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ل يقت�شر مفهوم الأمن الوطني على حمايِة تراب الوطن وكيان الدولة ومواردها من الأخطار 

اخلارجية، بل ميتّد لي�شمل حماية اجلبهة الداخلية والهوية الوطنية والقيم الجتماعية، 

و�شمان احلد الأدنى من الرفاهية يف جمتمع ي�شوده التكامل وتت�شم مكوناته بالندماج املعّب 

عن فاعلية نظمه وكفاءة موؤ�ش�شاته وتعا�شد اأع�شائه.

من هنا تاأتي اأهمية العمل الجتماعي، وبالتايل اأهمية املوؤ�ش�شات املعنية بهذا اجلانب، حكوميًة 

وتف�شريها  فهمها  خالل  من  الجتماعية  التحولت  باإدارة  يتعلق  ما  يف  وبخا�شة  واأهلية، 

والتنبوؤ مب�شارها والربط املحكم ما بني الجتاهات الوقائية والعالجية والتنموية، لتغطية 

امل�شتويات القت�شادية وال�شيا�شية  امل�شاركة املجتمعية للفرد واأ�شرته وجمتمعه املحلي، من 

والجتماعية املختلفة. 

املت�شلة  بالقطاعات  املتعلقة  العمل  الإ�شرتاتيجيات وخطط  املراجعة مبناق�شة  وُتعنى هذه 

بهذا املحور، وما ُنفذ منها وما مل ُينفذ، واأ�شباب عدم التنفيذ. 

تقدمي
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أوالً: مفهوم العمل االجتامعي

ف العمل الجتماعي باأنه مهنة غايتها  وفقًا لالحتاد الدويل لالأخ�شائيني الجتماعيني، يعرَّ

اإحداث التغيري الجتماعي، وحّل امل�شكالت يف العالقات الإن�شانية، ومتكني الأفراد وحتريرهم 

وجمتمعاتهم  وجماعاتهم  وقوة  قوتهم  مواطن  اإلى  بال�شتناد  رفاهيتهم،  تعزيز  اأجل  من 

العمل  خالل  من  ذلك  وحتقيق  الجتماعية،  والعدالة  الإن�شان  حقوق  مبادئ  واإلى  املحلية، 

وفق الجتاهات العملية التالية:

اجتاه وقائي، من خالل التنبوؤ بالظواهر وامل�شكالت و�شبطها وا�شتخدام و�شائل التدّخل   .1

املبّكر بالطرق املنا�شبة، وتعزيز الرتكيز يف الرعاية الالحقة لنتائج امل�شاكل الجتماعية 

وخمَرجاتها مبا يكفل جتّنب العديد من هذه امل�شاكل واحلّد من الكلف العالية ملعاجلتها يف 

حالة تكرارها.

والن�شاء  والأطفال  الفقرية  الأ�شر  مل�شكالت  الت�شّدي  حماولت  خالل  من  عالجي،  اجتاه   .2

واملعّنفني وذوي الإعاقة من ِقبل مانحي الرعاية والأفراد �شمن الفئة احلاملة للمجتمع، 

املجتمع  منحنى  طريَف  على  الواقعتني  الفئَتني  �شنة(   65-18( ال�شباب  فئُة  حتمل  حيث 

)ال�شيخوخة، فوق �شن 65؛ والطفولة، دون �شن 18( رغم ما تعانيه هذه الفئة هي الأخرى 

من م�شكالٍت؛ مثل الفقر، والتعنيف، والتهمي�س.

اجتاه تنموي، من خالل اإزالة الأ�شباب املولِّدة للظواهر والق�شايا وامل�شكالت الجتماعية،   .3

وتعزيز الظروف املولِّدة لالأبعاد التنموية.

وعليه، فاإّن منظومة العمل الجتماعي ت�شتند اإلى جمموعة املوؤ�ش�شات التي ُتوجدها الدولة 

وعلى راأ�شها ال�شلطة التنفيذية )احلكومة( لالهتمام بتلك الق�شايا، والوقاية من تداعيات 

تعزيز  اأجل  من  عنها،  الناجت  ال�شرر  ومعاجلة  الجتماعية،  وامل�شكالت  والق�شايا  الظواهر 

املدنية  املوؤ�ش�شات  تويّل  يعني  ما  وهو  املحلية.  املجتمعات  يف  الجتماعي  والندماج  التكامل 

واحلكومية املعنية مهّمَتي الرعاية الجتماعية واحلماية الجتماعية.
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للمعي�شة  مالئمة  م�شتويات  اإلى  للو�شول  واجلماعات  الأفراد  م�شاعدة  يف  الرعاية  وتتمثل 

حياتهم.  وحت�شني  قدراتهم  بتنمية  الأفراد  بني  الجتماعية  العالقات  ومتكني  وال�شحة، 

�شني لالأخطار من خالل تقدمي اخلدمات لهم واإعادة  يف حني اأّن احلماية تعني حماية املعرَّ

تاأهيلهم ودجمهم الجتماعي.

»التنمية  اإلى  يقود  الذي  الجتماعي  للعمل  الرئي�َشني  َنني  املكوِّ واحلمايُة  الرعايُة  وت�شّكل 

هذا  لآثار  والت�شّدي  املجتمع  بناء  يف  التغيري  اإحداث  به  ُيق�شد  تعبرٌي  وهي  الجتماعية«، 

لتعزيز  لة  كمح�شّ تاأتي  التي  الجتماعي،  الرفاه  مرحلة  اإلى  و�شوًل  بها،  والتحكم  التغيري 

امل�شتويات  على  للفرد  املجتمعية  امل�شاركة  �شمان  بدافع  الجتماعيني  والندماج  التكامل 

وميار�س  الفقر،  بخّط  املرتبط  ذلك  من  اأعلى  دخٍل  على  الفرد  يح�شل  حيث  القت�شادية؛ 

ه  عماًل منتجًا يف املجالت كافة، من خالل ع�شويته يف منظمات املجتمع املدين، وممار�شِته حقَّ

الدميقراطي يف احلياة العامة وعلى امل�شتوى الجتماعي من خالل العي�س يف اأ�شرة وجمتمع 

حمّلي خاٍل من العنف.

ثانياً: تاريخ العمل االجتامعي يف األردن

من  بدءًا  لها  التاأريخ  وميكن  الأهلي،  بالقطاع  الأردن  يف  الجتماعي  العمل  بدايات  ترتبط 

ت�شجيل جمعية »دور الإح�شان الأرثوذك�شية« يف ماأدبا عام 1912، مبوجب القانون العثماين 

)اأي قبل تاأ�شي�س الإمارة(. ثم توالت عملية ت�شجيل اجلمعيات مبوجب القانون نف�شه حتى 

عام 1936، الذي �شهَد بدَء ت�شجيل اجلمعيات وفق القانون الأردين.

اأُن�شئت  الداخلية  وزارة  يف  اإدارة  �شكل  على  بداياته  فكانت  احلكومي  الجتماعي  العمل  اأما 

عام 1948 للت�شدي لظاهرة الهجرة من الريف للمدن، ومعاجلة تداعياتها الجتماعية. وقد 

ُنقلت تلك الإدارة اإلى وزارة ال�شحة، قبل اأن ي�شدر قانون وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل 

رقم 14 لعام 1956، ثم �شدرت نظٌم �شادرة مبقت�شى هذا القانون الذي ما زال معموًل به دون 

تغيري، حيث اأن تغيري ا�شم الوزارة من »ال�شوؤون الجتماعية« اإلى »التنمية الجتماعية« مّت 

بفعل نظام ولي�س بقانون.

ثالثاً: واقع العمل االجتامعي

تختلف م�شتويات التقّدم الجتماعي يف الأردن عن نظرياتها يف الدول املحيطة به، وخل�شو�شية 

الواقع الأردين كان ل بد من العمل على تخطيط ال�شيا�شات الجتماعية املتكاملة وتنفيذها 

وتقييمها ارتكازًا على: 
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اجلهود  وموا�شلة  القت�شادي  النمو  معدل  رفع  خالل  من  املواتي  التنموي  الو�شع  اإيجاد   .1

لتحقيق التنمية الريفية واحل�شرية، واإقامة من�شاآت البنية التحتية وتطوير تلك املن�شاآت، 

واإ�شاعة النهج املبني على امل�شاركة والت�شارك و�شيادة القانون وحتّمل امل�شوؤولية.

2. ال�شتثمار يف املواطن من خالل الرتكيز ال�شامل على �شّحته وتعليمه واإيجاد العمل الالئق 

له.

3. حماية املواطنني املعّر�شني لأخطار التحولت الجتماعية، واإعادة تاأهيلهم مبوجب نظام 

التاأمينات الجتماعية �شد البطالة والعجز وال�شيخوخة والإعاقة والعنف الأ�شري.

رابعاً: اإلسرتاتيجيات

التطور  لإحداث  ق�شوى  اأهمية  الجتماعي  للعمل  الناظمة  الإ�شرتاتيجية  توفر  ي�شّكل 

ومعاينته يف هذا القطاع، ورغم اإيجابية وجود العديد من الإ�شرتاتيجيات التي اأقّرتها وزارة 

التنمية الجتماعية ابتداًء من عام 2004 وانتهاًء بالإ�شرتاتيجية الأخرية )2021-2017(، 

وكذلك الإ�شرتاتيجيات التي و�شعتها اإدارات قطاعية اأخرى ذات �شلة، ُتعنى ب�شوؤون الأ�شرة، 

اأو املراأة، اأو الأحداث اأو امل�شنني اأو ذوي الإعاقة، اأو الطفولة املبكرة؛ اإّل اأن هذا التعدد ظل 

يفتقر اإلى احلد الكايف من التن�شيق لإيجاد احللول املنا�شبة للم�شاكل التي تواجه هذا القطاع. 

