًا يف عملية ال�شيانة يف البنى التحتية واأدوات الوزارة، ما اأّثر 

على فاعلية هذه الأدوات واأدى اإلى تراجع �شالحياتها ون�شوء حتّديات مرتبطة بالتعليمات 

املالية واحلوافز للعاملني، وحتّول الفر�شة ال�شتثمارية لها اإلى تهديد يف كثري من الأحيان. 

ت- التطور البنائي لوثائق الإ�شرتاتيجيات
والبناء  الرتابط  التي تعك�س  الإ�شارات  الكثري من  الإ�شرتاتيجيات على  ا�شتمال وثائق  رغم 

املوؤ�ش�شي املبني على الأ�شلوب العلمي، اإل اأن ذلك مل يعك�س واقع احلال قدَر تعبريه عن حاجات 

نظرية بحتة.

القناعَة  وروؤاها  م�شامينها  يف  عك�شت   2010 عام  بعد  ما  الإ�شرتاتيجيات  وثائق  اإن  كما 
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ال�شخ�شية للم�شوؤول الأول )رئي�س املجل�س اأو الوزير(، الأمر الذي ت�شبب يف بع�س التناق�س، 

اأثناء  اإ�شعاف الرتابط املفرَت�س بني هذه الوثائق، فلكّل وثيقة ظروف خا�شة بها  وبالتايل 

عملية بنائها.

اأما بخ�شو�س التنفيذ الفعلي، فقد لوحظ اأنه منذ النتهاء من تنفيذ الإ�شرتاتيجية الوطنية 

لل�شباب )2005-2009( وتقييمها )2009( والتمديد لرباجمها ل�شنة اأخرى، مل يتم تنفيذ 

اأّي وثيقة من الإ�شرتاتيجيات الالحقة التي مت بناوؤها على اأر�س الواقع. 

ثانياً: التطور التاريخي لرعاية الشباب

مرت الرعاية ال�شبابية يف الأردن بعدد من املراحل، وكانت لكل مرحلة �شماتها وخ�شائ�شها، 

ورغم التداخل بينها اإل اأن بالإمكان اإيجازها على النحو التايل: 

اأ- مرحلة الرعاية الأولية )�شباب وريا�شة(
ُو�شفت هذه املرحلة بالتلقائية والعفوية، وقامت على التطوع، وبداأت تاريخيًا منذ تاأ�شي�س 

اإمارة �شرق الأردن، ومت خالل تلك الفرتة تاأ�شي�س عدد من الأندية الريا�شية، حتت مظلة 

ال�شبابي  للعمل  املوؤ�ش�شي  للتاأطري  التنمية الجتماعية، ثم بداأت تظهر دعوات  قانون وزارة 

الوزراء  لرئا�شة  تتبع  كانت  والتي   ،1966 عام  ال�شباب  رعاية  موؤ�ش�شة  فاأُن�شئت  والريا�شي، 

مبا�شرة، لت�شبح اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب والريا�شة معًا.

ب- مرحلة الرعاية الثانية )�شباب وريا�شة( 
امتدت هذه املرحلة منذ عام 1968 وحتى عام 2001، وقد �شهدت عددًا من التطورات املهمة، 

اأبرزها اإن�شاء وزارة الثقافة وال�شباب عام 1975، مع وجود موؤ�ش�شة رعاية ال�شباب التي ظلت 

تابعة للوزارة حتى عام 1984، الذي ا�شُتحدثت فيه وزارة خا�شة لل�شباب والريا�شة، وبقي 

1987، عندما �شدر قانون  الوزارة اجلديدة حتى عام  الذي يحكم عمل  املوؤ�ش�شة هو  قانون 

رعاية ال�شباب رقم )8( ل�شنة 1987، والذي ظل معموًل به حتى عام 2001. 

وخالل ذلك، ظلت الوزارة تتولى �شوؤون ال�شباب والريا�شة معًا، مع اإعطاء الأف�شلية للريا�شة 

التي  بال�شورة  ال�شباب  ومتكني  لرعاية  الإ�شرتاتيجي  اجلانب  بروز  ودون  واقعيًا  التناف�شية 

اأخرى  اأولويات  لوجود  رمبا  الوطنية،  الأولويات  �شّلم  على  ال�شباب  احتياجات  و�شع  ت�شمن 

اأكرث اإحلاحًا اآنذاك.
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ت- مرحلة الرعاية ال�شبابية املتخ�ش�شة )فل�شفة الف�شل والتحول( 
بداأت هذه املرحلة ب�شدور الإرادة امللكية، بف�شل م�شوؤوليات ال�شباب عن م�شوؤوليات الريا�شة 

والإداري  والواقعي  القانوين  اخللف  ليكون  لل�شباب،  الأعلى  املجل�س  وت�شكيل  التناف�شية، 

للوزارة، وفق القانون املوؤقت للمجل�س الأعلى لل�شباب رقم )65( ل�شنة 2001، ثم �شدر القانون 

ب�شكله النهائي حتت رقم )13( ل�شنة 2005، فاأ�شبح املجل�س يتمتع ب�شخ�شية اعتبارية ذات 

وو�شع  ال�شباب،  لرعاية  الوطنية  ال�شيا�شة  ر�شم  عن  امل�شوؤوَل  وغدا  واإداري،  مايل  ا�شتقالل 

توحيد  بق�شد  العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتن�شيق  لتنفيذها،  الالزمة  والربامج  اخلطط 

جهودها وتوظيف اإمكانياتها. 

الريا�ضة  م�ض�ؤولية  اللجنة  بهذه  اأناط  الذي  الأوملبية  اللجنة  قان�ن  �ضدر  وبالت�ازي، 

التناف�شية.

وبداأ ال�شروع الفعلي بالتعامل مع امللف ال�شبابي ب�شكل متخ�ش�س على م�شتوى الوطن، وحتقيق 

اأن ُيختزل  اأن هذا امللف ل ميكن  ال�شراكة مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية، واإدراك 

اأو جهة ما، كونه ملفًا وطنيًا ُتعنى به جميع موؤ�ش�شات الدولة، وفق روؤية  اأو موؤ�ش�شة  بوزارة 

وطنية جامعة تقودها اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب، �شواء اأكانت وزارة اأم جمل�شًا اأعلى 

اأم مديرية عامة.

ثالثاً: الجهة الحكومية املعنية بالشباب

اأ- الو�شع القانوين
يف عام 2017، اأقّرت احلكومة م�شروع قانون معّدل لقانون املجل�س الأعلى لل�شباب �شّمي«قانون 

رعاية ال�شباب«، وت�شّمن اإلغاء املجل�س، وا�شتبدال كلمة »الوزارة« بـ»املجل�س«، وكلمة »الوزير« 

بـ»الرئي�س«، اأينما وردتا بالقانون الأ�شلي. ومت حتويل امل�شروع اإلى جمل�س النواب الذي ناق�شه 

2018 كما ورد من احلكومة. وبعد النتهاء من املراحل الد�شتورية  بدوره، واأقّره يف �ضباط 

لإقرار م�شروع القانون، �شتتم مراجعة جميع الأنظمة ال�شادرة عن القانون الأ�شلي لإجراء 

التعديالت الالزمة عليها.

