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اأ�شا�شية لبناء املجتمع، ولتعظيم دورها يف  اأهمية تعزيز مكانة الأ�شرة كوحدة  انطالقًا من 

املجتمع لتمكينها من امل�شاهمة يف املحافظة على موروث الأمة القيمي واحل�شاري مبا يواكب 

التغريات القت�شادية والجتماعية والثقافية، جاء تاأ�شي�س املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة 

يف عام 2001، ليعمل كمظلة داعمة للتن�شيق وتي�شري عمل ال�شركاء من املوؤ�ش�شات احلكومية 

وغري احلكومية واملوؤ�ش�شات الدولية والقطاع اخلا�س يف الق�شايا اخلا�شة بالأ�شرة، كما يعمل 

كهيئة فكرية لل�شيا�شات، وهيئة تن�شيق ومتابعة، وهيئة لك�شب التاأييد وح�شد الدعم للق�شايا 

الأ�شرية. 

ومنذ عام 2001 طراأت تطورات عدة يف جمال ال�شيا�شات الأ�شرية وعلى اختالف م�شتوياتها، 

�شواء اأكانت اإ�شرتاتيجيات وخطط عمل وبرامج واأطر تن�شيق اأم قرارات وت�شريعات وقوانني. 

ولعل اأهمها التعديل الد�شتوري يف عام 2011، حيث توؤكد املادة )6( من الد�شتور اأن »الأ�شرة 

اأ�شا�س املجتمع قوامها الدين والأخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ال�شرعي ويقوي 

اأوا�شرها وقيمها«. ويلحظ املراقب للتطورات على م�شتوى ال�شيا�شات والتخطيط واخلدمات، 

مثاًل  العنف  من  الأ�شرة  حماية  فمنظومة  الأ�شرية،  ال�شيا�شات  منظومة  يف  الهائل  التطور 

تطورت ب�شكل لفت لالنتباه، واإن كان هذا ببطء، وحظيت هذه املنظومة بالهتمام املطلوب 

�شناع  من  داعمة  �شبكة  واأ�ش�شت  والتقييم،  املتابعة  واأطر  والت�شريع  التخطيط  م�شتوى  على 

القرار وعدد من املمار�شات الف�شلى والتي مت تطوير اإجراءات العمل ومعايريه بناء عليها.

واملوؤهلة، و�شعوبة  املتوفرة  الكوادر  بنق�س  تتعلق  يواجه حتديات  زال  ما  القطاع  ولكن هذا 

َتتة الإجراءات نظرًا لعدم توفر البنى التحتيه الداعمة.  َ الربط الإلكرتوين لأتمْ

ث  وبينما �شهدت ال�شيا�شات املتعلقة بالأحداث تطورًا منذ عام 2014 بعد اإ�شدار قانون حمدَّ

بالفئات  املتعلقة  ال�شيا�شات  فاإن  القانون،  مبوجب  ال�شادرة  والأنظمة  التطورات  يواكب 

الأ�شري  الإر�شاد  حال  هي  كما  ُيذكر  تطورًا  ت�شهد  مل  ال�شن  ككبار  الأخرى  الجتماعية 

و�شيا�شاته وبراجمه، وبرز التخبُّط يف ال�شيا�شات اخلا�شة بزواج من هم دون 18 �شنة يف ظل 

تقدمي
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على  ينطبق  وهذا  الق�شية.  هذه  مع  للتعامل  واحدة  �شيا�شة  على  وطني  اتفاق  وجود  عدم 

ق�شية الأ�شر التي تراأ�شها امراأة والتي ل حتظى بالهتمام الذي ت�شتحق، ورغم الإ�شارة اإليها 

الواقع ما  اأر�س  لها من الربامج على  �س  اأنه مل يخ�شَّ اإل  للمراأة،  يف الإ�شرتاتيجية الوطنية 

يرتقي بتلك الأ�شر التي ت�شهد تزايدًا م�شطردًا. 