ومن اأبرز نقاط اخللل التي حالت دون الو�سول اإلى الغايات املاأمولة من هذه الإ�سرتاتيجيات:

عدم وجود اأهداف قابلة للقيا�س يف تطبيق هذه الإ�شرتاتيجيات.  .1

واإغفال  الإ�شرتاتيجيات،  هذه  بناء  مع  واملتوافقة  املدرو�شة  التمويلية  اخلطط  غياب   .2

املواءمة بني الإمكانيات والطموحات، مما اأفقد هذه الإ�شرتاتيجيات القدرة على معاجلة 

النواق�س وتنفيذ التطّلعات امل�شتقبلية.

�شعف التن�شيق بني الإ�شرتاتيجيات القطاعية املختلفة، وجتاهل معاينة التاأثري الناجت عن   .3

تطبيقها على الأو�شاع الجتماعية، وعدم الهتمام بكيفية ال�شتفادة من تكامل اخلطط 

ذة يف القطاعات اخلدمية الأخرى، مثل ال�شحة والتعليم والنقل وغريها،  والبامج املنفَّ

وتاأثري ذلك على قطاع العمل الجتماعي. وقد اأدى وجود عدد كبري من الإ�شرتاتيجيات 

املعنية بالعمل الجتماعي يف قطاعاته املختلفة، اإلى ت�شارب اخلطط والبامج وتناق�شها، 

وارتباكات يف كيفية تنفيذها، وانعدام قدرتها على ال�شتجابة حلاجات املجتمع.

د للعمل الجتماعي  عدم وجود اإ�شرتاتيجية �شاملة، ناظمة للعمل وم�شتندة اإلى قانون موحَّ  .4

ميّكن وزارة التنمية الجتماعية من ممار�شة دورها يف اإدارة هذا القطاع.
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مشكالت  عىل  وأثرها  االجتامعي  للعمل  العامة  الوالية  خامساً: 

العمل االجتامعي· 

اأنيطت اإدارة العمل الجتماعي بوزارة التنمية الجتماعية مبوجب قانونها رقم )14( ل�شنة 

1956، ورغم اإيجابيات العمل الجتماعي يف الأردن يف ظل م�شاهمة القطاع الأهلي ووجود 

الوزارات  وبقية  الجتماعية  التنمية  لوزارة  املعّدة  املوازنات  خالل  من  احلكومي  الدعم 

بالعمل الجتماعي يف  م�شاقاٍت مهتمًة  اإدراج اجلامعات  املعنية، وكذلك  امل�شتقلة  واملوؤ�ش�شات 

وتبعُث  الجتماعي  للعمل  املمار�شة  التنفيذية  املرجعيات  تعّدد  اأن  اإّل  الدرا�شية،  براجمها 

حاجات  مع  يتواءم  مبا  الجتماعي  للعمل  ا�شتجابة  توفري  على  القدرة  اأ�شعفا  جهودها، 

املجتمع من خالل اخلطط والإ�شرتاتيجيات الفرعية الناظمة للعمل الجتماعي )كاملجل�س 

الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني، واملجل�س الأعلى لل�شكان، واللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة، 

واملجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة(، مما اأفقد وزارة التنمية الجتماعية القدرَة على ممار�شة 

عملها وفق وليتها القانونية.

لقوة  وا�شتغالًل  الرديفة،  الأفقية  املوؤ�ش�شات  عمل  يف  كبريًا  تداخاًل  هناك  اأن  الوا�شح  ومن 

املرجعيات القيادية يف هذه املوؤ�ش�شات من ِقَبل بع�س الإدارات التنفيذية العاملة بها، والتي 

العمل  واقع  على  ذلك  من  املتحّقق  بالأثر  عنايٍة  دومنا  وتوّجهاتها  روؤاها  تنفيذ  حتاول 

الجتماعي اأو اهتماٍم براأي وزارة التنمية الجتماعية يف هذا املجال.

سادساً: مشاكل العمل االجتامعي

تتنوع م�شاكل العمل الجتماعي يف الأردن، لت�شمل:

وزارة  اإّن  تناق�شها.  واأحيانًا  الت�شريعية،  املرجعيات  وتعدد  الناظمة،  الت�شريعات  تبعُث   .1

قانون  مبوجب  القطاع  هذا  عن  الد�شتورية  الولية  �شاحبة  هي  الجتماعية  التنمية 

 ،1965 �شنة  ل�شنة 1956 وتعديالته حتى  وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل رقم )14( 

ونظام رقم )21( ل�شنة 1997.

وهناك قوانني قطاعية مت اإ�شدارها، مثل قانون الأحداث رقم )24( ل�شنة 1968 وتعديالته 

العنف  من  احلماية  وقانون   ،2008 ل�شنة   )51( رقم  اجلمعيات  وقانون   ،2007 �شنة  حتى 

رقم  الطفولة  رعاية  نظام  مثل  �شلة،  ذات  اأنظمة  وهناك   .2008 ل�شنة   )6( رقم  الأ�شري 

2005، ونظام دور حماية الأ�شرة  1972، ونظام دور احل�شانة رقم )52( ل�شنة  )34( ل�شنة 

2008. وهناك اأي�شًا تعليمات ت�شريعية اأولت اهتمامًا للبعد العالجي اأكث  رقم )48( ل�شنة 

من مثيَليه الوقائي والتنموي. هذه الت�شريعات ظلت تتعامل يف الغالب مع امل�شاكل والق�شايا 
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من  وال�شتفادة  املبكر  التدّخل  مرحلة  اإلى  اهتمامها  توّجه  ومل  وقوعها،  بعد  الجتماعية 

تطبيقات هذا التدّخل مبا يحقق جناحًا ويقّلل الكلف املادية واملعنوية للمعاجلات الالحقة. 

ل من  وُي�شتثنى من ذلك عدد من اخلطط الوقائية على غرار: م�شروع توعية الوالدين، املموَّ

ل من املوازنة العامة للدولة؛  منظمة الأمم املتحدة للطفولة؛ وم�شروع تاأهيل املجتمع، املموَّ

الفردي  والإر�شاد  لل�شكان؛  الأعلى  املجل�س  ل من  املموَّ ال�شكانية،  بالفر�شة  التوعية  وم�شروع 

املحدود لعدد من الأحداث املو�شوعني حتت اإ�شراف مراقبي ال�شلوك باأمٍر ق�شائي.

اإّن احلاجة ملّحة لتعديل قانون وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل، و�شوًل اإلى قانوٍن ع�شرّي 

ورا�شمي  العمل  منفذي  بني  للتن�شيق  املنا�شبة  والأطر  وم�شوؤولياته،  طرف  كل  مهام  يحّدد 

ال�شيا�شات ومقدمي ال�شت�شارات، ودور القيادات الجتماعية املوؤثرة �شواء من خالل اأ�شخا�شها 

اأو من خالل ح�شورها املعنوّي على اأّل تتدّخل يف اجلانب التنفيذي التي يجب ح�شُره باجلهات 

التنفيذية التي ميكن م�شاءلتها ومراقبتها وفق القانون.

وقد ت�شّمن البيان الوزاري اأمام جمل�س النواب بتاريخ 2016/11/16 التزام احلكومة باإعداد 

م�شروع قانون العمل الجتماعي، لكن مل ُتتَّخذ اأّي خطوة على هذا ال�شعيد حتى وقت اإعداد 

هذه املراجعة.

الإخفاق يف  وبالتايل  بينها،  التن�شيق  املختلفة، وغياب  القطاعية  الإ�شرتاتيجيات  د  تعدُّ  .2

اإثمار الإ�شرتاتيجيات لهذا القطاع.

غياب مهننة العمل الجتماعي، رغم اأهمية هذه املهننة يف تطوير العمل الجتماعي، مع   .3

امل�شتمر  والتدريب  املعاهد واجلامعات،  الدرا�شة يف  برامج  يتم ذلك من خالل  اأن  مراعاة 

الالزم،  القطاعي  بالتخ�ش�س  العمل الجتماعي  القائمون على  يتمتع  واأن  الدرا�شة،  بعد 

مع  التعامل  يحتاجها  التي  تلك  عن  خمتلفة  خبات  اإلى  حتتاج  مثاًل  الإعاقة  فرعاية 

ظاهرة الت�شول اأو قطاع الأحداث اأو �شوؤون املراأة اأو الأ�شرة. وبالتايل، فاإّن التخ�ش�س يف 

العمل، ومراعاة الت�شل�شل يف الدرجة العلمية اأو اخلبة، �شيلغي مفهوم »الوظيفة« املطبَّق 

حاليًا يف هذا القطاع. وبالتوازي، ل بد من اإعادة تاأهيل خمرجات التعليم، وتطوير برامج 

الدرا�شة والتاأهيل يف اجلامعات واملعاهد، وعقد دورات تدريبية نوعية ومتخ�ش�شة.

التعّدد املرجعّي التنفيذّي يف قطاعات العمل الجتماعي املوجهة للمعوقني، والأحداث،   .4

واملت�شولني، وامل�شردين، وكبار ال�شن، و�شواهم. وهو ما اأدى اإلى الزدحام والتناق�س يف عمل 

هذه الإدارات اأحيانًا، وتركيز اجلهود يف قطاعات واإهمال قطاعات اأخرى. 

الجتماعية،  الرعاية  ودور  املراكز  تقدمها  التي  الجتماعية  اخلدمات  م�شتوى  �شعف   .5

وغياب خبات الإنذار املبّكر لديها، وتركيزها على اجلانب العالجي، وقّلة اخلبة لدى 
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العاملني فيها باجلانب الوقائي والتنموي والرعائي، ما اأ�شهم يف �شعف خمَرجاتها وعدم 

حتقيق اأهدافها. 

املركز  تقارير  يف  الواردة  الجتماعي  العمل  قطاعات  لق�شايا  الدقيق  الت�شخي�س  غياب   .6

الوطني حلقوق الإن�شان، يف و�شف الدور الرقابي امل�شتقل واملوؤهل على املوؤ�ش�شات اخلدمية 

يف العمل الجتماعي وتفعيل مبداأ امل�شاءلة يف التجاوزات التي حتدث يف هذا القطاع.