2016/6/1، مع الإ�شارة اإلى اأنه  وكانت وزارُة ال�شباب خلفت املجل�َس الأعلى لل�شباب بتاريخ 

�شبق اأن �ُشكلت وزارة لل�شباب والريا�شة يوم 2011/10/24 ثم األغيت يوم 2012/4/26 لتعود 

املجل�ُس اجلهَة  اأ�شحى  تلك،  الوزارة. وبعودته  الذي غاب خالل فرتة عمل  للمجل�س  احلياة 

اإلغاوؤه من جديد مع عودة الوزارة  احلكومية املعنية بال�شيا�شات الوطنية لل�شباب، ثم تقرر 

)2016/6/1(. ومنذ ذلك التاريخ تعاَقب على وزارة ال�شباب ثالثة وزراء، وهذا من املاآخذ 
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عليها، حيث بلغ معّدل مكوث الوزير يف من�شبه ثمانية �شهور فقط، يف حني بلغ معدل مكوث 

رئي�س املجل�س يف من�شبه 3.6 �شنة. 

وهنا ميكن التوقف اأمام عدد من املفارقات:

احلكومية  اجلهة  �شيغة  جتاه  املتعاقبة  للحكومات  احلكومية  ال�شيا�شات  ا�شتقرار  عدم   .1

املعنية بال�شباب )وزارة �شباب وريا�شة، وزارة �شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، جمل�س اأعلى 

لل�شباب والريا�شة(، والنتقال من �شيغة اإلى اأخرى ب�شكل مفاجئ. 

�شهور  ثمانية  تتجاوز  مل  والتي  من�شبه،  يف  الوزير  يق�شيها  التي  الزمنية  الفرتة  ق�شر   .2

باملعدل، وهو ما يحول دون متّكن اأّي وزير من التخطيط واإر�شاء �شيا�شات وا�شحة مبنية 

على درا�شة دقيقة لواقع احلال وامل�شتقبل.

�شعف التوا�شل بني رئا�شة املجل�س الأعلى لل�شباب ورئا�شة الوزراء اأو جمل�س الوزراء، وهو   .3

ما اأ�شعف من قدرة املجل�س الأعلى لل�شباب على تنفيذ براجمه وحال دون ا�شتمراره يف 

تطبيق الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب بال�شورة املثلى. وذلك رغم اأن معدل مكوث رئي�س 

املجل�س يف من�شبه بلغ 3.6 �شنة، وهو اأمٌر اإيجابّي ل�شالح ا�شتقرار املوؤ�ش�شة.

قلة اخلربة وعدم التخ�ش�شية يف بع�س املواقع القيادية يف كثري من الأحيان، يف املجل�س   .4

والوزارة على حّد �شواء، نظرًا للو�شاطة واملح�شوبية والتغيريات املت�شارعة واملتالحقة يف 

املواقع العليا، وهو ما اأ�شعف من اإمكانية امل�شّي ب�شكل اإ�شرتاتيجي موؤ�ش�شي يف حتقيق الروؤى 

والأهداف.

التقييم  املجل�س(، من حيث  اأو  الوزارة  اإطار  املعنية )خارج  غياب دور اجلهات احلكومية   .5

املوؤ�ش�شية،  غياب  اإلى  اأدى  ما  وهو  دوري،  ب�شكل  ال�شباب  لقطاع  والإ�شرتاتيجي  املوؤ�ش�شي 

وغياب الإجناز الرتاكمي، وحتييد ال�شتفادة من التجارب ال�شابقة، وتر�شيخ نهج الروؤية 

الأحادية الآنية اأو املرحلية.

ب- اقرتاحات حول اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب
ت�شكيل جمل�س وطني لرعاية ال�شباب برئا�شة رئي�س الوزراء وع�شوية وزير ال�شباب ووزراء   .1

الوزارات ذات العالقة )الرتبية والتعليم، التنمية ال�شيا�شية وال�شوؤون الربملانية، التنمية 

الجتماعية، التعليم العايل( اإلى جانب ممثلني عن جهات اأخرى كالقوات امل�شلحة والأمن 

العام.
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والو�شطى  العليا  القيادية  املواقع  يف  واملوؤهالت  واخلربة  التخ�ش�شية  مبداأ  على  التاأكيد   .2

والإ�شرافية للجهة احلكومية املعنية بال�شباب، والبعد عن الو�شاطة واملح�شوبية.

بال�شباب،  املعنية  احلكومية  للجهة  املوؤ�ش�شي  للتطوير  حقيقية  اإ�شرتاتيجية  خطة  تبني   .3

لت�شويب اأو�شاعها الإدارية واملالية، وتخفيف وطاأة املمار�شات الرجتالية املرتاكمة.

ت- اأدوات اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب )وزارة ال�شباب حاليًا(
يتبع لوزارة ال�شباب ما يزيد على 640 موؤ�ش�شة �شبابية وريا�شية تتوزع على جميع حمافظات 

اململكة وت�شمل: خم�س مدن ريا�شية �شبابية، و13 مديرية �شباب، و361 ناديًا ثقافيًا ريا�شيًا 

بيتًا  �شبابيًا وريا�شيًا، و16  �شبابيًا، و18 جممعًا  �شبابية، و199 مركزًا  اجتماعيًا، و14 هيئة 

ومع�شكرًا لل�شباب.

وتاليًا عر�س لطبيعة كل مكون من مكونات البنية التحتية للوزارة، وتعريف باأبرز التحديات 

التي تواجهه، واحللول املقرتحة لزيادة فاعليته يف خدمة القطاع:

1. املراكز ال�شبابية

وهي مراكز تابعة للوزارة ر�شميًا، ت�شتقبل ال�شباب �شمن الفئة العمرية 12-24 �شنة، وكوادرها 

الب�شرية من �شمن الكوادر التابعة للوزارة، ولها خم�ش�شات �شنوية تنفق منها على اأن�شطتها 

ال�شبابية.  لالأن�شطة  مالءمتها  مدى  حيث  من  مقراتها  وتتفاوت  اأع�شاوؤها،  بها  ي�شارك  التي 

ويبلغ العدد الإجمايل لهذه املراكز 199 مركزًا )115 للذكور و84 لالإناث(، 107 منها متار�س 

النموذجية )املبنية من خالل  املراكز  اأعمالها يف مباٍن م�شتاأَجرة، و32 مركزًا ت�شّنف �شمن 

الوزارة(، اأما البقية )50 مركزًا( فقد مت بناء مقراتها �شمن برنامج املبادرات امللكية.

والذراع  القوة  عنا�شر  اأحد  ال�شابات(  ومراكز  ال�شباب  )مراكز  ال�شبابية  املراكز  وتعّد 

ولتوّفر  مبا�شرًة،  بها  حتظى  التي  احلكومية  للرعاية  نظرًا  ال�شبابي،  التمكني  يف  الرئي�شية 

يف  �شيما  ول  البالد  اأرجاء  يف  لنت�شارها  بالإ�شافة  ما،  حّد  اإلى  املالية  واملخ�ش�شات  املقرات 

الأطراف واملناطق البعيدة عن مراكز املحافظات. 