ل  زال  ما  الإجناز  ولكن  اأي�شًا،  املجال  هذا  يف  تطوٌر  يالَحظ  الطفولة،  ق�شايا  م�شتوى  وعلى 

يحقق املاأمول من الإ�شرتاتيجيات التي ُو�شعت لتنظيمه. 

لقد جاءت »روؤية الأردن 2025« قا�شرة على م�شتوى الق�شايا الأ�شرية، اإذ ركزت على مكافحة 

العالقة بالأ�شرة، مثل تعزيز  الق�شايا ذات  القليل من  اأ�شا�شي، ومل تذكر �شوى  الفقر ب�شكل 

ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت، وتعزيز دور الأ�شرة من خالل حت�شني الأمومة والأبوة، ومل ُتعنى 

الروؤية بالإر�شاد الأ�شري واهتمت بكبار ال�شن من الزاوية الرعائية ل التنموية. وحتى يف 

تناولها لق�شايا الفئات املهم�شة، مل تهتم هذه الروؤية بدمج اأبناء هذه الفئات يف املجتمع، بل 

اهتمت فقط بن�شر الت�شامح والقبول لهم. 

ومن اأبرز التحديات التي يواجهها قطاع الأ�شرة والطفولة، �شيوع الأفكار التقليدية عن الأ�شرة 

الأ�شرة،  تكوين  على  طراأت  التي  التغريات  بتبعات  الوعي  وعدم  القرار،  �شانع  لدى  ودورها 

والنق�س احلاّد يف املوؤ�شرات الأ�شرية التي تعك�س حال الأ�شرة كوحدة متكاملة، والنق�س يف 

الكوادر املوؤهلة نظرًا للفجوة بني خمرجات التعليم واحتياجات �شوق العمل وخا�شة للق�شايا 

غياب  مع  الوطنية  العمل  جلان  د  وتعدُّ املعنية،  اجلهات  بني  التن�شيق  و�شعف  الجتماعية، 

التن�شيق يف ما بينها، وال�شعف الوا�شح يف حتديد الأولويات الوطنية، و�شعف التمويل املر�شود 

لتنفيذ الربامج والتدخالت بناء على الأولويات مع غياب اآليات الرقابة ال�شفافة التي تتابع 

تنفيذ ال�شيا�شات وجناعة التدخالت واإدارة التمويل املخ�ش�س لتلك الربامج كحزمة واحدة، 

خا�شة لق�شايا حمددة، كعمل الأطفال اأو الأحداث.
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أوالً: شؤون األرسة 

اأ- املوؤ�شرات الأ�شرية
توؤدي وظائف متعددة يف  الأردنية، وكانت  لالأ�شرة  ال�شائع  النمط  املمتدة هي  الأ�شرة  كانت 

اأعباء  وكانت  الجتماعي،  بنائه  يف  اأ�شا�شية  وحدًة  القبيلة  ت�شكل  وزراعي  رعوي  جمتمع 

رعاية ال�شغار وتعليمهم واحلفاظ على امللمْكية وتوفري احلماية تقع على كاهلها. 

اإلى الأ�شرة الزواجية  ثم �شهدت الأ�شرة الأردنية حتوًل كبريًا يف منطها، من الأ�شرة املمتد 

النووية، حيث اأ�شبحت الأ�شرة الزواجية هي النمط ال�شائع يف املجتمع. ورغم هذا التحول، 

اإل اأن العالقات الجتماعية ما تزال موجودة مع اأ�شرة كلٍّ من الزوج والزوجة ومع وحداٍت من 

غري الأقارب مثل اجلريان وزمالء العمل والأ�شدقاء، وهذا على عك�س ما حدث يف املجتمعات 

الغربية حيث تيزت الأ�شرة الزواجية هناك بالنعزال عن اأ�شرة التوجيه وتاآكل العالقات 

بالتحديث  املتعلقة  العوامل  من  جمموعة  اإلى  الأ�شرة  منط  يف  التغري  هذا  ويعود  القرابية. 