غياب نهج اإدارة التحولت الجتماعية الذي يجمع الأكادمييني واملمار�شني الجتماعيني   .7

ال�شاملة للخدمات الجتماعية وقيا�س معدل  الإدارة  نهج  ُتطّور  اآليات  معًا، وعدم وجود 

ر�شا متلّقي اخلدمة -اأو َمن ينوب عنهم- ومقّدمي اخلدمة على حّد �شواء.

اخلا�س  القطاع  دور  و�شعف  الر�شمية،  للموؤ�ش�شات  املجتمعية  امل�شوؤولية  م�شتوى  تدين   .8

والأهلي، وعدم حّثه وحفزه للقيام بدور اأكب يف معاجلة امل�شاكل الجتماعية واإيالء هذا 

املو�شوع اأهميًة اأكب من خالل و�شائل الإعالم ومواقع التوا�شل الجتماعي وغريها.

الإرباك،  من  الكثري  ي�شّبب  ما  الجتماعية،  الأعمال  تنفيذ  يف  الوزارات  بني  التداخل   .9

وبخا�شة يف ظل تعدد الأطراف العاملة يف هذا املجال، وتبّنيها الأهداَف والغايات نف�شها، 

وبالتايل تقاطع براجمها وت�شاربها كنتيجٍة حتمية لعدم حتديد الواجبات وامل�شوؤوليات 

واخلبات الالزمة للعمل الجتماعي. 

سابعاً: مشاكل قطاعات تعمل تحت مظلة وزارة التنمية 

االجتامعية

اأ- قطاع جمهويل الن�شب وفاقدي ال�شند الأ�شري امللَحقني بدور الرعاية
مميزًا  عماًل  الأ�شري  ك  والتفكُّ الن�شب  جمهويل  فئة  مع  التعاطي  يف  املبذول  اجلهد  �َشّكل 

للقطاَعني الر�شمي والأهلي، �شواء من ناحية اخلدمات املقدمة يف دور الإيواء وجتهيز هذه 

اأو من ناحية اجلهد الإن�شاين  اأغلبها واملمتازة جدًا يف بع�شها،  الدور بالإمكانيات اجليدة يف 

الذي يبذله العاملون يف هذه الدور، اإ�شافة لبنامج احل�شانات لفئة جمهويل الن�شب والذي 

تنعك�س خمرجاته اإيجابيًا على امل�شتفيدين منه، بالنظر اإلى الرعاية اجليدة التي يحظون 

بها لدى الأ�شرة املحت�شنة، وهو ما يتم متابعته من خالل فرق املراقبة من الوزارة. وهناك 

اأي�شًا برنامج الأ�شر البديلة لحت�شان هذه الفئة وحماولة الدمج مع دور الإيواء.

اإل اأن امل�شكلة الأبرز تكمن يف متابعة حالت التفكك الأ�شري لالأ�شخا�س املوجودين يف دور 

الإيواء، فرغم توفر الإمكانيات اجليدة لهذه الدور، اإل اأن التدريب والبامج التاأهيلية غري 

بالطريقة  الفئة  لهذه  والرتبوي  والتوعوي  الثقايف  البناء  اإيجاد  على  قادرة  وغري  كافية 
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التي تكفل ا�شتمرار حياة اأبنائها لحقًا بعد تاأمني احلاجات الأ�شا�شية لهم عند و�شولهم �شّن 

ال�شباب. كما اإن العاملني يف هذا القطاع بحاجة اإلى التدريب والتاأهيل واملتابعة للقيام بدور 

يف التاأثري على هذه الفئة ومبا يتواءم مع جهدهم الإن�شاين املبذول.

اإّن بع�س دور الرعاية يف هذا القطاع تفتقر للنظم الداخلية وتعاين من وجودها يف اأماكن غري 

التي حتتاجها  الريا�شية والكتب واملجالت  اآمنة، كما تنق�شها خمتبات احلا�شوب واملالعب 

هذه الفئة ملا لها من اأثر اإيجابي يف تن�شئتهم.

يتعر�شون  الرعاية  بدور  ملتحقني  اأطفاًل  هناك  اأن  اإل  ال�شمانات،  من  العديد  توفر  ومع 

لالإ�شاءة من اأقرانهم ومن بع�س مقدمي اخلدمات، وبذلك مت مالحظة بروز النزعة اجلنحوية 

بني الأطفال متلّقي خدمات هذه الدور، وانخفا�س م�شتوى التح�شيل الدرا�شي لديهم، و�شعف 

اإقبالهم على التدريب املهني، وعدم خ�شوعهم لفحو�س طبية دورية، وعدم التحاقهم بالتاأمني 

ال�شحي، واعتالل ال�شحة النف�شية لهم اأي�شًا. 

كما يالَحظ �شعف توا�شل الأطفال امللحقني بدور الرعاية مع اأ�شرهم من الدرجتني الأولى 

والثانية.

ب- قطاع الأحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون
العتماد  معايري  مب�شروع  والبدء   ،2017 ل�شنة  لالأحداث  وطنية  اإ�شرتاتيجية  وجود  رغم 

التي  املوؤ�س�سات  الوزراة لزيارة  ِقبل  ارتباط له من  و�سبط اجلودة، والذي مت تعيني �سباط 

من  للعديد  القطاع  هذا  يتعر�س  القانون،  بخرق  واملدانني  املتهمني  الأحداث  بقطاع  تعنى 

التحديات، ومن اأبرزها و�شع اإطار اإ�شرتاتيجي من منظور النوع الجتماعي للحّد من جرائم 

الأحداث قبل وقوعها، ومتابعة قوانني الأحداث والطفولة ومراقبة مدى ودقة تنفيذ هذه 

القوانني. 

وربطها  الأحداث  بق�شايا  املعنية  للجهات  البيانات  قواعد  تطوير  اأي�شًا،  التحديات  ومن 

اإلكرتونيًا بع�شها ببع�س، وال�شري يف تنفيذ بنود قانون ق�شاء خا�س بالأحداث، وبناء قدرة 

اأهلي  مر�شد  وتاأ�شي�س  لأع�شائها،  التدريبية  الحتياجات  وتلبية  الأحداث  �شرطة  اإدارة 

اإنذار  نظام  وت�شميم  دوري،  ب�شكل  وقيا�شه  تنفيذه  ومتابعة  الأحداث  الأطفال  حلقوق 

اجتماعي مبكر بق�شايا الأحداث. 

لذلك، ل بد من حت�شني البنى التحتية لدور رعاية الأحداث، والهتمام باأو�شاعها من حيث 

�شمن  ومتطرفة  اإرهابية  عنا�شر  دخول  خا�شة  بها،  املحكومني  ونوعية  الأعداد  �شعوبة 

النزلء املحكومني، مما يتطلب درا�شة اأو�شاعها ومعاجلتها ب�شمولية.
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ت- قطاع مراكز وموؤ�ش�شات �شوؤون الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

رغم �شدور قانون حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة ل�شنة 2017، ونظام التدخل املبكر ل�شنة 

تتعر�س  زالت  ما  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  �شوؤون  وموؤ�ش�شات  مراكز  زالت  ما  اأنه  اإل   ،2017

لتحديات متعددة، اأهمها اأن 20% منها ل تتما�سى مع �سروط ترخي�سها والت�سريعات الناظمة 

بع�س  يف  اخلدمات  متلّقي  حقوق  لها  تتعر�س  التي  النتهاكات  اكت�شاف  ي�شّعب  مما  لعملها، 

املراكز واملوؤ�ش�شات من ِقبل اجلهات الرقابية، وهو ما ي�شتدعي تطوير نظام املراكز واملوؤ�ش�شات 

لذوي الإعاقات.

وغياب  الرعاية،  ملانحي  املهنة  مزاولة  معايري  غياب  من  واملوؤ�ش�شات  املراكز  هذه  تعاين  كما 

ا�شتقاق  وغياب  للعمل،  الناظمة  الت�شريعات  يف  الإعاقات  لذوي  لالإ�شاءة  مة  املجرِّ الن�شو�س 

النظم من قانون حقوق الأ�شخا�س املعوقني، و�شعف ا�شتقرار الكوادر يف املراكز واملوؤ�ش�شات، 

غري  اأ�شخا�س  اإحلاق  اإلى  ذلك  الأمر  يتعدى  كما  التاأهيل.  لإعادة  وحاجتها  مبانيها،  وِقَدم 

معوقني يف املراكز لفتقار القدرة على اإعادة ت�شخي�شهم.

اإّن دور املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني هو ر�شم ال�شيا�شات املتعلقة بقطاع الإعاقة، 

ومراقبة  ال�شيا�شات  لتطوير  توجيهها  يجب  وبراجمه  املجل�س  هذا  خطط  فاإن  وبالتايل 

اأخرى،  التي هي من واجب جهات  التنفيذية  البامج  والبتعاد عن  الفئة،  لهذه  النتهاكات 

وال�شعي اإلى تقلي�س النفقات الت�شغيلية للمجل�س وتوجيهها اإلى تعزيز اإمكانيات وزارة التنمية 

الجتماعية لتح�شني م�شتوى خدماتها لقطاع الإعاقة. 

ث- قطاع ُدور رعاية امل�شنني
تواجه دور رعاية امل�شنني العديد من التحديات، اأهمها خ�شوعها لتعليمات م�شتقة من النظام 

على  ت�شاعد  التي  املعيارية  النزعة  عنها  تغيب   ،1997 ل�شنة   )21( رقم  الإداري  والتنظيم 

قيا�س وتقييم اأثرها يف نوعية امل�شنني، وغياب الكوادر املتخ�ش�شة بهذه الفئة، وعدم متا�شي 

تعريف امل�شّن يف دور الرعاية مع التعريف العاملي للم�شنني )65 �شنة فاأكث(.