- التحديات

هذه  اأبرز  ومن  ملحوظ،  ب�شكل  اأدائها  تراجع  اإلى  اأّدت  حتدياٍت  من  ال�شبابية  املراكز  تعاين 

التحديات: 
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- الع�شوية

تكاد تنح�شر الع�شوية على اأر�س الواقع، يف �شورة واحدة، هي جتميع ال�شباب للم�شاركة يف 

املراكز يف  ال�شباب الذين يرتددون على  املبيت. لكن عدد  اأن�شطة معينة، وخا�شة مع�شكرات 

واقع الأمر قليل جدًا، ما يدفع بع�س اإدارات املراكز اإلى و�شع ك�شوف و�شجالت باأرقام وبيانات 

وهمية لإظهار اأن هناك اإقباًل من ال�شباب على هذه املراكز.

ومن اأ�شباب عزوف ال�شباب: عدم اهتمام املراكز بتطوير اأدائها يف ظل غياب الرقابة عليها، 

وندرة الربامج اجلاذبة التي ت�شجع ال�شباب على ق�شاء جزء من وقتهم داخل املركز، و�شعف 

قدرة القائمني على املراكز على ا�شتقطاب ال�شباب والتعامل معهم ك�شركاء حقيقيني يف اإدارة 

هذه املراكز، وات�شاع الفجوة بني املراكز واملدار�س.

- الكوادر الإدارية والإ�شرافية

تتنوع التحديات التي تواجه املراكز ال�شبابية يف هذا امل�شمار، لت�شمل �شعف املوؤهالت لدى 

املراكز  بع�س  يف  حاد  بنق�ٍس  يت�شبب  الذي  الكوادر  توزيع  و�شوء  الكوادر،  من  كبرية  ن�شبة 

وتخمة معيقة يف بع�شها الآخر. 

الو�شاطة  على  واملبنية  الع�شوائية  �شبه  التعيينات  موجات  اإلى  كبري  ب�شكل  يعود  وهذا 

مداخل  فتح  اإلى  بالإ�شافة  الفعلية،  لالحتياجات  مو�شوعية  درا�شة  دون  من  واملح�شوبية 

نظام  على  اأو  الريا�شية  املدن  اأندية  خالل  من  اأو  الت�شكيالت  جدول  خارج  للتعيني  وا�شعة 

املكافاأة اأو على ح�شاب بيوت ال�شباب، وهو ما يقود يف النهاية اإلى تثبيت هذا »احلمل الثقيل« 

�شمن جدول الت�شكيالت، والنتيجة: مراكز مثقلة وعاجزة متامًا، وكوادر حمبطة، و�شعف يف 

الع�شوية.

- الفعاليات والأن�شطة

حما�شرين  واختيار  التلقني،  اأ�شلوب  واتباع  املراكز،  معظم  يف  التقليدية  الأن�شطة  تكرار  اإن 

دون  عائقًا  ووقف  م�شمونها  الأن�شطة  هذه  من  الأكرب  اجلزء  اأفقَد  »التنفيعة«،  ملبداأ  وفقًا 

الأن�شطة،  الأقارب واملعارف يف هذه  ال�شباب  اإ�شراك  اإن تكرار  اأهدافها، كما  اإمكانية حتقيق 

من دون اعتبار ل�ضرِط الع�ض�ية الفعلّية، ح�ضَر حجم ال�ضريحة امل�ضتفيدة اأو امل�ضتهدفة من 

ال�شباب يف الربامج املختلفة.
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- التعليمات املالية

تكمن امل�شكلة هنا يف ال�شالحيات املمنوحة لروؤ�شاء املراكز، والتفاوت يف الإنفاق بني املركز 

ال�شيافة  خم�ش�شات  واإلغاء  املالية،  الإجراءات  بع�س  ت�شوب  التي  والتعقيدات  وامليدان، 

العوامل  هذه  ت�شّكل  اإذ  التدريب.  ومواد  الأن�شطة  لوازم  من  واحلد  الب�شيطة،  الأن�شطة  يف 

واملمار�شات عائقًا اأمام م�شريف املراكز يحول دون ا�شتقطاب ال�شباب واملدربني الأكفياء. 

واإذا كان هناك خ�شية من الت�شيب املايل والف�شاد، فمن املمكن انتهاج اأ�شاليب حديثة يف املراقبة 

واملتابعة و�شبط الإجراءات بعيدًا عن التقنني غري املربر الذي يوؤثر يف �شلب الأن�شطة ويف 

خمرجاتها.

- املباين امل�شتاأجرة

ذلك  ومع  التجهيزات،  وقلة  وال�شاحات  امل�شاحات  �شيق  حيث  من  حتّديًا  ت�شكل  املباين  هذه 

هناك مراكز ذات اإمكانات متوا�شعة جنحت يف ت�شجيل الكثري من الإجنازات رغم اأن مبانبيها 

م�شتاأجرة .

املراكز  م�شكلة  اأن  اإل  بالكامل،  جتهيزها  مت  مركزًا   50 بناء  امللكية  املبادرات  توّلت  وقد 

امل�شتاأجرة ما تزال ماثلة للعيان، وهي تتفاقم مع تاأ�شي�س كل مركز جديد. 

واجلدير بالذكر اإّن الإقبال على تاأ�شي�س املراكز من ِقَبل الأهايل واأ�شحاب النفوذ ل يتعلق 

بخدمة ال�شباب قدر ارتباطه باإيجاد مداخل للتعيينات.

- املقرات املمنوحة �شمن برنامج املبادرات امللكية

جودة  من  والرفع  املراكز،  عدد  زيادة  حيث  من  للقطاع،  نوعية  اإ�شافة  �شكلت  املقرات  هذه 

البناء، و�شعة ال�شاحات امللحقة باملراكز، واحلر�س على جتهيز املراكز ب�شكل منا�شب. 

عن  ن�شبيًا  بعيدة  مناطق  يف  غالبًا  اأقيمت  اأنها  املقرات،  هذه  تواجهه  الذي  التحدي  لكن 

ز بالكوادر املوؤهلة ومل  التجمعات ال�شكانية، بحكم اأنها مملوكة للدولة، اإلى جانب اأنها مل تعزَّ

حتَظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.
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- احللول املقرتحة

- الع�شوية

يكمن احلل يف اإعادة العمل بت�شغيل النا�شطني بالعمل ال�شبابي والطالبي من املعلمني العاملني 

لنظام  وفقًا  امل�شائية  الفرتة  خالل  ال�شبابية  املراكز  يف  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مدار�س  يف 

املكافاأة، على اأن تتم متابعة اأدائهم وتقييمه دوريًا. وقد ُعمل بهذا النهج �شابقًا، و�شهد جناحًا 

ملمو�شًا قبل اأن يقوم وزير ال�شباب باإلغائه يف عام 2012. 