العمل  وتق�شيم  ر  التح�شُّ ن�شبة  يف  زيادة  من  عليهما  ترتب  وما  التعليم،  وانت�شار  والتنمية، 

وال�شتقالل القت�شادي لالأ�شرة الزواجية. 

ومن ال�شعب ر�شد املوؤ�شرات الأ�شرية نظرًا لعدم توفرها على م�شتوى اإح�شائي وطني اإل لعدد 

ُتَعّد  ول  معظمها  يف  الأ�شرة  اأفراد  واقع  تعك�س  املتوفرة  املوؤ�شرات  اإن  اإذ  املوؤ�شرات،  من  قليل 

اإلى التحول يف  للموؤ�شر. وت�شري الإح�شاءات الوطنية  القيا�س الأ�شا�شية  الأ�شرة هي وحدة 

منط الأ�شرة، فقد ك�شف التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن )2015( اأن ن�شبة الأ�شر التي يوجد 

ال�شنوي  الإح�شائي  الكتاب  وبح�شب  فقط.   %3 حوايل  تبلغ  الأ�شرة  لرب  والأم  الأب  فيها 

اأ�شرة. وتناق�س متو�شط حجم الأ�شرة  2,032.8 مليون  )2016(، بلغ عدد الأ�شر يف الأردن 

ب�شورة معنوية من 6.7 اأفراد عام 1979 اإلى 5.4 عام 2004 ثم اأ�شبح 4.8 عام 2015. اأما عن 

الرتكيبة ال�شكانية، فاإن 34% من ال�شكان يبلغون من العمر اأقل من 15 �شنة، و62% بني 15 

و64 �شنة، و4% اأكرث من 64 �شنة. ويبلغ معدل الطالق اخلام 2.2 لكل األف من ال�شكان، ومعدل 

الزواج اخلام 8.3 لكل األف من ال�شكان. 

31% ت�شكن يف م�شاكن  63% من الأ�شر تتلك م�شكنها، مقابل  اأن   2015 وتك�شف اإح�شاءات 

م�شتاأجرة. واأن متو�شط دخل معظم الأ�شر يف الأردن ما يزال دون خط الفقر املطلق )680 

دينارًا �شنويًا وفقًا للبيانات الر�شمية، 2010(، حيث اأن 54% من الأ�شر يقّل دخلها عن 7000 

دينار �شنويًا وفقًا لبيانات 2014/2013.

لقد كانت الأ�شرة الأردنية قبل �شتة عقود امل�شّغل الرئي�شي لأفرادها، ولكنها مل تعد كذلك 

بعد تفتُّت امللمْكية الزراعية وتراجع اأهمية الزراعة ودورها يف القت�شاد ومنو القطاع العام 

كم�شّغل رئي�شي لالأفراد.
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ال�شكل رقم )1(: اجتاهات حجم الأ�شرة يف الأردن

لل�شكان،  والنوعي  العمري  الرتكيب  بيانات  وتقييم  الدميوغرايف  التحليل   .)2015( العامة  الإح�شاءات  دائرة  امل�شدر: 
التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن.

ب. ال�شيا�شات الأ�شرية 
والوثائق  ال�شماوية  ال�شرائع  اأكدته  ما  وهذا  التاريخ،  مر  على  بالهتمام  الأ�شرة  حظيت 

الدولية اأي�شًا. حيث ن�شت املادة )16( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان )1984( على اأن 

الأ�شرة »هي الوحدة الطبيعية والأ�شا�شية للمجتمع، ولها احلق يف احلماية من جانب املجتمع 

والثقافية )1966( على  للحقوق القت�شادية والجتماعية  الدويل  العهد  واأكد  والدولة«. 