ج- قطاع املراأة
د املرجعيات يف هذا القطاع اإلى تبعث اجلهود، واأظهرت اجلهوُد اهتمامًا نخبويًا  لقد اأدى تعدُّ

الثغرات  لبع�س  املعاجلات  بع�س  على  الرتكيز  واقت�شار  املراأة،  ل�شوؤون  العمل  قطاع  اإدارة  يف 

القانونية ال�شاغطة، دون الهتمام الكايف بالبنود القانونية لل�شريحة الأو�شع لتنمية املراأة يف 

مناطق وجودها واإحداث التغيريات املنا�شبة يف موؤ�شرات تنمية املراأة يف القطاعات ال�شيا�شية 
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والقت�شادية والجتماعية من خالل الرتكيز على تقديرات علمية حقيقية وموؤ�شرات ِن�َشب 

تنموية. كما برزت ظاهرة التعميم والنظر اإلى الإجنازات الفردية على اأنها جماعية، وهو ما 

ل ميثل انعكا�شًا حقيقيًا لواقع املراأة. 

املجال  هذا  يف  الوا�شح  التقدم  رغم  التحديات  من  جمموعة  املراأة  حماية  مو�شوع  وي�شهد 

اإحلاق طالبة احلماية بُدور  والإجنازات العديدة فيه. ومن بني التحديات الأكث و�شوحًا، 

الرعاية بقرار اإداري ولي�س بقرار ق�شائي، و�شعف جودة اخلدمات والبامج املقدمة، وانعدام 

للخطر. ومن  الذي يعر�س طالبات احلماية  الأمر  املكان،  �شرية  القدرة على قيا�شها، وعدم 

من  اأكث  العازبات  الفتيات  من  الرعاية  دور  خدمات  على  الطلب  ا�شتداد  اأي�شًا  التحديات 

املتزوجات.

ح- قطاع اجلمعيات
فئات  جلميع  اخلدمات  وتقدمي  الجتماعي  التكافل  تعزيز  هو  للجمعيات  الأ�شا�س  الهدف 

املجتمع دون متييز، وعلى اأ�سا�س تطوعي، ومن دون ا�ستهداف الربح اأو القيام باأّي ن�ساط ديني 

اأو �شيا�شي. وتكت�شب اجلمعية �شخ�شيتها العتبارية بعد ت�شجيلها يف �شجل اجلمعيات مبوجب 

الت�شجيل  تتولى  متكاملة  اإدارة  ال�شجل  ي�شبح  اأن  ال�شياق  هذا  يف  ويو�شى  النافذ.  القانون 

واملراقبة وبناء اخلطط املتعلقة بعمل اجلمعيات.

هناك اأنواع عدة من اجلمعيات، منها: اجلمعية العادية املوؤلفة من �شبعة اأ�شخا�س، واجلمعية 

اخلا�شة املوؤلفة من اأع�شاء يرتاوح عددهم بني 3 و20 )وتندرج حتت هذا النوع ال�شركاُت غري 

الربحية قبل عام 2008 بح�شب املادة 28 من القانون(، وهناك اجلمعية املغلقة التي تتكون 

من �شخ�س اأو اأكث وينفق عليها موؤ�ش�شوها بالكامل ول تتلقى اأّي نوع من التبعات اأو التمويل، 

بالإ�شافة اإلى اجلمعيات الأجنبية، وهي التي مت تاأ�شي�شها خارج اململكة واأن�شئ لها فرع داخل 

اململكة مبوجب اأحكام القانون.

ن�شر  يف  دور  ولها  واملراأة،  ال�شباب  وتاأهيل  والبطالة  الفقر  حماربة  يف  مهم  دور  وللجمعيات 

اجلمعيات  متتلك  كما  لالأردنيني،  فر�س  وتوفري  املوؤ�ش�شات  دولة  وتعزيز  الدميقراطي  الفكر 

اأن�شطة ا�شتثمارية موؤثرة يف القت�شاد الوطني، وتعّد و�شيلة مهمة ملحاربة الظواهر ال�شلبية 

مثل العنف املجتمعي واملخدرات والتدخني والفكر املتطرف. كما تلعب دورًا كبريًا يف تزويد 

طبقات  بني  الدخل  توزيع  واإعادة  الريفية  التنمية  وحتقيق  الالزمة  بامل�شاعدات  الالجئني 

املجتمع. 
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م�شتقلة  اعتبارية  ب�شخ�شية  اجلمعية  تتمتع  حيث  خا�شة،  طبيعة  ذا  اجلمعيات  ماُل  ويعّد 

لتحقيق  الالزمة  والت�شرفات  بالأعمال  القيام  يف  احلّق  ولها  م�شتقلة،  مالية  ذمة  �شاحبة 

عليه  اعتداء  اأيُّ  يخ�شع  عامًا  ماًل  مالها  ويعّد  الأ�شا�شي،  نظامها  بح�شب  وغاياتها  اأهدافها 

لتطبيقات قانون اأحكام اجلرائم القت�شادية وتعديالته رقم )11( ل�شنة 1993. 

الفكر  يعّد بيئة خ�شبة لأ�شحاب  اأن بع�شها  اأن اجلمعيات تعاين من مواطن �شعف، منها  اإّل 

العام  النظام  مع  تن�شجم  ل  اجتماعية  تغيريات  لإحداث  ا�شتغالله  يتم  ما  ومنها  املتطرف، 

من  احلكومة  على  لل�شغط  اأو  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  لأغرا�س  اأو  العامة،  والآداب 

خالل تقارير الظّل للموؤ�ش�شات املانحة.

ف بع�شها يف ِمَنح من موؤ�ش�شات اأجنبية واإنفاقها دون  ومن مواطن �شعف اجلمعيات اأي�شًا، ت�شرُّ

جدوى مرجّوة لالقت�شاد اأو املجتمع الأردين، وا�شتغالل بع�شها كو�شيلة للتهرب ال�شريبي اأو 

للتنفع اخلا�س، ووقوع عدد منها يف مطّب الزدواجية وتكرار اخلدمات، لذلك مت ا�سرتاط 

موافقة جمل�س الوزراء لقبول التمويل الأجنبي.

2008، ثم ازداد عددها تدريجيًا  1085 جمعية حتى عام  وقد بلغ عدد اجلمعيات امل�شجلة 

حتى عام 2017 ليبلغ 5065 جمعية، ومت حّل 853 جمعية منها لي�شبح عددها النهائي 4212 

جمعية حتى عام 2017، موزعة يف اأرجاء اململكة.

ويعاين قطاع اجلمعيات من التحديات التالية:

تزايد اأعداد اجلمعيات ب�شوره كبرية.  .1

ع اجلمعيات على 13 وزارة اخت�شا�س. توزُّ  .2

اختالف معايري التعامل مع اجلمعيات بني الوزارات.  .3

وزارات  معظم  يف  ومتابعتها  اجلمعيات  ب�شوؤون  خمت�شة  اإدارية  وحدات  توفر  عدم   .4

الخت�شا�س.

الناظمة  والقوانني  بالأنظمة  اجلمعيات،  مع  املتعاملني  املوظفني  معرفة  وتفاوت  �شعف   .5

واأ�ش�س الرقابة على عملها.

عدم وجود نظام متابعة اإلكرتوين للجمعيات.  .6

عدم توفر قواعد بيانات عن املنتفعني من اجلمعيات اأو املتطوعني.  .7

غياب التن�شيق بني اجلمعيات.  .8

اإليها،  النت�شاب  على  املواطنني  اإقبال  وقلة  اجلمعيات،  من  امل�شتفيد  املواطن  ثقة  �شعف   .9
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و�شعف وعي املواطن باأهمية العمل اخلريي.

اأع�شاء  قبول  يف  التو�شع  وعدم  املوؤ�ش�شني،  لعدد  الأدنى  باحلد  اجلمعيات  معظم  التزام   .10

جدد، مما يغّيب رقابة الهيئة العامة على الهيئة الإدارية.

11. اإحجام العديد من اجلمعيات على ت�شكيل ائتالفات نوعية يف ما بينها، وتكرار جهودها 

وت�شابه ن�شاطاتها يف املناطق نف�شها، واعتمادها اأدواِت اخلدمة نف�شها.

12. �شعف القدرات الفنية واملالية والإدارية لأع�شاء اجلمعيات.

13. �شعف التن�شيق بني اجلهات احلكومية يف متويل اجلمعيات ويف الرقابة عليها اأي�شًا.

ويعّد التمويل الأجنبي اأحد م�شادر متويل اجلمعيات، وهو ينعك�س على �شكل برامج تنموية 

وم�شاعدات للفئات امل�شتهدفة من خدمات اجلمعيات، لي�شاهم بذلك يف جذب العملة ال�شعبة، 

ورفد القت�شاد الوطني، وحتريك العملية التجارية، وتوفري فر�س عمل للعديد من املوظفني 

يف  ي�شاهم  كما  التنمية،  لتحقيق  احلديثة  والأ�شاليب  التنموية  اخلبات  ونقل  الأردنيني، 

تعزيز اإمكانات الدولة يف ا�شت�شافة الالجئني. 

ويواجه مو�شوع التمويل الأجنبي حتديات اأبرزها:

غياب متابعة وتقييم للبامج وامل�شاريع املمولة، وعدم مراعاة تقدمي اأّي دعم فني اأو مايل   .1

ملثل هذه الآليات للوزارات التي تتولى متابعة امل�شاريع.

غياب املحا�شبة والتدقيق على اآلية الإنفاق، ومدى توافقها مع املوافقات املمنوحة.  .2

تخ�شي�س جزء كبري من النفقات املخ�ش�شة للم�شاريع للنفقات الت�شغيلية.  .3

حمافظات  م�شتوى  على  املمولة  للم�شاريع  اجلغرايف  التق�شيم  لآلية  ر  ت�شوُّ وجود  عدم   .4

اململكة.

