اظهارنظر كارشناسي درباره:
«اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت»
( انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشكيل سازمان ملي جوانان)

مقدمه
«اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت» در تاريخ  2331/3/12و شماره ثبت  172در مجلس شوراي اسالمي الال وصول
شد .لملكرد نهچندان مطلوب دهساله سازمان ملي جوانان وقت ،تعدد شمار معاونتهاي رياستجمهوري ،لزو
مشخصات اليحه

كوچكسازي دولت و پاسخگو نبودن سازمان مزب ور به مجلس شوراي اسالمي ،تا جايي پيش رفت كه قانونگذار در سال
 2333به انحالل سازمان مذكور و ادغا آن با سازمان تربيتبدني در قالب وزارت ورزش و جوانان روي آورد .از نظر برخي

دوره دهم ـ سال دوم

كارشناسان اين ادغا منطقي نبود .زيرا وزارت متبوع بايد در حوزه ورزش ماهيتبخشي ،اجرايي و تصديگري داشته باشد

شماره ثبت:

و در حوزه جوانان نيز نقش فرابخشي ،سياستي و برنامهاي ايفا كند .ازسوي ديگر الينحل ماندن مشكالت جوانان و
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سنگيني سايه امور ورزش بر امور جوانان دولت را بر آن داشت تا بهمنظور ساماندهي امور جوانان و هماهنگسازي

شماره چاپ:
035
تاريخ چاپ:
1331/15/22

اقدامات دستگاههاي مسئ ول در حوزه جوانان و با هدف انتزاع جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشكيل سازمان ملي
جوانان وابسته به رياستجمهوري اليحه مزبور را تقديم نمايد.
نقاط قوت (مندرج در مقدمه توجيهي)
 .1حدود  12درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل ميدهند و امور جوانان براساس مصوبه مورخ  2331/3/2هيئت محتر
وزيران ،شامل امور حاكميتي و مديريتي در حوزه جوانان (الم از سياستگذاري ،برنامهريزي ،المال هماهنگيهاي فرابخشي و
نظارت و ارزشيابي) بوده كه به لهده نهاد متولي امور جوانان گذاشته شده است .ضمن آنكه اموري مانند اشتغال ،ازدواج،

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي
دفتر :مطالعات
فرهنگي

مسكن و آسيبهاي اجتمالي جوانان فرابخشي بوده و با لنايت به اينكه هريك از اين مسائل به يك يا چند دستگاه مرتبط
ميشود ،لذا قابليت مديريت در قالب يك دستگاه اجرايي همتراز با ساير دستگاهها را ندارد.
 .2سازمان متولي امور جوانان بهلنوان ديدهبان حوزه جوانان بايد قدرت المال رصد و نظارت راهبردي بر لملكرد
دستگاههاي مرتبط با جوانان را داشته باشد ،ولي درحال حاضر اكثر دستگاههاي اجرايي ذيربط در قبال مسئوليتهاي

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
27510773
تاريخ انتشار:
1331/12/13