اأهمية الأ�شرة و�شرورة توفري اأكرب قدر ممكن من احلماية وامل�شاندة لها، لأنها ت�شكل الوحدة 

الطبيعية والأ�شا�شية للمجتمع، ول �شيما من اأجل ت�شكيلها، ب�شفتها م�شوؤولة عن رعاية وتعليم 

اأطفالها. 

القرن  من  الثمانينات  عقد  خالل  يتزايد  وحتدياتها  بالأ�شرة  املتحدة  الأمم  اهتمام  وبداأ 

الع�شرين. ففي عام 1983 وبناء على تو�شية مقدمة من جلنة التنمية الجتماعية يف دورتها 

الأ�شرة  ب�شاأن  القرار  الوعي بني �شناع  املجل�س القت�شادي والجتماعي تعزيز  )28(، طلب 

واحتياجاتها وم�شاكلها، ف�شاًل عن الو�شائل الفعالة لتلبية تلك الحتياجات. ويف عام 1985 

دعا املجل�ُس اجلمعيَة العامة للنظر يف اإمكانية اإدراج بند يف حما�شر اجلمعية بعنوان »الأ�شر 

يف عملية التنمية«. ويف عام 1987 دعت اجلمعية العامة الدوَل الأع�شاء اإلى طرح تعليقاتهم 

اأعلنت اجلمعية   1989 اإعالن �شنة دولية لالأ�شرة، ويف عام  اإمكانية  ومقرتحاتهم بخ�شو�س 
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متغري«،  عامل  يف  وامل�شوؤوليات  املوارد  »الأ�شرة:  �شعار  حتت  لالأ�شرة  دولية  �شنة   1994 عاَم 

بهدف اإيجاد املزيد من الوعي لدى احلكومات و�شناع القرار بالأ�شرة بو�شفها اللبنة الطبيعية 

والأ�شا�شية للمجتمع. وتتمثل الغايات ب�شكل اأ�شا�س، يف حتفيز العمل على امل�شتويات املحلية 

والوطنية والدولية لزيادة الوعي بامل�شائل املت�شلة بالأ�شرة لدى احلكومات والقطاع اخلا�س، 

القت�شادية  العمليات  واآثار  الأ�شرة،  تواجه  التي  وامل�شكالت  للمهام  اأف�شل  فهم  واإيجاد 

وتعزيز  مبهامها،  القيام  على  وقدرتها  الأ�شرة  بنية  على  والدميوغرافيو  والجتماعية 

يف  توؤثر  التي  امل�شكالت  حل  نحو  املوجهة  والإجراءات  والربامج  ال�شيا�شات  ودعم  وحتفيز 

الأ�شرة وتتاأثر بها، وحت�شني التعاون بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية وال�شتفادة من 

اخلربات املتوافرة والأن�شطة الدولية ذات العالقة بال�شباب وكبار ال�شن واملراأة والطفولة.

وُتعرف ال�شيا�شة الأ�شرية باأنها »جمموعة القرارات والأنظمة والت�شريعات والربامج املعلنة 

وامل�شتندة اإلى روؤية واإ�شرتاتيجيات واأهداف واآليات وا�شحة تتعلق بحماية الأ�شرة وتكينها 

على  ي�شتمل  الذي  الإطار  وهي  ولأفرادها،  لها  املعي�شة  م�شتوى  وحت�شني  عليها  واملحافظة 

وال�شيا�شات  الجتماعية  ال�شيا�شات  من  يتجزاأ  ل  جزء  اإنها  كما  بالأ�شرة،  املتعلقة  املتغريات 

العامة للدولة«. 