التوعية  كبامج  النتائج،  ملمو�شة  غري  خمرجات  على  تقوم  وم�شاريع  برامج  وجود   .5

والتثقيف والبامج املوجهة للدعم النف�شي والجتماعي. 

وجود تكرار وا�شح بني املوؤ�ش�شات املحلية ال�شريكة واملنّفذة، الأمر الذي اأحدث ازدواجية   .6

وتكرارًا يف اجلهود املبذولة وتبديدًا لالأموال املتاحة. 

خ- قطاع �شندوق املعونة الوطنية
ال�شتقرار  حتقيق  بهدف   ،1986 ل�شنة   )36( رقم  القانون  مبوجب  ال�شندوق  هذا  تاأ�ش�س 

القت�شادي والجتماعي والنف�شي لالأ�شر املحتاجة، وامل�شاهمة يف حتقيق الأمن الجتماعي 

األف   95 من  لأكث  والرعاية،  احلماية  ت�شمل  التي  خدماته  ال�شندوق  يقدم  حيث  الوطني، 
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ر عدد اأفرادها بن�شف مليون فرد، اأي ما ن�شبته 8 % من مواطني  اأ�شرة فقرية وحمتاجة يقدَّ

اململكة.

ومن اأهم اإجنازات ال�شندوق:

متكني الأ�شر الفقرية اقت�شاديًا، حيث مت تعزيز وتطوير برامج التدريب املهني والتقني   .1

املوجهة لأبناء الأ�شر املنتفعة من ال�شندوق، من خالل تعزيز اإمكاناتهم واإك�شابهم املهارات 

اأبناء هذه الأ�شر يف عام  1214 فردًا من  الالزمة لالنخراط يف �سوق العمل. ومت تدريب 

2016، كما مت عقد اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لتدريب اأبناء الأ�شر الفقرية 

على اأهم املهن املطلوبة يف �شوق العمل، وبلغ عدد امللتحقني بهذا البنامج 2038 فردًا، اإل 

اأن خمرجاته ما تزال اأقل مما هو ماأمول، وهو بحاجة لتطوير قدراته واإمكانياته.

جديدة  اجتماعية  حماية  برامج  واعتماد  تطوير  مت  حيث  ال�شتهداف،  اأنظمة  تطوير   .2

لتاأمني اأكب قدر ممكن من احلماية لالأ�شر ال�شعيفة والأ�شد فقرًا، ومت ا�شتحدث برنامج 

املعونات الوطنية الإ�شافية الذي ُت�شرف مبوجبه معونة اإ�شافية لالأ�شر الأ�شد فقرًا من 

ت�شاف  �شهريًا،  دينارًا   90 اإلى  الأعلى  حدها  يف  ت�شل  ال�شندوق،  من  املنتفعة  الأ�شر  بني 

امل�شتفيدة من هذا البنامج  امل�شتحقة لهذه الأ�شر. وو�شل عدد الأ�شر  ال�شهرية  للمعونة 

10 اآلف اأ�شرة.

املوجهة  ال�شهرية  املعونات  مقدار  زيادة  مت  حيث  املحتاجة،  لالأ�شر  الفقر  فجوة  تقلي�س   .3

معدل  رفع  اإلى  اأدى  الذي  الأمر  ال�شهري،  ا�شتحقاقها  من   %10 مبقدار  الفقرية  لالأ�شر 

التغطية الوطني لي�شل اإلى ما ن�شبته 73% من م�شتوى خط الفقر لالأ�شر املكونة من اأربع 

اأفراد، كما مت بقرار من رئا�شة الوزراء اإعفاء 1083 اأ�شرة من �شداد قرو�س التاأهيل املهني 

التي بلغ اإجمايل قيمتها مليون دينار، وقد ا�شتفاد من هذا الإعفاء تلك الأ�شر التي تويف 

فيها كّل من املقرِت�س وكفيله.

تو�شيع نطاق ال�شمول باأنظمة احلماية الجتماعية، حيث مت �شمول حوايل 8500 اأ�شرة   .4

املوؤقتة  املعونات  جتديد  مت  كما  واملوؤقتة،  املتكررة  ال�شهرية  املعونات  برنامج  يف  جديدة 

األف   92 اإلى  ال�شندوق  من  املنتفعة  الأ�شر  اإجمايل  لي�شل  اأخرى،  اأ�شرة   1500 من  لأكث 

اأ�شرة.

توفري بيانات دقيقة عن الأ�شر الفقرية من خالل بيانات �شاملة ذات م�شداقية، ومت الربط   .5

البيني بني تلك البيانات وبرامج املعلومات لـ 26 دائرة وموؤ�ش�شة حكومية.
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لكن �شندوق املعونة الوطنية ما زال يعاين من حتديات عدة، اأهمها:

التزايد  على  انعك�س  ما  وهو  املعي�شة،  تكاليف  وارتفاع  الأ�شعار  وغالء  املت�شارع  الت�شّخم   .1

احلكومية  املالية  املخ�ش�شات  كفاية  وعدم  لالنتفاع،  الطالبة  الأ�شر  اأعداد  يف  الكبري 

املر�شودة للبامج واخلدمات التي يقدمها ال�شندوق.

تدين ن�شب تغطية املعونات ال�شهرية املتكررة عن خط الفقر.  .2

عدم كفاية املخ�ش�شات ل�شتكمال مراحل التحول الإلكرتوين يف تقدمي خدمات ال�شندوق.  .3

م املجتمع وامل�شوؤولني لطبيعة عمل ال�شندوق والأ�شباب املوجبة لإيقاف اأو  حمدودية تفهُّ  .4

تخفي�س املعونات عن الأ�شر التي حت�ّشنت اأو�شاعها القت�شادية والجتماعية واأ�شبحت 

غري م�شتحّقة للمعونة.

قناعة مغلوطة يف املجتمع بعّد املعونة التي يقدمها ال�شندوق راتبًا �شهريًا ملزَم الدفع مدى   .5

احلياة.

ثامناً: الـحلـول

اأ- حلول للم�شاكل العامة

- حلول متعلقة بالت�شريعات
كافة على  للموؤ�ش�شات  الرئي�شة  املرجعية  ليكون  العمل الجتماعي  قانون  م�شروع  اإعداد   .1

الجتماعي  الفني  للعمل  الناظمة  الت�شريعات  ومراجعة  القطاعية،  تبعيتها  اختالف 

يف  النواب  جمل�س  اأمام  احلكومة  التزام  وتنفيذ  العاملية،  املعايري  يحقق  مبا  وتطويره 

2016/11/16 بتقدمي م�شروع هذا القانون الذي مل ي�شدر حتى الآن.

)التنمية  الجتماعية  الرعاية  مبقومات  املعنية  اجلهات  بني  ما  التعاون  تـعزيز   .2

الجتماعية، ال�شحة، الرتبية والتعليم، موؤ�ش�شة التدريب املهني، املركز الوطني حلقوق 

الإن�شان، الإعالم، القطاع اخلا�س، وموؤ�ش�شة الأ�شرة(، وتوظيفه ل�شالح متلّقي اخلدمات 

)هذه التو�شية ت�شتدعي اإجراء تعديالت على الت�شريعات وتنظيم العمل الجتماعي(.

عمل  نواحي  بجميع  معنية  متخ�ش�شة  اإدارة  واإن�شاء  الخت�شا�س،  وزارات  دور  اإلغاء   .3

ال�شركات  مراقبة  اإدارة  يف  به  معمول  هو  )كما  تنفيذية  �شالحيات  متتلك  اجلمعيات 

والأبنية احلكومية(، وتتولى تنظيم ومراقبة ومتابعة وتقييم عمل اجلمعيات وجدية 
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القدرات  توفري  ي�شتدعي  ما  وهو  الوطنية.  الأولويات  بح�شب  اأهدافها  بتحقيق  التزامها 

املالية والفنية والإدارية الالزمة لتمار�س هذه الإدارة دورها الرقابي والإ�سرايف املناط 

بها، وبخا�شة متابعة تاأثري التحويالت املالية من ناحية م�شادرها وطرق �شرفها، ونوعية 

اأن�شطة اجلمعيات ومواءمتها مع القوانني املعمول بها، ومنع اأّي ن�شاطات ميكن اأن يكون لها 

دوافع مثرية اأو م�شبوهة، كغ�شيل الأموال اأو ت�شجيع التطرف والإرهاب.

املتطوعني  رقابة من  باإيجاد فرق  التنمية الجتماعية،  وزارة  املطبَّق يف  امل�شروع  تعميم   .4

هذه  كوادر  وتدريب  وبناء  والأهلية،  احلكومية  الجتماعية  الرعاية  ُدور  اأداء  ملراقبة 

مع  حقيقية  �شراكات  بناء  يف  اإمكانياتها  من  وال�شتفادة  الرقابي،  عملها  وتعزيز  الفرق، 

املوؤ�ش�شات الأهلية، ومتابعة اأّي مالحظات على الأداء، وال�شتفادة من ن�شائحها يف تطوير 

خدمة قطاع الرعاية الجتماعية. 

وقد مت و�شع �شوابط ع�شرية وح�شارية للدللة على هوؤلء املتطوعني وكيفية اأداء مهامهم 

بالتن�شيق مع وزارة التنمية الجتماعية، ومّت متويل هذا امل�شروع من ِقبل جهات مانحة. 

دور  اأو�شاع  يف  والتقييم  التحقيق  جلنة  تقرير  من  بتو�شية  املتطوعني  فرق  اإن�شاء  وجاء 

وموؤ�ش�شات ومراكز الرعاية الجتماعية والتي �ُشكلت بتوجيه ملكي لرئي�س الوزراء ملتابعة 

النتهاكات التي ك�شفها برنامج وثائقي بّثته قناة )BBC( عام 2012. كما جاء اإن�شاء هذه 

الفرق تنفيذًا خلطة الإ�شالح التي ُو�شعت بناء على ذلك.