كما ينبغي تكري�س العمل بنظام الع�شوية الفعلي واحلقيقي، من خالل بناء الهيئات العامة 

اإدارة املراكز باإ�شراف  وانتخاب الهيئات الإدارية �شمن برامج، وتفعيل دور هذه الهيئات يف 

وتفعيل  ال�شباب  ل�شتقطاب  الفر�شة  واإعطائها  امل�شاندة  اللجان  وت�شكيل  املراكز،  روؤ�شاء 

اأدوارهم، وفق منظومة �شبابية فاعلة تقدم لهم الت�شهيالت الالزمة.

- الكوادر الإدارية والإ�شرافية

 هذه امل�شكلة ل ميكن حّلها اإّل بعد التخّل�س من تاأثري التدخالت التي تتحّجج ب�شرورة احلفاظ 

على اأرزاق املوظفني، و�شوى ذلك من الأعذار. 

اإّن من �شاأن اإجراء درا�شة حقيقية لواقع هذه الكوادر من جميع النواحي اأن يوؤدي اإلى:

تاأهيل الكوادر التي لديها ال�شتعداد واملبادرة، لتحظى بفر�شة جديدة.  -

»اإْن مل  اإلى مقولة  ا�شتنادًا  ال�شبابي،  العمل  ل�شالح  امليوؤو�س من تطويرها  الكوادر  حتييد   -

ينفعنا يجب اأّل يتمكن من الإ�شرار بنا«.

اعتماد هيكل وظيفي مبنّي على الحتياجات احلقيقية ولي�س على اأ�شا�س ا�شتيعاب الكوادر   -

كما هي يف واقع احلال.

اختيار روؤ�شاء املراكز وفقًا ملعيار الكفاءة، ومنحهم ال�شالحيات املنا�شبة لطبيعة املهمات   -

التي يتولونها، ويف املقابل تقييم الإجناز الذي يحرزونه حتقيقًا لالأهداف املعتمدة م�شبقًا 

لكل مركز على حدة ووفق موؤ�شرات اأداء وا�شحة وقابلة للقيا�س.

بع�س  اأ�شحابها  منح  مع  الإعارة،  بنظام  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  كفاءات  ا�شتقطاب   -

المتيازات واإخ�شاع اأدائهم للتقييم دوريًا.
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- الفعاليات والأن�شطة

اأنف�شهم، وتقدمي  ال�شباب  املراكز من خالل  تبّث احلييوية يف  �شبابية  اأن�شطة  ا�شتحداث   -

الت�شهيالت الالزمة لهم يف هذا امل�شمار.

تعزيز مبداأ الأن�شطة الت�شاركية بني املراكز ال�شبابية؛ داخل املحافظة الواحدة، وعلى   -

م�شتوى الأقاليم )�شمال، و�شط، جنوب(، وعلى م�شتوى اململكة ككل. ومن �شاأن هذا التوّجه 

ف ال�شباب على بع�شهم بع�شًا، ويفتح باب التوا�شل بينهم بعيدًا عن اجلهوية  اأن يعّزز تعرُّ

واملناطقية. كما اإن الأن�شطة الكبرية )املبيت( م�شّجعة لل�شباب، ومن �شاأن دفع التكاليف 

اأخرى  ناحية  ومن  املالية،  العوائق  يذّلل  اأن  بالت�شارك  مركز  من  اأكرث  خم�ش�شات  من 

املخالفات  من  وتقّلل  الرقابة،  وتعّزز  اجلدية،  من  مزيدًا  �شتوّلد  الإ�شراف  ت�شاركية  فاإن 

الإدارية واملالية.

اإعادة العمل باملبادرات ال�شبابية التي كانت تعّد املف�شَل املرن يف اخلطط الإ�شرتاتيجية،   -

كونها تتلم�س الواقع والتوجهات مبا يتنا�شب 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�شة لالأع�شاء،   -

ولتح�شني نظرة الأهايل للمراكز ال�شبابية، وبالتايل ا�شتقطاب اأبنائهم للع�شوية.

اإ�شراك ال�شباب اأنف�شهم يف التخطيط لالأن�شطة وتنفيذها وتقييمها.  -

مثل  بال�شتمرارية،  تت�شف  نوعية  فعاليات  تنظيم  خالل  من  املراكز  ح�شور  تعزيز   -

الربملانات ال�شبابية التدريبية، وبرنامج املواطنة احلّقة لطلبة اجلامعات، وموؤمتر الفكر 

التنويري واملبادرات النابعة من ال�شباب.

- التعليمات املالية

التعليمات الإدارية واملالية وعملية  ال�شبابية يف و�شع  املراكز  اإ�شراك م�شريف وم�شرفات   -

التخطيط الإ�شرتاتيجي، وتطبيق ما ينتج عن ذلك على اأر�س الواقع، والبعد عن امل�شاركات 

ال�شكلية.

الأخذ بعني العتبار الن�ضبة املئ�ية امل�ضروفة من الن�ضاط على الهدف الرئي�ضي، والن�ضبة   -

امل�شروفة على اخلدمات اللوج�شتية.
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تطوير اآليات للمراقبة واملتابعة و�شبط املخالفات الإدارية واملالية والأن�شطة الوهمية   -

اأحيانًا، وتفعيل مبداأ �شيادة القانون.

 - املباين امل�شتاأجرة

ج بتح�شني موا�شفات  ي�شتدعي التعامل مع هذا التحدي خطة طويلة املدى تتلّخ�س يف التدرُّ  -

وجتهيزات املقرات امل�شتاأجرة اأو ا�شتبدال اأخرى بها اأو اإقامة اأبنية جديدة وفق اأولويات 

مبنى  �شيتخذ  كان  اإن  مركز  اأّي  تاأ�شي�س  على  املوافقة  عدم  اأخرى  جهة  ومن  حقيقية، 

م�شتاأجرًا مقرًا له.

بناء �شراكات مع املوؤ�ش�شات الأهلية من اأندية وجمعيات وغريها، وا�شتخدام مقراتها عند   -

احلاجة.

- املقرات املمنوحة �شمن برنامج املبادرات امللكية

العمل على ا�شتخدام و�شائل نقل م�شتاأجرة اأو �شرف بدل موا�شالت لل�شباب الأع�شاء وفق   -

اآلية مالية م�شبوطة، لتذليل عقبة ُبعد بع�س املقرات عن التجمعات ال�شكانية.

درا�شة مو�شوع كوادر هذه املراكز وفق املقرتحات �شابقة الذكر.  -

2. مديريات ال�شباب يف املحافظات

ملديرية  بالإ�شافة  حمافظة،  لكل  مديرية  بواقع  �شباب،  مديرية   13 ال�شباب  لوزارة  يتبع 

�شباب لإقليم البرتا.

الريا�شية  واملجمعات  ال�شبابية  واملراكز  ال�شبابية  والهيئات  الأندية  فاإن  لالأنظمة،  ووفقًا 

وبيوت ال�شباب تتبع جميعها اإداريًا ملديرية ال�شباب �شمن املحافظة. 

ويكمن التحدي احلقيقي يف عمل مديريات ال�شباب، يف ال�شالحيات واملحا�شبة. فال�شالحيات 

مقّيدة وقد ل تتعدى الإدارة والت�شغيل، كما اإن التعليمات املالية تتحكم ب�شري العمل يف كثري 

من الأحيان.