وعليه، يت�شح اأن ال�شيا�شات الأ�شرية مبعناها الأو�شع ل تنح�شر يف �شيا�شة اأو وثيقة حمددة، 

حتى يف ظل وجود الإ�شرتاتيجية الوطنية لالأ�شرة الردنية، بل هي جمموعة اإ�شرتاتيجيات 

املجل�س  اأخذها  والتي  والقطاعات  املحاور  من  العديد  �شمن  وتدخالت  وبرامج  عمل  واأطر 

الوطني ل�شوؤون الأ�شرة بعني العتبار عند ت�شميم قطاعات وجمالت تدخالته التي انطلقت 

منها اإ�شرتاتيجية عمله الأولى. اإذ ت�شمل ال�شيا�شات الأ�شرية: ال�شيا�شات الجتماعية املتعلقة 

بالفقر، وطرق ا�شتهداف الأ�شر، وحماية الأطفال الأقل حظًا والأطفال العاملني والأطفال 

الذين يف نزاع مع القانون والأيتام والأطفال يف موؤ�ش�شات الرعاية؛ وال�شيا�شات املتعلقة باملراأة 

والأ�شخا�س ذوي الإعاقة وال�شباب؛ وال�شيا�شات ال�شحية املتعلقة بتوفري اخلدمات والتاأمني 

وجودتها  التعليمية  اخلدمات  توفر  من  التعليمية  وال�شيا�شات  اخلدمات؛  ونوعية  ال�شحي 

واإلزامية التعليم وكلفته؛ وال�شيا�شات ال�شكانية التي تت�شمن �شيا�شات خدمات تنظيم الأ�شرة 

واملتعلقة  الجتماعي  وال�شمان  والتقاعد  العمل  و�شيا�شات  ال�شكانية؛  الفر�شة  وا�شتغالل 

ببيئة العمل؛ وال�شيا�شات البيئية؛ و�شيا�شات البنيه التحتية املتعلقة بالإ�شكان وبيئة امل�شكن 

وحماية الطبيعة. 

مبنظور  ُحللت  ما  اإذا  الذكر  �شابقة  القطاعات  مع  تتقاطع  الأ�شرية  ال�شيا�شات  اأن  ويت�شح 

مل  والتي  املتداولة  ال�شيا�شات  تفتقده  ما  وهذا  ال�شيا�شات.  بتلك  وتاأثريها  وتاأثرها  الأ�شرة 

تاأخذ يف معظمها املنظوَر الأ�شري يف التخطيط والتحليل والر�شد والتقييم لحقًا. 
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اإن الت�شريعات ذات العالقة بالأ�شرة متناثرة يف معظم القوانني تبعًا لطبيعتها، ولكن الإطار 

اخلا�س بتكوين الزوجية وفّكها وحقوق الزوجني جرى تنظيمه يف قانون الأحوال ال�شخ�شية 

املوؤقت رقم )36( ل�شنة 2010، والذي ُحّول ملجل�س النواب ملناق�شته ومل يتم اإقراره حتى وقت 

اإعداد هذه الورقة. وهكذا، فاإن الت�شريعات الأ�شا�شية يف الأردن، مثل القانون املدين وقانون 

ال�شمان الجتماعي، َتُعّد الأ�شرَة اأداًة ل غاية، وتنظر اإليها على اأنها لبنة يف بناء املجتمع، اأو 

اإطاٌر لرتبية الأجيال، اأو رابطٌة حتدد طبيعة اجلهة التي ت�شتفيد من اخلدمات الجتماعية. 

فالوجود القانوين لالأ�شرة مرتبط بالوظائف املفرو�شة على اأفرادها ل�شالح موؤ�ش�شات املجتمع 

الأخرى؛ كاأن يكونوا عماًل اأو طلبة اأو مقّدمي خدمات ب�شفه فردية.