- العمل على مهننة القطاع
امليدان  يف  العاملة  للموؤ�ش�شات  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  تن�شيقي  جمل�س  ت�شكيل   .1

الجتماعي.

م لهذا القطاع من املوازنة العامة،  تاأ�شي�س �شندوق اأهلي للعمل الجتماعي اإلى جانب ما يقدَّ  .2

ومتابعة وتقييم اخلطط والإ�شرتاتيجيات القطاعية.

قبول الطلبة الراغبني يف درا�شة العمل الجتماعي يف اجلامعات وفق معياَرين متزامَنني،   .3

هما معدل الطالب يف الثانوية العامة، ونتائج اختبار قيا�س ميوله املهنية واختبار قيا�س 

مدى حتّمله لل�سغوط مع احلالت الجتماعية.

رفد اجلامعات التي حتت�شن تخ�ش�َس العمل الجتماعي باأع�شاء هيئة تدري�س بتخ�ش�شات   .4

ميدانيني  ومبمار�شني  الجتماعية،  واخلدمة  الجتماعي  العمل  جمال  يف  دقيقة  علمية 

للعمل الجتماعي.

اأ�شا�س  على  بينهم  املفا�شلة  على  يعمل  الجتماعيني  لالأخ�شائيني  رتب  نظام  اإ�شدار   .5
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موؤهالتهم العلمية والعملية.

الن�شر  خالل  من  املعارف  لتبادل  الجتماعيني  لالأخ�شائيني  علمية  دورية  اإ�شدار   .6

الإلكرتوين.

اإيجاد مظلة جمتمعية مدنية لالأخ�سائيني الجتماعيني لالرتقاء مبهنتهم، والنخراط يف   .7

ع�شوية الحتاد الدويل للعمل الجتماعي والحتاد الدويل لالأخ�شائيني الجتماعيني.

اإ�شدار رتب للعاملني بدور الرعاية بح�شب نوعية اخلدمات التي يقدمونها و�شنوات عملهم.  .8

تاأ�شي�س نقابة خا�شة بالعاملني يف دور الرعاية املانحني للخدمات.  .9

كما يو�شى باأن تتبنى املوؤ�ش�شات نهج اإدارة الأداء، لزيادة فاعليتها وكفاءتها، وتعزيز عملية 

اخلدمات  وحت�شني  الجتماعية،  وامل�شكالت  بالق�شايا  املرتبطة  والدرا�شات  البحوث  اإجراء 

الجتماعية املقدمة واإدارة عملياتها بفاعلية.

اأن  ُيفرَت�س  جلنة  وهي  دورها،  وتفعيل  الجتماعية  التحولت  اإدارة  جلنة  ت�شكيل  وينبغي 

امل�شاواة  �شمان  ينبغي  كما  الجتماعي.  للعمل  امليدانيني  واملمار�شني  الأكادمييني  بني  جتمع 

دمج  خالل  من  للفقر  �شة  واملعرَّ الفقرية  لالأ�شر  املنفعة  وتعزيز  كافة،  لالأردنيني  والندماج 

ال�شيا�شات والإجراءات امل�شممة لتحقيق احلد من الفقر، مع مراعاة امل�شاواة بني اجلن�شني، 

�شمن  فيها  املدجمة  املحاور  يف  متوفرة  مهمة  اأ�شا�شية  عنا�شر  ت�شكل  التي  البيئة  وا�شتدامة 

الق�شايا ال�شاملة، وهي:

ن�شاطات  لتفعيل  �شيا�شات  وهي  الفقراء،  على  تركز  التي  الأعمال  يف  والريادة  الت�شغيل   -

اإلى جيل، ومن  توليد الدخل للفقراء يف �شّن العمل من اأجل ك�شر توريث الفقر من جيل 

الجتماعية  الرعاية  �شيا�شة  على  البقاء  لأن  الفقر،  خف�س  خمرجات  ا�شتدامة  اأجل 

اأفخاخ  توليد  طريق  عن  املنتفعني  بني  العتماد  اأمناط  تعزز  عك�سية  نتائج  اإلى  �سيوؤدي 

للفقر تقو�س احلوافز الدافعة لالنخراط يف العمل.

ويتم ذلك من خالل تقدمي �شيا�شات الت�شغيل و�شوق العمل دعمًا موؤقتًا لدخل العاطلني عن 

العمل يف �شن ال�شباب، على اأن ي�شمل حوافز لالأ�شخا�س يف �شن العمل، ودعم ال�شركات ال�شغرية 

وامليكروية، وتقدمي الإر�شاد وال�شت�شارات واحلوافز ال�شريبية والآليات املالية مثل التمويل 

امليكروي مبا يتما�شى مع الأجندة الوطنية )2006-2015(، وجتّنب التداخل والزدواجية.

الأفراد  لقدرات  تطوير  من  التعليم  يقدمه  ملا  وذلك  وال�شحة،  ال�شامل  التعليم  خدمات   -

واإنتاجيتهم ورفع م�شتوى معي�شتهم، وملا ي�شهم به احل�شول على خدمات �شحية ب�شكل عادل 

يف احلّد من الفقر وحتقيق الندفاع نحو �شوق العمل من خالل:
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م�شاعدة الفقراء يف التغلب على العوائق املكانية والجتماعية والقت�شادية التي يعانون   -

منها يف �شعيهم خلدمات التعليم والعناية ال�شحية يف املناطق الريفية الفقرية.

لزيادة  ال�شباب،  خا�شة  الو�شطى،  الطبقة  دون  والفئات  للفقراء  املهارات  قاعدة  تعزيز   -

فر�شتهم للح�شول على العمل وتناف�شيتهم يف �شوق العمل، وحت�شني قدراتهم يف الريادة يف 

الأعمال.

دعم  طريق  عن  الريف  تطوير  خالل  من  والبيئة،  الزراعة  يف  الفقراء  على  الرتكيز   -

الغذائية  املواد  الإنتاج من  لزيادة  املتاح  املورد احليوي  لكونها  واملياه  لالأر�س  ال�شتخدام 

املالكني  �شغار  خا�شة  الريفية،  املناطق  يف  الفقراء  معي�شة  م�شتوى  وحت�شني  والزراعية، 

لهم،  الإر�شاد  خدمات  وتقدمي  امليكروي،  متويلهم  خالل  من  الدعم،  يحتاجون  الذين 

وزيادة  للعمل،  فر�س  وا�شتحداث  الزراعي،  الت�شنيع  يف  م�شافة  قيمة  �شل�شلة  وتطوير 

املنتج املحلي من املواد الغذائية لال�شتهالك من ِقبل الريف واملدن وقطاع ال�شياحة، وهذا 

املائية،  املوارد  وحماية  الأر�س،  تدهور  �شد  اإجراءات  خالل  من  البيئة  ا�شتدامة  ي�شمل 

وال�شتعمال الر�شيد لهذه املوارد. 

يواجهون  الأردن  يف  الريفية  املناطق  �شكان  لكون  متطلَّبًا،  الفقر  اإ�شرتاتيجية  جاءت  حيث 

خطر الفقر اإلى درجة اأعلى باملقارنة مع �شكان املدن، ب�شبب حمدودية فر�س العمل، وعدم 

كفاية اخلدمات الجتماعية املتاحة.

الريفية  الفقر  جيوب  يف  املنا�شب  امل�شكن  توفري  يتطلب  وهذا  للفقراء:  والإ�شكان  النقل   -

املناطق وربطها بالأ�شواق.  النقل من تلك  واملناطق احل�شرية املكتظة، وحت�شني خدمات 

وهذا يتما�شى مع الإ�شرتاتيجة الوطنية للنقل )2014-2012(.

وينبغي اأن تن�شاأ بوزارة التنمية الجتماعية وحدة ملتابعة اخلطط التنفيذية لإ�شرتاتيجيات 

والتي  الدويل،  والتعاون  التخطيط  لوزارة  واإر�شالها  دورية  تقارير  واإ�شدار  الفقر،  من  احلد 

تقوم بدورها بتوفري التمويل الالزم لتنفيذ برامج واإ�شرتاتيجيات احلد من الفقر. كما ينبغي 

ا�شتحداث قاعدة بيانات من ِقبل وزارة التنمية الجتماعية لغر�س تقدمي الدعم النقدي 

قاعدة  وفق  الدعم  تقدمي  بخ�شو�س  كافة  املوؤ�ش�شات  مع  والتن�شيق  العينية  وامل�شاعدات 

ة. البيانات املعدَّ
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- حل م�شكلة التداخل يف املهام بني وزارة التنمية الجتماعية والوزارات واملوؤ�ش�شات
الجتماعية  التنمية  وزارة  بني  للعمل  ال�شلبية  التداخالت  لإزالة  بالتدّرج  العمل  ينبغي 

والوزارات والهيئات املختلفة، و�شرورة ت�شويبها، واإعادة ترتيب قطاع العمل الجتماعي يف 

البعد املرجعي والتنفيذي، بحيث ي�شمن اإلغاء الزدواجية يف القوانني املعمول بها وت�شارب 

لالإدارة  بع�شها  وت�شيد  بينها  والتناف�س  والزدحام  توجهاتها  وتناق�س  املعنية  اجلهات  اأداء 

التنمية  وزارة  �شالحيات  على  بذلك  والتجاوز  الجتماعي  العمل  لقطاعات  التنفيذية 

الجتماعية التي تعنى بالإ�شراف واإدارة العمل وتوجيهه. 