- احللول املقرتحة

احلقيقية،  للم�شاءلة  العمل  وُيخ�شع  ال�شالحيات  يعطي  فاعل  تنظيمي  هيكل  تطوير   -

ويتعامل مع النق�س اأو الزيادة اأو الرتهل ب�شكل يدعم حتقيق الأهداف.
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اإعادة العمل بفكرة تعيني م�شاعدين لالأمني العام لالأقاليم، على اأن يكون مقر عمل امل�شاعد   -

يف الإقليم الذي يتولى م�شوؤوليته )�شمال، و�شط، جنوب( ولي�س يف مركز الوزارة بعّمان.

تطوير اأنظمة التحفيز للتمييز بني الن�شيط املبادر و�شواه.  -

3. الهيئات ال�شبابية

تبعًا  واأن�شطتها  اأهدافها  تتنوع  هيئة   14 الوزارة  من  املرخ�شة  ال�شبابية  الهيئات  عدد  بلغ 

لجتاهات ال�شباب املوؤ�ش�شني واحتياجاتهم. وهذه الهيئات اأهلية تطوعية، ولها مقرات خا�شة 

بها، وحتكمها اأنظتمها الداخلية امل�شاَدق عليها من الوزارة، حيث طراأ حتّول على نظام الأندية 

يف عام 2005 عندما اأ�شيفت الهيئات ال�شبابية كحا�شنات اأهلية معنية بالعمل ال�شبابي. 

وت�شاهم الوزارة بدعم الهيئات ال�شبابية وفق تعليمات دعم الأندية والهيئات ال�شبابية من 

مع  التعاطي  التنوع يف  الهيئات من�شة حتّقق  الغاية. ومتثل هذه  لهذه  املر�شودة  املخ�ش�شات 

معها  الهادف  التوا�شل  خالل  من  الوزارة  اأهداف  وحتقيق  ال�شباب،  ومتكني  ال�شبابي،  ال�شاأن 

وتطوير اآلية الدعم التحفيزي.

- احللول املقرتحة

التي  الأطراف  واأحد  الوزارة  اأذرع  من  بو�شفها  ال�شبابية  الهيئات  مع  ال�شراكة  تعزيز   -

ت�شتهدفها الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب.

اإعادة العمل باآلية الدعم املايل املبني على تقييم اخلطط والأن�شطة التي ت�شّب يف اأهداف   -

وتعزيز  ال�شبابية  الهيئات  مبادرات  ودعم  لل�شباب،  الوطنية  والإ�شرتاتيجية  الوزارة 

م�شاركتها يف الفعاليات ال�شبابية للوزارة.

4. الأندية )ريا�شي، ثقايف، اجتماعي(

�س من وزارة ال�شباب  بح�شب نظام الأندية والهيئات ال�شبابية، فاإّن النادي هيئة اأهلية ترخَّ

اأهداف ريا�شية وثقافية واجتماعية، وهو حمكوم بنظامه الداخلي امل�شادق عليه  لتحقيق 

من الوزارة. 

وبلغ عدد الأندية املرخ�شة من الوزارة 361 ناديًا. وميثل هذا العدد الكبري حتّديًا جعل هذا 

م�شراعيه  على  النوادي  تاأ�شي�س  باب  فتح  بعد  وذلك  تهديد،  اإلى  فر�شة  من  يتحول  القطاع 

�شات الدعم وقّلل  ملجرد حتقيق املتطلبات القانونية، الأمر الذي حّولها اإلى عبء على خم�شَّ
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من اإمكانية مراقبتها للتاأكد من �شالمة و�شعها من النواحي كافة. 

�شات الدعم لالأندية حتديًا كبريًا اأّثر على نفقات واأولويات اأخرى، بخا�شة اأن  وت�شكل خم�شَّ

الأندية  اأرهقت  واملح�شوبية،  والو�شاطة  للنفوذ  ر�شوخًا  اأو  احل�ش�س  ملبداأ  وفقًا  الدعم  اآلية 

الن�شيطة التي ُيفرت�س اأنها متثل فر�شة واأذرعًا قوية للوزارة جتاه العمل ال�شبابي يف ثنائية 

اجلغرافيا وال�شكان يف اململكة. لذلك ل بد من ربط الدعم بالإجناز وفق الروؤى الإ�شرتاتيجية.

- احللول املقرتحة

اأو�شاع  اأهدافها، وت�شويب  اأداء الأندية، واإغالق الأندية التي انقلبت على  اإعادة تقييم   -

املتعرثة منها، وتعزيز الأندية التي حتقق اأهدافها. 

اإعادة �شياغة ال�شراكة من جديد مع الأندية على اأ�شا�س الأن�شطة واملبادرات التي ت�شّب   -

يف اأهداف الوزارة.

ر تغطية اململكة  تفعيل الأندية يف الأرياف والبوادي واملخيمات كحوا�شن �شبابية، لتعذُّ  -

من خالل املراكز ال�شبابية، ولأن هذا لي�س مطلوبًا اأي�شًا، فاملطلوب هو تنوع العمل واجلهات 

والفعاليات ال�شبابية.

5. املدن ال�شبابية والريا�شية

تتبع لوزارة ال�شباب خم�س مدن �شبابية وريا�شية، متتلك اإمكانات �شخمة، وحتت�شن الأن�شطة 

للقانون،  وفقًا  الوزارة  بها  املعنية  للجميع،  ال�شحة  اأجل  من  الريا�شة  واأن�شطة  ال�شبابية، 

واأن�شطة الريا�شة التناف�شية اخلا�شة بالحتادات الريا�شية. 

�شة  ومتتلك هذه املدن فر�شًا ا�شتثمارية كبرية، خ�شو�شًا بوجود اأندية املدن الريا�شية املوؤ�شَّ

التي حررتها من  الداخلية  باأنظمتها  ال�شبابية. وهي حمكومة  والهيئات  الأندية  وفق نظام 

اأ�شبحت تعاين من م�شاكل التمويل  الكثري من القيود بغية اإعطائها فر�شة ال�شتثمار، لكنها 

حينًا،  واملح�شوبية  بالو�شاطة  كثرية  مراحل  يف  ال�شلطة  ا�شتغالل  نتيجة  الكوادر  وت�شّخم 

ديوان اخلدمة،  من  بتح�شيلها  الوزارة  تفلح  التي مل  التعيينات  بع�س  الوزارة يف  مل�شاعدة  اأو 

اأو لت�شديد فواتري  فعاليات ل تنطبق عليها الأنظمة والتعليمات املالية حكوميًا، اإلى جانب 

وجود جمال�س اإدارة اأو مواقع قيادية غري موؤهلة لقيادة ال�شتثمار يف هذه املدن مع غياب تام 

لتقييم الأداء. 
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التي  بال�شورة  بال�شتثمار  املدن  هذه  تو�شع  من  احلّد  اإلى  والعوامل  الظروف  هذه  اأدت  وقد 

جتعلها قادرة على رفد الوزارة ب�شكل اأف�شل، بل اإنها اأ�شبحت يف بع�س املواقع عبئًا على الوزارة 

التي ت�شطر اأحيانًا اإلى تغطية نفقاتها من موازنتها.