ت- اجلهات املعنية ب�شوؤون الأ�شرة 
مت تاأ�شي�س املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة يف عام 2001، وهو يعمل كمظلة داعمة للتن�شيق 

وتي�شري عمل ال�شركاء من املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية واملوؤ�ش�شات الدولية والقطاع 

الوطني  املجل�س  قانون  بح�شب  املجل�س  ويهدف  بالأ�شرة.  اخلا�شة  الق�شايا  يف  اخلا�س 

ل�شوؤون الأ�شرة رقم )27( ل�شنة 2001، اإلى تعزيز مكانة الأ�شرة وتعظيم دورها يف املجتمع 

لتمكينها من امل�شاهمة يف املحافظة على موروث الأمة القيمي واحل�شاري مبا يواكب التغريات 

القت�شادية والجتماعية والثقافية من خالل امل�شاهمة يف و�شع ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات 

واخلطط التنموية ذات العالقة بالأ�شرة واأفرادها، ومتابعة تنفيذها، وامل�شاهمة يف تطوير 

اإجراء  اإلى  بالإ�شافة  وا�شتقرارها،  اأمنها  و�شمان  الأ�شرة  احتياجات  ملراعاة  الت�شريعات 

وحتديد  واأفرادها،  الأ�شرة  ب�شوؤون  املتعلقة  البيانات  قواعد  واإن�شاء  والدرا�شات  البحوث 

املوؤ�شرات الالزمة للمتابعة والتقومي. 

وتراأ�س امللكة رانيا العبداهلل جمل�َس اأمناء املجل�س، وي�شم املجل�س يف ع�شويته خم�شة وزراء 

التنمية  الإ�شالمية،  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوقاف  والتعليم،  )الرتبية  الوظيفية  ب�شفاتهم 

الجتماعية، التخطيط والتعاون الدويل، ال�شحة(، بالإ�شافة اإلى مدير الأمن العام، وت�شعة 

اأع�شاء ب�شفاتهم ال�شخ�شية.
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ال�شكل رقم )2(: الأدوار الإ�شرتاتيجية للمجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة 

والإطار  العام  الإطار  عنهما  انبثق   2002 عام  يف  خلوتني  للمجل�س  العامة  الأمانة  وعقدت 

قطاعات  ثمانية  �شملت  التي  الأ�شرية  لل�شوؤون  تعريفًا  ميثل  والذي  املجل�س،  لعمل  الفكري 

و�شوق  القت�شادي،  والو�شع  وال�شحة،  والتعليم،  التحتية،  والبنية  الإ�شكان  هي:  رئي�شية 

العمل، وال�شبكة الجتماعية، والثقافة الرتويح وال�شتجمام، واحلياة العامة. 

وزارات  من  الدولة  موؤ�ش�شات  جميع  اأن  َيظهر  املجل�س،  عمل  جمالت  ا�شتعرا�س  خالل  ومن 

ورعايتها  بالأ�شرة  للنهو�س  رئي�شي  �شريك  املدين،  املجتمع  ملوؤ�ش�شات  بالإ�شافة  ومديريات 

اخلطة  اأكدته  ما  وهو  الجتماعية.  التنمية  وزارة  املوؤ�ش�شات  هذه  راأ�س  وعلى  وحمايتها، 

الجتماعية  ال�شبكة  قطاع  اأن  ال�شياق  هذا  يف  ويالَحظ  الأ�شرة.  لإ�شرتاتيجية  التنفيذية 

حظي بالهتمام الأكرب من املجل�س كما تك�شف اأعمال املجل�س ومبادراته.

هيئة فكرية 
لل�شيا�شات الوطنية

هيئة ح�شد الدعم
للق�شايا الأ�شرية

هيئة تن�شيق
ومتابعة
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ثانياً: اإلسرتاتيجية الوطنية لالرسة األردنية 

اأ- نبذة
ت�شمنت الإ�شرتاتيجية الوطنية لالأ�شرة الأردنية التي اأطلقها املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة 

الأ�شا�شية  الوظائف  بنيتها،  تتني  وعنا�شر  الأ�شرة  تكوين  حماور:  ثمانية   ،2005 عام  يف 

والقيم  للهوية  كحافظة  لالأ�شرة  الثقايف  الدور  وظائفها،  اأداء  من  تكينها  واأ�شاليب  لالأ�شرة 