وميكن تلخي�س هذه التداخالت وحلولها كما يلي: 

ال�شحي،  التاأمني  اإدارة  ال�شحة/  وزارة  اإلى  القادرين  لغري  ال�شحي  التاأمني  خدمة  نقل   .1

اجتماعيني  باحثني  انتداب  مع  ال�شحي  التاأمني  نظام  على  الالزمة  التعديالت  واإجراء 

ال�شديدة  لالإعاقات  الإيوائية  املراكز  اإدارة  وتزويد  ال�شحي  التاأمني  اإدارة  مع  للعمل 

وزارة  تقوم  واأن  وفنيني،  وممر�شني  اأطباء  من  ال�شريرية  العالجية  باخلدمات  واملتعددة 

ال�شحة مبتابعة املر�شى النف�شيني الهائمني على وجوههم بالتن�شيق مع احلكام الإداريني 

املبكرة بوزارة  اإحلاق وحدات ت�شخي�س الإعاقات  واأن يتم  الت�شريعات،  ما تقت�شية  وفق 

ال�شحة، وبذلك تكون هذه الوزارة هي امل�شوؤولة عن اإ�شدار التقارير الطبية الت�شخي�شية 

الأ�شخا�س  برعاية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تهتم  فيما  الإعاقة.  ذوي  لالأ�شخا�س 

املتوّحدين وتوفري اخلدمات الأخرى يف مراكز الت�شخي�س.

نقل خدمة الإعفاء من ر�شوم العمل لعامالت املنازل اإلى وزارة العمل، مع اإجراء التعديالت   .2

الالزمة على الت�شريعات املتعلقة بذلك، وانتداب باحثني اجتماعيني للعمل مع وزارة العمل 

املعونة  �شندوق  بيانات  بقاعدة  العمل  وزارة  وربط  احلالة،  درا�شة  تقارير  اإعداد  على 

الوطنية ووزارة التنمية الجتماعية.

ل�شوؤون  الأعلى  باملجل�س  املعوقني  لالأ�شخا�س  تعريفية  بطاقات  اإ�شدار  مهمة  اإناطة   .3

البطاقة من جوانب طبية وت�شخي�شية واإح�شائية تقدمها  ملا لهذه  املعوقني،  الأ�شخا�س 

جهات خمتلفة.

نقل مراكز التدريب والتاأهيل املهني اخلا�شة باملعوقني من مالك وزارة التنمية الجتماعية   .4

اإلى مالك موؤ�ش�شة التدريب املهني. 

نقل مهمة ت�شوية حقوق الورثة بالكامل لوزارة املالية/ الق�شاء ال�شرعي، وربطهم بقاعدة   .5

بيانات مع �شندوق املعونة الوطنية.

نقل اإدارة مراكز املنارة للتنمية الفكرية لذوي الإعاقات العقلية الب�شيطة واملتو�شطة،   .6
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من مالك وزارة التنمية الجتماعية اإلى مالك وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الأعلى 

ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني.

عقد مذكرة تفاهم بني وزارة التنمية الجتماعية ومديرية الأمن العام، ل�شبط الأطفال   .7

املت�شولني والبالغني من خالل:

اإناطة عملية احلجز على املت�شولني بال�شابطة العدلية.-   -

القيام بذلك من ِقَبل الأمن العام. -   -

الذين  املت�شولني  الأطفال  الأحداث،  �شرطة  من  الجتماعية  التنمية  وزارة  تت�شّلم   -

دور  يف  وت�شتقبلهم  ق�شائية،  احتفاظ  مذكرات  اأو  ق�شائية  اأحكام  بحقهم  �شدرت 

الرعاية التابعة لها، حلمايتهم وتقدمي الرعاية املنا�شبة لهم.- 

التعاون مع وزارة الأ�شغال العامة يف �شراء وبناء و�شيانة م�شاكن الأ�شر الفقرية والعفيفة.   .8

الدويل والتعاون  التخطيط  ووزارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  بني  تفاهم  مذكرة  عقد   .9 

يف ما يتعلق بتن�شيق الدعم املوجه للجمعيات اخلريية من ِقبل مديرية تعزيز الإنتاجية 

يف وزارة التخطيط، والبامج التي تقدمها وزارة التنمية الجتماعية. 

باجلمعيات  اخلا�شة  امل�شاريع  متويل  عملية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تتولى  حيث   

اجلمعيات،  هذه  اأعمال  على  بالإ�شراف  املخت�شة  الوزارة  كونها  اململكة  يف  اخلريية 

وزارة  يف  الإنتاجية  تعزيز  برنامج  خم�ش�شات  من  �شنويًا  كاٍف  مبلغ  تخ�شي�س  يتم  بينما 

ويتم  اإنتاجية،  مب�شاريع  اخلريية  اجلمعيات  متويل  لغايات  الدويل  والتعاون  التخطيط 

دفعات  �شكل  على  الجتماعية  التنمية  وزارة  اإلى  �شنويًا  د  حتدَّ التي  املخ�ش�شات  حتويل 

م لها، كما يتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة من الوزارتني  ربعية وبح�شب حجم امل�شاريع التي تقدَّ

من  معتمدة  وتعليمات  معايري  بح�شب  اململكة  يف  اجلمعيات  من  املقدمة  الطلبات  لدرا�شة 

وزارة التنمية واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها، وتقوم وزارة التنمية باإ�شدار املوافقات 

الالزمة على التمويل بالتن�شيق مع وزارة التخطيط، وكذلك توقيع التفاقات مع اجلمعيات 

اجلمعيات  م�شاريع  جلميع  امليدانية  واملتابعة  التمويل،  مراحل  جميع  واإدارة  امل�شتهدفة، 

التي يتم متويلها �شنويًا من خالل مديريات التنمية املنت�شرة يف حمافظات اململكة، وتزويد 

وزارة التخطيط بتقارير فنية ومالية دورية حول �شري العمل بهذه امل�شاريع.

10. اإيجاد �شبكة معلومات بني �شندوق املعونة الوطنية و�شندوق الزكاة والفئات امل�شتهدفة 

بالدعم، و�شمان التن�شيق بني ال�شندوقني يف اأداء مهامهما، وذلك بتعديل تعليمات �شندوق 

الزكاة بحيث ت�شمح بالتكامل مع �شندوق املعونة الوطنية يف تقدمي املعونات لالأ�شر التي 

�شندوق  من  نف�شه  الوقت  يف  واملنتفعة  الزكاة  �شندوق  من  املنتفعة  ال�شرائح  �شمن  تقع 
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املعونة الوطنية.

11. اإعادة التمييز بني الإعاقة واملر�س النف�شي، والتفريق بينهما من اجلانب القانوين، حيث 

التعاريف  مع  ين�شجم  تعريفًا  اجلديد  الجتماعي  العمل  قانون  م�شروع  يعتمد  اأن  يجب 

العاملية الدولية لالإعاقة.

ور الإيوائية احلكومية على الفرتة النهارية، وال�شماح برتخي�س  12. عدم اقت�شار العمل يف الدُّ

مراكز �شبيهة يديرها القطاع اخلا�س، ملا لهذا القطاع من قيمة اقت�شادية م�شافة يعّب 

عنها عدد العاملني فيها وعدد املنتفعني.

- حلول مقرتحة مل�شكلة التداخل مع الوزارات واملوؤ�ش�شات الأخرى

املعونات  اأ�شا�شها  على  مُتنح  التي  الطبية  التقارير  دقة  ل�شبط  ال�شحة  وزارة  مع  التعاون   .1

لفئات عدة.

التعاون مع وزارة العمل وموؤ�ش�شة التدريب املهني وغرفة �شناعة عّمان وجمعية الفنادق   .2

الأردنية، للتو�شع يف تدريب وت�شغيل اأبناء املنتفعني من معونات ال�شندوق.

التو�شع يف خيارات ت�شليم املعونات للمنتفعني عن طريق البنوك وال�شراف الآيل واملحافظ   .3

الإلكرتونية والبيد.

مع  البيانات  تبادل  اآليات  وتطوير  د،  املوحَّ الوطني  ال�شجل  مب�شروع  العمل  ا�شتكمال   .4

املوؤ�ش�شات ال�شريكة للمزيد من الدقة يف حتديد امل�شتهدفني وتخ�شي�س املعونات.

وقيمة  املعونة  م�شتحّقي  حتديد  يف  الأبعاد(  متعدد  )الفقر  ال�شتهداف  اآلية  اعتماد   .5

معوناتهم بدرجة عالية من الدقة.

احلالية  ال�شتهداف  حدود  هام�س  على  تقع  التي  اله�شة  الفئة  ل�شتيعاب  ال�شتعداد   .6

لل�شندوق، واعتماد معادلة ا�شتحقاق الدعم لهذه الفئة، ور�شد املخ�ش�شات املالية الالزمة 

لهذه الغاية.

ال�شتمرار يف تطوير البنى التحتية، وبناء قدرات موظفي ال�شندوق، وتوفري املخ�ش�شات   .7

املالية املطلوبة.

املوقع  وتطوير  لل�شندوق،  الإعالمية  الإ�شرتاتيجية  لتنفيذ  الالزم  التمويل  اإيجاد   .8

الإلكرتوين لل�شندوق لرفع الوعي حول دور ال�شندوق وطريقة تقدميه للمعونات. 

اإّن تقلي�س عدد امل�شتفيدين من خدمات ال�شندوق مع مراعاة زيادة املخ�ش�شات املوجهة للفرد، 
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من �شاأنه اأن ُيحدث تغيريًا اإيجابيًا يف منط حياة الفرد ويف الرتكيبة الجتماعية. ويعّد هذا 

اأهم موؤ�شرات الإ�شالح يف �شندوق املعونة، ومن دلئل ال�شتجابة للمعايري الدولية، كما  من 

ميثل اأحدملوؤ�شرات الرفاه الجتماعي.