- احللول املقرتحة

على  ت�شاعدها  خربات  لت�شم  الريا�شية  املدن  اأندية  اإدارات  مبجال�س  النظر  اإعادة   -

ال�شتثمار اأو ا�شتقطاب املنح وامل�شاريع.

احلد من التعيينات على ح�شاب اأندية املدن اإل مبربرات منطقية.  -

املالية  للرقابة  الريا�شية  املدن  اأندية  اإخ�شاع  بخ�شو�س  القانونية  الن�شو�س  تفعيل   -

والإدارية.

اإجراء تقييم دوري لأداء اإدارات املدن الريا�شية مبنّي على موؤ�شرات اأداء علمية وا�شحة   -

يف التقييم.

الف�شل بني كوادر املدن الريا�شية وكوادر اأنديتها الريا�شية ما اأمكن.  -

درا�شة الفر�س ال�شتثمارية ب�شكل اأو�شع لرفد موازنة وزارة ال�شباب وفق الأ�شول املالية.  -

6. ال�شندوق الوطني لدعم احلركة ال�شبابية والريا�شية

ال�شتثمارية  الذراَع  وُيعّد   ،2001 ل�شنة  رقم )88(  النظام  ال�شندوق مبوجب  اإن�شاء هذا  مت 

لوزارة ال�شباب، حيث يقدم الدعَم املايل لقطاع ال�شباب وقطاع الريا�شة والأندية الريا�شية، 

اإلى جانب دعم املبادرات ال�شبابية الريادية وامل�شاريع ال�شتثمارية. كما اإّن ال�شندوق �شريك 

يف م�شاريع بناء الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب. 

- التحديات

تبني بع�س احلكومات تعدياًل للقانون لإلغاء ال�شندوق برمته، دون حوار مع ذوي العالقة   -

اأو تقييم التجربة، ما �شاهم يف �شعف ال�شتقرار املوؤ�ش�شي لل�شندوق.

�شغط متطلبات الأن�شطة �شواء للوزارة مبا يتعلق بالفعاليات ال�شبابية، اأو لّلجنة الأوملبية   -

مبا يتعلق مبخ�ش�شاتها للفعاليات الريا�شية.
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�شعف التوجه ال�شتثماري لدى جمل�س اإدارة ال�شندوق.  -

- احللول املقرتحة

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية يف نظام ال�شندوق وتعزيزها ل�شبط عملية ال�شتثمار جلميع   -

مرافق الوزارة ب�شكل متكامل ومتخ�ش�س.

اإعطاء ال�شندوق الفر�شة لإثبات جدارته بال�شتثمار من خالل تطوير خطة متخ�ش�شة   -

�شاملة يف ال�شتثمار بعد درا�شة جميع الفر�س داخل الوزارة وخارجها، واقتطاع جزء من 

املخ�ش�شات والريع لغايات هذه اخلطة.

توفري الدعم املعنوي والبيئة الآمنة لل�شندوق من ِقبل رئا�شة الوزراء.  -

اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شندوق ورفده بخربات معنية بال�شتثمار من خارج الوزارة.  -

7. مركز اإعداد القيادات ال�شبابية

املتخ�ش�شة  التدريب  برامج  يوفر  وتدريبها،  ال�شبابية  القيادات  لتاأهيل  متخ�ش�س  مركز  هو 

وا�شتقالليته  نظامه  خالل  من  ا�شتثمارية  فر�شة  وي�شكل  والعربي،  الوطني  امل�شتويني  على 

التي مل ُت�شتثمر بال�شورة املثلى �شواء يف اجلانب الريا�شي املعني بت�شنيف املدربني واملنقذين 

وتاأهيلهم، اأو يف اجلانب ال�شبابي املعني بتاأهيل القيادات ال�شبابية. 

- التحديات

�شعف جمال�س الإدارة املتعاقبة، وعدم قدرتها على تطوير روؤية واإ�شرتاتيجية ل�شتثمار   -

الفر�س الكبرية التي يتمتع بها املركز.

ع حجم الإجناز لالإدارات املتعاقبة، وظهور املركز يف دوره واأدائه كما لو اأنه جمرد  توا�شُ  -

مديرية لل�شباب باإمكانات اأكرب.

غياب الفكر ال�شتثماري والأكادميي يف روؤية املركز.  -

غياب ال�شراكات الفنية والأكادميية الدولية واملتخ�ش�شة يف جمال الريا�شة وال�شباب.  -

�شعف بع�س املحا�شرين يف الربامج املختلفة للمركز.  -
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- احللول املقرتحة

ت�شكيل جمل�س اإدارة غري تقليدي، ي�شم خربات اأكادميية وخربات ا�شتثمارية متميزة.  -

ر ريا�شي �شبابي اأكادميي يف اإطار تقدمي اخلدمة وال�شتثمار. اإبراز ت�شوُّ  -

عقد �شراكات دولية يف جمال تاأهيل القيادات الريا�شية وال�شبابية.  -

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية الداعمة للتميز وال�شتثمار.  -

عقد �شراكات اإ�شرتاتيجية قوية للم�شاركة يف تاأهيل القيادات الريا�شية يف كليات الرتبية   -

الريا�شية يف اجلامعات الأردنية والعربية وفق برامج قابلة للتناف�س.

ال�شتعانة مبحا�شرين دوليني ذوي خربات وكفاءات، لبناء الربامج املناف�شة.   -

بحث اإمكانية منح �شهادات اأكادميية يف القيادة ال�شبابية والريا�شية.  -

8. بيوت ال�شباب

يبلغ عدد هذه البيوت 16 بيتًا ومع�شكرًا لل�شباب تتوزع على حمافظات اململكة وت�شكل اأماكن 

منا�شبة ل�شتقبال الأن�شطة ال�شبابية القادمة من حمافظة اإلى اأخرى، وخ�شو�شًا املبيت. كما 

اإن احت�شانها لهذه الأن�شطة ي�شهم يف خف�س الكلف املادية. 

رمزية  مبالغ  نظري  ومرافقها  غرفها  بتاأجري  ت�شمح  البيوت  لهذه  الداخلية  التعليمات  ولأن 

اإلى تراُجع املردود املنتَظر من ا�شتثمارها، واأّثر  مع خ�شومات كبرية للعاملني، فقد اأدى ذلك 

بالتايل على �شيانتها ودميومتها.

- احللول املقرتحة

يف  لت�شاعد  �شحيحة،  ب�شورة  ال�شباب  بيوت  عمل  يحكم  رقابي  اإداري  مايل  نظام  تطوير   -

توفري الدخل املادي وتوفري نفقات ال�شيانة والإدامة. بالإ�شافة للرقابة والتقييم لالأداء 

وللدخل املتاأتي من ا�شتثمارها.

ا�شتثمار الن�شو�س القانونية الداعمة يف اإدخال الفكر ال�شتثماري من خالل تطوير بيوت   -

ال�شباب وتوفري اخلدمات املنا�شبة للمناف�شة وال�شتثمار.