الوطنية،  والت�شريعات  القوانني  �شوؤونها يف  الأ�شرة وتنظيم  مكانة  العوملة،  زمن  الثقافية يف 

ال�شيا�شات الأ�شرية وتكاملها يف اإطار ال�شيا�شات الإمنائية الوطنية امل�شتدامة، الحتياجات 

واحلقوق الأ�شا�شية لالأ�شرة وم�شاركتها يف احلياة العامة، الأ�شرة املغرتبة و�شالتها بالوطن، 

التهديدات الجتماعية وال�شحية والبيئية والأمنية لكيان الأ�شرة.

و�شعت الإ�شرتاتيجية ب�شكل اأ�شا�شي اإلى:

تعزيز التما�شك والبناء الداخلي لالأ�شرة.  .1

تكني الأ�شرة من القيام بوظائفها املختلفة بفاعلية.  .2

تعزيز الدور الثقايف لالأ�شرة وقدرتها على التعامل مع تداعيات العوملة الثقافية.  .3

من  وحتميها  متما�شكة  اأ�شرة  تكوين  على  ت�شاعد  ت�شريعية  �شيا�شات  ر�شم  يف  امل�شاهمة   .4

التفكك.

حتقيق التكامل بني ال�شيا�شات والربامج الأ�شرية من جهة، وال�شيا�شات والربامج ال�شكانية   .5

والجتماعية والقت�شادية من جهة اأخرى.

تلبية حق الأ�شرة واأع�شائها يف التعليم والعمل وال�شحة العالجية والوقائية.  .6

حتقيق التوا�شل امل�شتمر مع الأ�شر الأردنية املغرتبة.  .7

تخفيف معاناة الأ�شرة من املخاطر البيئية والأمرا�س املزمنة واآثار احلروب والنزاعات   .8

امل�شلحة والكوارث التي تهدد كيانها.

َمت على اجلهات  وُو�شعت لالإ�شرتاتيجية خطٌة تنفيذية خم�شية، اأقّرتها رئا�شة الوزراء وُعمِّ

املعنية بالتنفيذ، اإل اأن مراجعة الربامج واخلطة التنفيذية تك�شف اأن ن�شب الإجناز قليلة 

حتى  للربامج.  والتنفيذ  للتخطيط  اأ�شا�شية  كوحدة  الأ�شرة  على  اخلطة  ركزت  حيث  جدًا، 

تلك الق�شايا التي مت لحقًا تطوير اإ�شرتاتيجيات متخ�ش�شة للنهو�س بها مثل اإ�شرتاتيجية 

كبار ال�شن والإر�شاد الأ�شري، ُطرحت �شمن الإ�شرتاتيجية الوطنية لالأ�شرة مبنظور خمتلف 

بالإ�شرتاتيجية  اخلا�شة  الربامج  تنفيذ  جعل  ما  وهذا  اأ�شا�س،  ب�شكل  الأ�شرة  حول  َتحوَر 
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كوحدة  الأ�شرة  ولي�س  الأ�شرة  اأفراد  ت�شتهدف  اخلدمة  مة  مقدِّ اجلهات  معظم  لأن  �شعبًا، 

ل. هذا بالإ�شافة اإلى اأن الإ�شرتاتيجية جاءت طموحة جدًا �شمن حماورها، يف الوقت  تدخُّ

د فيه خم�ش�شات من احلكومة للجهات املنفذة.  الذي مل ُير�شَ

ذت حديثًا  ذ خالل فرتة الإ�شرتاتيجية، بل ُنفِّ وي�شار اإلى اأن الربامج التي مت تنفيذها مل تنفَّ

كنتيجة للتطورات يف امليادين املختلفة. كما اإن الإ�شرتاتيجية مل يتم تقييمها ر�شميًا، ومل يتم 

ر�شد الربامج التي مت تنفيذها.