ب- حلول للم�شاكل القطاعية
ميكن حّل امل�شاكل القطاعية بتنفيذ خطة اإ�شالح قطاع الرعاية الجتماعية والتي اأُقّرت عام 

2012 بناًء على تو�شيات جلنة التحقيق والتقييم يف اأو�شاع دور وموؤ�ش�شات ومراكز الرعاية 

يف  النتهاكات  عن   )BBC( قناة  بّثته  وثائقي  برنامج  اإثر  على  �ُشكلت  والتي  الجتماعية 

بع�س مراكز املعوقني. و�شمت اللجنة يف ع�شويتها اأ�شخا�شًا من موؤ�ش�شات املجتمع املدين ولي�س 

الر�شمية، ومت عر�س خال�شات تقريرها يف موؤمتر �شحفي  اأّي �شخ�س من اجلهات  من بينهم 

بح�شور اأع�شاء اللجنة، واأُجنز مقرتح اإ�شالح قطاع الرعاية الجتماعية وعر�شه اأمام امللك 

يف وزارة التنمية الجتماعية، واأو�شى امللك باملبا�شرة فيه، اإل اأن م�شار العمل به مل يكتمل 

حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

حتديات تنفيذ خطة الإ�شالح الجتماعي

�شح املوارد املالية الالزمة لإ�شالح قطاع الرعاية الجتماعية.  .1

قلة املوارد الب�شرية املوؤهلة واملدربة، فاأغلب العاملني يف الوزارة من الفئة الثالثة، اأي من   .2

اأ�شحاب الرواتب املنخف�شة.

رعاية  ودور  احل�شانة  ودور  اجلمعيات  ي�شمل  والذي  للوزارة  الإ�شرايف  النطاق  م  ت�شخُّ  .3

الأطفال الفاقدين لل�شند الأ�شري ودور رعاية الأحداث ودور ومراكز وموؤ�ش�شات الأ�شخا�س 

املعوقني، ويف الوقت نف�شه قلة اأعداد املوظفني املعنيني مبراقبة القطاع ومتابعة �شوؤونه.

ونظام  والأحداث،  واجلمعيات  الطفل  حقوق  قوانني  )م�شاريع  الت�شريعات  �شدور  ر  تاأخُّ  .4

اأن  رغم  الإعاقة(  ذوي  الأ�شخا�س  مراكز  ونظام  والأحداث،  الرعاية  لدور  امل�شاعدات 

م�شاريعها انُتهي من اإعدادها منذ وقت طويل.

دور  على  امل�شتقلة  الرقابة  واآلية  الجتماعي  العمل  ملهنة  الت�شريعية  املرجعيات  غياب   .5

الرعاية.

وجود  وعدم  اليافعات،  والفتيات  الأ�شري  العنف  �شحايا  فئة  من  العالجية  الدور  نق�س   .6

خم�ش�شات مالية لذلك.

�شعف تنظيم قطاع العمل الجتماعي رغم اأن القانون اأ�شند م�شوؤولية العمل الجتماعي   .7
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لوزارة التنمية الجتماعية.

وعليه، فاإن املعاجلات القطاعية يف خطة الإ�شالح الجتماعي تتم كما يلي:

قطاع الدفاع الجتماعي

اإن�شاء دور لالأطفال الذكور واأخرى لالإناث من �شحايا العنف الأ�شري.  .1

توفري احتياجات القطاع )و�شائط نقل لدور الأحداث والن�شاء املعنفات واملت�شولني(.  .2

اأخ�شائيني اجتماعيني ونف�شيني يف  �شيانة دور الرعاية من خالل �شراء الأثاث، وتعيني   .3

دور الأحـداث، وتوفري الأجهزة الكهربائيـــة الالزمة، وتعيني م�شرفني اجتماعيني يف دور 

الأحداث )لأن الذين يتوّلون مهمة الإ�شراف يكونون غالبًا من الفئة الثالثة(.

قطاع �شوؤون الأ�شخا�س املعوقني

توفري الحتياجات الالزمة للمعوقني )و�شائط نقل، اأجهزة كهربائية، �شراء اأثاث، اأجهزة   .1

طبية(.

توفري لوازم، وتعيني عدد كاٍف من امل�شرفني والأخ�شائيني الجتماعيني لهذا القطاع.   .2

 قطاع الأ�شرة والطفولة:

فتح عدد كاٍف من البيوت للفتيات اليافعات.  .1

توفري الحتياجات )و�شائط نقل، اأجهزة كهربائية، اأجهزة طبية، و�شائط نقل، اأثــــاث،   .2

لوازم، بالإ�شافة اإلى امل�شرفني والأخ�شائيني الجتماعيني(.

- م�شرَتك ما بني قطاعات الدفاع الجتماعي و�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني والأ�شرة والطفولة 

والإدارة امل�شاندة:

اأعمال  الإلكرتونية،  للمراقبة  )كامريات  القطاع  لهذا  الالزمة  الحتياجات  توفري   .1

ال�شيانة، بناء قدرة موؤ�ش�شة من خالل التدريب واإعداد الأدّلة، ا�شتحداث وحدة الرعاية 

الجتماعية يف مركز الوزارة وت�شغليها ورفع عالوة العاملني يف دور الرعاية(.
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قطاع رعاية وتاأهيل املت�شولني

اإ�شناد مهمة �شبط املت�شولني لوزارة التنمية  يتعر�س هذا القطاع للعديد من امل�شكالت، منها 

الجتماعية بدًل من ال�شابطة العدلية، و�شعف فاعلية وكفاءة احلل الت�شريعي الذي اأدى 

اإلى ارتفاع معدل تكرار الت�شول، ما ي�شتوجب رفع قدرات القائمني على العمل يف هذا القطاع 

حلول  واإيجاد  للمت�شولني،  الالحقة  الرعاية  برامج  وتو�شيع  والتدريب،  القدرات  حيث  من 

هة  فاعلة مع الأمن العام والق�شاء، للحّد من ظاهرة الت�شول وتكرارها وممار�شتها بطرق مموَّ

حتاول جتاوز الآثار القانونية لهذا الفعل اجلرمي، وال�شتفادة من التوعية الدينية ملواجهة 

هذه الظاهرة. 

�شمانات اإ�شالح خطة قطاع الرعاية الجتماعية 

تخ�شي�س املبالغ الالزمة لرفد دور الرعاية مبا ينق�شها و�شائط النقل واللوازم والأجهزة،   .1

وحتفيز العاملني فيها من خالل رفع عالواتهم واإن�شاء الدور الالزمة تبعًا للقطاعات.

تدريب وتزويد الوزارة بالكوادر املوؤهلة ال�شرورية لإجناز اأعمالها الالزمة بنجاح.  .2

حتفيز العاملني يف قطاع الرعاية الجتماعية من خالل زيادة حوافزهم مبا يتنا�شب مع   .3

�شعوبة اأدائهم لعملهم ودورهم الإن�شاين النبيل الذي يقومون به.

الـتــوصيــات 

الجتماعية،  التنمية  بوزارة  ممثلة  باحلكومة  الجتماعي  العمل  على  الولية  ح�شر   .1

العاملة يف هذا  الرديفة  الأفقية  املوؤ�ش�شات  ِقبل  الوزارة من  واحلد من جتاوز �شالحيات 

القطاع، والف�شل بني املوؤ�ش�شات املعنية بال�شيا�شات والأخرى املعنية بالتنفيذ كّل بح�شب 

بالدور  والقيام  الولية  الجتماعية  التنمية  وزارة  تويل  يكفل  مبا  بها،  املناط  الدور 

الإ�شرايف والرقابي على قطاع العمل الجتماعي.

الوقاية من خالل  اأو  الرعاية  �شواًء  العمل  العمل الجتماعي، وتويل تنفيذ هذا  مهننة   .2

طبيعة  على  تعتمد  مت�شل�شلة  درا�شات  ومبوجب  وتدريبيًا  درا�شيًا  موؤهلني  اأخ�شائيني 

اأعمالهم وخباتهم وا�شتمراريتهم يف عملهم مهنيًا، واأن يتم منح �شهادات علمية متطابقة 

ومعّرفة لواقع الأخ�شائيني الجتماعيني.

النتقال من نهج الرعاية اإلى نهج احلماية والرفاه الجتماعي الذي يعني تعزيز التكامل   .3

والندماج الجتماعي بدافع �شمان امل�شاركة املجتمعية للفرد على امل�شتويات القت�شادية 
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وال�شيا�شية والجتماعية من خالل �شمان دخل اأعلى من قيمة خط الفقر للفرد وقدرة 

واأن  والرت�سيح  والرت�سح  واجلمعيات  والنقابات  املنظمات  بع�سوية  النخراط  على  الفرد 

يعي�س باأ�شرة وجمتمع اآمن خايل من العنف.

الت�شاركية مع وزارة التنمية الجتماعية يف م�شوؤولية مكافحة الفقر، كون الفقر ناجتًا   .4

عن قطاعات اأخرى مت�شلة بع�شها ببع�س تتحكم فيها متغريات عدة لي�شت من اخت�شا�س 

وزارة التنمية الجتماعية وحدها، حيث اأن دورها يرتكز على نتائج الفقر ولي�س اأ�شبابه. 

ملف  ملعاجلة  والأوقاف(  والق�شاء،  العام،  )كالأمن  املعنية  اجلهات  مع  الت�شارك  �شرورة   .5

الت�شول.

تعزيز نهج الرقابة امل�شتقلة على دور الرعاية واملراكز واملوؤ�ش�شات التي تقوم مبثل هذه   .6

الأدوار.

اإ�شالح القطاعات الفرعية للعمل الجتماعي.  .7

تغيري ا�شم �شندوق املعونة الوطنية لي�شبح »�شندوق الأمان الجتماعي«، ملا لال�شم اجلديد   .8

من وقع اإيجابي على النف�س.

ت�شجيع املتطوعني على تاأ�شي�س اجلمعيات اخلا�شة بهم.  .9

10. �شراء خدمات الرعاية واحلماية الجتماعية من اجلمعيات املتخ�ش�شة بذلك.

التعليم والتدريب والتاأهيل املرتبط  املوؤ�ش�شي ملعاجلة فقر القدرات يف  11. تعزيز الهتمام 

باحتياجات �شوق العمل.
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