تعزيز الرقابة املالية واملتابعة والتقييم بال�شكل ال�شحيح.  -

ا�شتخدام التكنولوجيا يف الت�شويق واحلجوزات وال�شبط الإداري واملايل.  -
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9. جمعية الك�شافة واملر�شدات

تاأ�ش�شت احلركة الك�شفية يف الأردن عام 1954، واأ�شبحت ع�شوًا يف املنظمة العاملية للحركة 

يف  ع�شوًا  واأ�شبحت   ،1938 عام  يف  بداأت  فقد  الإر�شادية  احلركة  اأما   .1955 عام  الك�شفية 

اجلمعية العاملية للمر�شدات وفتيات الك�شافة يف عام 1978.

1987 وتعديالته التي  ومت ت�شكيل جمعية الك�شافة واملر�شدات وفقًا لنظام اجلمعية ل�شنة 

انبثقت من قانون رعاية ال�شباب املعمول به.

وُيقرَتح يف هذا ال�شاأن، تعديل املادة )5( من نظام اجلمعية املتعلقة بت�شكيل الهيئة العامة، 

اإ�شافة »ك�شافة القطاع الأهلي، وك�شافة ومر�شدات وكالة الغوث، وك�شافة قطاع  بحيث يتم 

اجلامعات« لياأخذ هوؤلء مكانتهم يف الهيئة العامة، وبذلك تت�شع الإمكانات ال�شبابية يف رعاية 

ال�شباب بهذا اجلانب، بالإ�شافة اإلى دمج الك�شافة واملر�شدات �شمن ن�شاطات الإ�شرتاتيجية 

الوطنية لل�شباب.

استنتاجات

رغم الدعم امللكي امللحوظ للقطاع ال�شبابي، من خالل الزيارات واللقاءات وكتب التكليف   .1

احلكومات  بني  الروؤى  تباين  اأن  اإل  امللكية،  النقا�شية  والأوراق  املتعاقبة  للحكومات 

التوجيهات  من  الأدنى  احلّد  يحقق  ومبا ل  وا�شحًا،  كان  ال�شبابي  القطاع  جتاه  املتعاقبة 

امللكية. وُيذكر يف هذا ال�شياق ا�شتبدال الوزارة باملجل�س وا�شتبدال املجل�س بالوزارة كجهة 

حكومية معنية بال�شباب، اأكرث من مرة خالل ال�شنوات الأخرية.

غياب ال�شتقرار والروؤية لدى احلكومات املتعاقبة جتاه القطاع ال�شبابي واجلهة احلكومية   .2

املعنية بهذا القطاع، مما اأوجد املزيد من التحديات اأمام هذه اجلهة التي اتخذت �شيغة 

»جمل�س اأعلى« اأحيانًا، و�شيغة »وزارة« اأحيانًا اأخرى.

من�شبه  يف  الوزير  مكوث  معّدل  بلغ  بال�شباب،  املعنية  احلكومية  اجلهة  قيادة  بخ�شو�س   .3

42 �شهرًا.  اأ�شهر فقط، يف حني بلغ معّدل مكوث رئي�س املجل�س الأعلى يف من�شبه  ثمانية 

لكن يف املقابل، بدا وا�شحًا �شعف الت�شال والتوا�شل بني رئا�شة املجل�س ورئا�شة الوزراء 

اأو جمل�س الوزراء.

بخ�شو�س الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب، لوحظ اأنه بعد النتهاء من املرحلة الأولى   .4

من الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2005-2009( واإجراء تقييم لها )2009( والتمديد 

لرباجمها ل�شنة اأخرى، مل تتمكن اأّي وثيقة من الإ�شرتاتيجيات الالحقة التي مت بناوؤها 

من الدخول يف حيز التنفيذ على الإطالق، نظرًا لعدم ا�شتقرار روؤية احلكومات املتعاقبة 
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وزارة  وريا�شة،  �شباب  )وزارة  ال�شباب  قطاع  تتولى  التي  احلكومية  اجلهة  �شيغة  جتاه 

�شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب، جمل�س اأعلى لل�شباب والريا�شة(. 

ة منها، مما ج�ّشد  غياب الرقابة واملتابعة احلكومية املحايدة ل�شري الإ�شرتاتيجيات املقرَّ  .5

ولروؤ�شاء  الوزراء  لبع�س  لالإجناز  الرتاكمي  البناء  تقدير  عن  بعيدًا  ال�شخ�شية  الب�شمة 

اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب. 

وا�شحة  فل�شفة  دعائم  اأر�شى  ال�شباب  لقطاع  امللكي  والتوجيه  الدعم  اأّن  الوا�شح  من   .6

ومر�شومة )فل�شفة الف�شل والتحول 2001( هياأت الظروف لعملية تخطيط اإ�شرتاتيجي 

تقوم على ال�شتثمار بال�شباب والت�شاركية بني موؤ�ش�شات الدولة وبني ال�شباب اأنف�شهم يف 

اإطار اخلطط الإ�شرتاتيجية، مع الأخذ يف احل�شبان اأن اجلهة احلكومية املعنية بال�شباب 

)املجل�س الأعلى لل�شباب اآنذاك( متثل ركيزة اأ�شا�شية يف متكني ال�شباب.

اأول   ،)2009-2005( الأولى  مرحلتها  يف  لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  كانت   .7

هذا  يف  العربي  امل�شتوى  على  الثانية  وهي  الأردن،  يف  القطاع  لهذا  موجهة  اإ�شرتاتيجية 

اإ�شرتاتيجيات  اإطالق  �شبقته يف  العامل  40 دولة يف  اإلى  الأردن  ان�شّم  وباإطالقها  املجال، 

ذة على اأر�س الواقع،  متخ�ش�شة بال�شباب. كما اإن هذه الإ�شرتاتيجية هي الوحيدة املنفَّ

يف حني مل تتمّكن الإ�شرتاتيجيات الالحقة من الدخول اإلى حيز التنفيذ.

ُت�شتثمر  اأنها مل  اإّل  ال�شبابي وال�شتثمار،  للعمل  رغم توفر بنية حتتية �شخمة وداعمة   .8

بال�شكل الالزم، وبقيت يف النطاق التقليدي الذي يعتمد على موازنة احلكومة ح�شرًا وعلى 

برامج عمل تفتقر اإلى ال�شتمرارية الالزمة لتحقيق الأهداف املرجّوة.

غياب الربامج احلا�شنة واجلاذبة لل�شباب، وهو ما يت�شح من تكرار الأن�شطة وتكرار اأ�شماء   .9

ال�شباب امل�شاركني فيها، نتيجة �شعف الإقبال على ع�شوية املراكز ال�شبابية، وعدم تفعيل 

ورّية غري واقعية )�شجل  دور ال�شباب يف اختيار الأن�شطة اجلاذبة، وال�شتعانة ببيانات �شُ

د، اخلطط، الهيئات العامة والإدارية والنتخابات يف املراكز(. الرتدُّ

املراكز  يف  الكوادر  توزيع  و�شوء  والإ�شرافية،  الإدارية  للكوادر  التخ�ش�شية  �شعف   .10

وزارات  يف  احلاجة  عن  الزائدين  املوظفني  من  كبرية  اأعداد  نقل  عن  والناجت  ال�شبابية، 

اأخرى، واملبالغة يف التعيينات خارج جدول الت�شكيالت بوترية تراكمية.