خود بهدليل همتراز بودن با وزارت ورزش و جوانان ،پاسخگو نيستند.
 .3بهدليل ناهمگن بودن موضوع ورزش با امور جوانان و اولويت دادن مديران به پيشبرد برنامههاي حوزه ورزش كشور موجب
شده است كه رسيدگي به امور جوانان در واحدهاي استاني و شهرستاني وزارتخانه در سايه حوزه ورزش قرار گيرد و اين
موضوع موجب تضعيف جايگاه نهاد متولي امور جوانان در المال مأموريتها و وظايف محوله شده است.
نقاط ضعف
 .1ادغا دو سازمان مذكور در دوره مجلس هشتم با هدف افزايش نظارت مجلس بر دولت انجا گرفت و مديريت دو سازمان
مذكور كه توسط «معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان تربيتبدني» و «معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ملي جوانان» اداره
ميشدند را به «وزير ورزش و جوانان» كه با پيشنهاد رئيسجمهور و رأي التماد نمايندگان محتر مجلس انتخاب ميشود ،سپرده
شد .حال احياي مجدد سازمان ملي جوانان بهمعناي ناديده گرفتن مسئله نظارت و پاسخگو بودن دولت در قبال مجلس ميباشد.
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 .2باتوجه به ماده ( )3آييننامه داخلي هيئت دولت 2،معاون رئيسجمهور حق رأي ندارد .شخصيت حقوقي وزير ورزش و جوانان
لالوهبر اينكه از حق رأي در هيئت دولت برخوردار است ،بهواسطه رأي التماد كسب شده از قانونگذار در قياس با رئيس سازمان
ملي جوانان داراي استقالل بيشتري از رئيسجمهور است.
 .3از منظر حقوقي انتزاع امور جوانان از وزارت متبوع و تشكيل سازمان ملي جوانان بهلنوان معاونت رئيسجمهور واجد اشكال
است؛ زيرا مغاير با سياست كوچكسازي است و موجبات حجيم و بزرگ شدن نظا اداري و اجرايي كشور را فراهم ميآورد .لذا
مغاير با بند « »21سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 1و بند «الف» ماده ( )13قانون برنامه ششم توسعه 3است.
 .2مطالعات تطبيقي نشان ميدهد ساختار دولتي امور جوانان بيش از  77كشور دنيا همانند كشور ما مبتنيبر «وزارت ورزش و
جوانان» است .به لالوه ذكر اين نكته مهم و ضروري است كه وزارت مزبور طي اين  1سال بدون قانون مصوب شرح اهداف،
وظايف و مأموريتهاي مربوط به اين حوزه فعاليت ميكرد كه بهلنوان لامل مهم ناكارآمدي موجود تلقي ميشود.
جمعبندي و پيشنهاد
انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشكيل سازمان ملي جوانان به داليل زير منطقي نيست:
 .2ماهيت اداره دولتي امور ورزش و جوانان ستادي بوده و مبتنيبر هماهنگسازي ،برنامهريزي ،سياستگذاري و نظارت است و
از اين حيث تفاوت ماهيتي ميان وظايف و لملكرد اين دو حوزه وجود ندارد.
 .1با وجود وزارت ورزش و جوانان ،شوراي لالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان با تعدد دستگاههاي لضو خأل
تشكيالتي در اين زمينه وجود ندارد.
 .3تشكيل سازمان ملي جوانان نظارت قانونگذار را بر لملكرد و اجراي قوانين مربوط و پاسخگويي سازمان را به نمايندگان
تضعيف و كمرنگ ميكند.
 .2ساختار دولتي امور جوانان و امور ورزش بيش از  77كشور دنيا مبتنيبر وزارت ورزش و جوانان است.
 .2اساساً مشكالت مربوط به امور جوانان ماهيت ساختاري ندارد و بيشتر ناشي از خأل قوانين الز االجرا و ضمانت اجرايي آنها
در اين حوزه است.
 .1تشكيل سازمان ملي جوانان از اين جهت كه موجب افزايش حجم و اندازه دولت ميشود ،با سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي و قانون برنامه ششم توسعه مغايرت دارد.
انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان قابل دفاع نيست و پيشنهاد ميشود قانونگذار محترم از فرصت
«اليحه اهداف ،وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» با حمايت حقوقي در راستاي اعمال احكام الزم و مورد
نياز جامعه جوان كشور استفاده كند.

 .2الضاي صاحب رأي دولت لبارتند از :رئيسجمهور ،وزرا ،معاون اول رئيسجمهور در زماني كه اداره جلسه هيئت دولت بهلهده اوست.
 .1صرفهجويي در هزينههاي لمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي و غيرضرور و هزينههاي زائد.
 .3در راستاي اصالح نظا اداري ،موضوع «صرفهجويي در هزينه لمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها ،منطقيسازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي
و غيرضرور و هزينههاي زائد» اقدامات زير انجا ميشود :كاهش حجم و اندازه و ساختار مجموع دستگاههاي اجرايي ....
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