11. عدم توفر مقّر منا�شب لوزارة ال�شباب يجمع مديرياته املتناثرة يف مواقع متباعدة، مما 

ُي�شعف الت�شال والتوا�شل يف ما بينها.

12. قّلة متكني الكفاءات املتخ�ش�شة يف املواقع القيادية العليا، و�شيوع الو�شاطة واملح�شوبية 

على ح�شاب الكفاءة.
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الأهمية  من  الكايف  القدر  الوزارة،  اأو  للمجل�س  الإ�شرتاتيجية  ال�شيا�شة  اإيالء  عدم   .13

للن�شاطات الريا�شية الرتويحية من اأجل ال�شحة، رغم تنامي التهديدات ل�شحة ال�شباب 

يف ظل غياب الثقافة البدنية و�شوء التغذية وقلة احلركة. ورغم اأن هذه الن�شاطات تقع 

يف �شلب فل�شفة القانون اخلا�س برعاية ال�شباب.

14. غياب التن�شيق العملي بني الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب والإ�شرتاتيجيات الوطنية 

الأخرى املعنية بال�شباب كمواطنني وطلبة وباحثني عن العمل.. اإلخ.

التوصيات والحلول املقرتحة

ت�شكيل جمل�س وطني لل�شيا�شات ال�شبابية من خالل قانون رعاية ال�شباب، على اأن يراأ�شه   .1

)وزارة  العالقة  ذات  الوزارات  ووزراء  ال�شباب  وزير  ع�شويته  يف  وي�شم  الوزراء،  رئي�س 

العمل،  العايل، وزارة الأوقاف، وزارة  التعليم  الرتبية والتعليم، وزارة الت�شالت، وزارة 

العام،  والأمن  امل�شلحة  كالقوات  اأخرى  هيئات  وممّثلي  اإلخ(  ال�شيا�شية..  التنمية  وزارة 

وذلك لتحقيق التعاون والت�شاركية احلقيقية على امل�شتوى الوطني ولي�س املوؤ�ش�شي فقط 

يف مو�شوع رعاية ال�شباب. 

ا�شتهداف ال�شباب مبوؤ�ش�شة حكومية خا�شة بهم )وزارة ال�شباب( تتمتع بال�شفة التن�شيقية   .2

بني الإدارات والوزارات القطاعية واملنظمات غري احلكومية واخلا�شة والدولية. ويراعى 

اأن ُت�شتوفى الفرتات الزمنية للقيادة ما اأمكن، لر�شم اخلطط وحتقيق الإجناز.

مللء  اأ�شخا�س  اختيار  عند  العتبار،  بعني  ال�شبابي  العمل  يف  واخلربة  التخ�ش�شية  اأخذ   .3

املواقع القيادية يف وزارة ال�شباب.

ق�شايا  تتناول  وطنية  م�شوحات  واإجراء  بهم،  خا�شة  م�شوحات  يف  ال�شباب  ا�شتهداف   .4

لة. ال�شباب وتوفري بيانات حديثة ودورية علمية حمايدة ومف�شّ

الدولة،  اأهداف  وحتقق  طموحاتهم  حتقق  نوعية  ومبادرات  بربامج  ال�شباب  ا�شتهداف   .5

وجتّنب املحا�شرات ب�شكلها التقليدي والتلقني، والرتكيز على امل�شاركة والتطبيق، وبخا�شة 

واحلياة  والإرهاب،  والتطرف  والت�شغيل،  ال�شكانية،  بالفر�شة  املتعلقة  املو�شوعات  يف 

ال�شيا�شية.

خالل  من  و�شيا�شاته،  ال�شبابي  للقطاع  املرجعية  اجلهة  بو�شفها  ال�شباب  وزارة  دور  دعم   .6

تفعيل ن�شو�س الت�شريعات ذات ال�شلة.

التاأكيد على العمل بالنهج الإ�شرتاتيجي العلمي يف بناء الإ�شرتاتيجيات الوطنية لل�شباب   .7
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)التخطيط  كافة  املراحل  الت�شاركية احلقيقية يف  وبتج�شيد  اأنف�شهم  ال�شباب  من خالل 

والتنفيذ والتقييم(.

تعزيز جهود وزارة ال�شباب يف ا�شتكمال مراحل اإقرار املرحلة الثانية )2020-2025( من   .8

الإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب )2018-2025( وذلك بعد مراجعتها ومراجعة اخلطة 

التنفيذية التابعة لها مب�شاركة حقيقية من ال�شباب واجلهات املعنية بهم.

للربامج  الدورّي  والتقييم  والتوثيق  باملتابعة  للقيام  معينة،  حكومية  جهة  حتديد   .9

امل�شتهدفة، ل�شمان �شالمة الإجراءات وحتقيق الأهداف املن�شودة.

امللف  يف  الدولة  موؤ�ش�شات  جلميع  واحلقيقية  الفعلية  الت�شاركية  مبداأ  على  التاأكيد   .10

ال�شبابي، وهو ما ي�شمل عمليات التخطيط والبناء والتنفيذ والتقييم.

11. تطوير خطة موؤ�ش�شية لوزارة ال�شباب تعنى مبعاجلة الأو�شاع الإدارية واملالية والأنظمة 

والتعليمات واإ�شالحات البنية التحتية، وتذليل التحديات الوظيفية والفنية وحتديات 

املجل�س  ِقبل  من  الدورية  واملراجعة  والقيا�س  للتقييم  يخ�شع  ب�شكل  وغريها  ال�شتثمار 

الوطني لل�شيا�شات ال�شبابية.

12. اإيالء الأن�شطة البيئية والعمل التطوعي والريا�شة الرتويحية الأهمية الالزمة، كونها 

جزءًا من فل�شفة رعاية ال�شباب.

املركز،  املديريات يف  يكون قادرًا على احتواء جميع  ال�شباب  لوزارة  منا�شب  13. توفري مقر 

لت�شهيل العمل وحتقيق مزيد من التوا�شل.

14. اإقامة �شراكات جديدة مع القطاع اخلا�س تهدف اإلى بناء عدد اأكرب من حا�شنات الأعمال 

التي توفر الدعم وامل�شاندة لإدماج ال�شباب يف القت�شاد الوطني الفعلي.

امل�شاريع  اإدارة  وتنظيم  الأعمال،  ريادة  جمال  يف  ال�شباب  لتمكني  بنائّي  ب�شكل  العمل   .15

القت�شادية ال�شغرية واملتو�شطة.

برامج  دعم  خالل  من  ال�شباب  قطاع  خلدمة  الجتماعي  ال�شمان  �شندوق  دور  تعزيز   .16

التمويل ودعم الأفكار الريادية لدى ال�شباب بال�شراكة مع وزارة ال�شباب. 