ب- التحّديات
�شعف التن�شيق بني اجلهات املعنية بالتنفيذ، و�شعف الآليات الإلزامية للتنفيذ.   .1

�شعف اآليات الرقابة واملتابعة والتقييم للجهات املنفذة.   .2

واحدة،  اجتماعية  كوحدة  اأ�شا�س  ب�شكل  الأ�شر  ت�شتهدف  التي  للربامج  التمويل  قلة   .3

والرتكيز على الربامج وال�شيا�شات املوجهة لفئات معينة من اأفراد الأ�شرة. 

ندرة توافر املوؤ�شرات الأ�شرية التي تعك�س حال الأ�شرة كوحدة اجتماعية واحدة.  .4

ت. التو�شيات
العمل على تعزيز دور املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة، للتن�شيق لدعم املبادرات والربامج   .1

اخلا�شة بالأ�شرة، والتحقق من التزام اجلهات بالتطبيق.

على  طراأت  التي  التطورات  لتواكب  الأردنية،  لالأ�شرة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  تطوير   .2

الأ�شرة.

تقرها  التي  الإ�شرتاتيجيات  جميع  ملتابعة  الوزراء،  رئا�شة  �شمن  رقابية  اآلية  اإيجاد   .3

الرئا�شة ومدى تناغمها وتناغم الربامج املختلفة املنبثقة عنها.

الوطنية،  اجلهود  تن�شيق  على  للعمل  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  دور  تفعيل   .4

الربامج  تكاملية  من  والتاأكد  الوطنية،  الأولويات  لتغطية  اخلارجي  التمويل  وتن�شيق 

وعدم تكرارها، ودرا�شة اأثر هذه الربامج على م�شتوى الأ�شرة كوحدة اجتماعية اأ�شا�شية 

يف تكوين املجتمع.

تغطية الثغرات البحثية يف جمال الأ�شرة لتكون ال�شيا�شات مبنية على اأ�ش�س علمية.  .5

توفري موؤ�شرات وطنية اأ�شرية من خالل دائرة الإح�شاءات العامة تعتمد الأ�شرَة كوحدة   .6

اجتماعية اأ�شا�شية.
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ثالثاً: اإلسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن 

اأ-  نبذة 
اأطلق املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة يف عام 2008، الإ�شرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار 

ال�شن، والتي اأعدها بالتعاون مع وزارتي ال�شحة والتنمية الجتماعية، واملجل�س التمري�شي 

اأ�شحاب  من  عددًا  �شمت  فنية  جلنة  اأعمال  �شمن  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة  الأردين، 

الخت�شا�س يف قطاعات الإ�شرتاتيجية املختلفة. 

لت يف  وُتَعّد هذه الإ�شرتاتيجيُة الأولى من نوعها، و�شبقتها خطُة عمل و�شعتها جلنٌة وطنية �ُشكِّ

وزارة التنمية الجتماعية لهذا اخل�شو�س. وتت�شمن الإ�شرتاتيجية �شتة توجهات رئي�شية: 

كبار ال�شن والتنمية، الرعاية ال�شحية لكبار ال�شن، بيئة مادية داعمة لكبار ال�شن، الرعاية 

الجتماعية لكبار ال�شن، البحوث والدرا�شات العلمية وقواعد البيانات، والت�شريعات.

وهدفت الإ�شرتاتيجية اإلى:

اإعطاء ق�شايا كبار ال�شن الأهمية التي ت�شتحقها �شمن �شيا�شات وخطط الدولة، لإدراجها   .1

على �شّلم الأولويات الوطنية.

حت�شني نوعية احلياة لكبار ال�شن، وتكينهم من حياة كرمية يف املجتمع.  .2

تعزيز ثقة كبار ال�شن باأنف�شهم وبقدراتهم على موا�شلة العطاء.  .3

توعية املجتمع بق�شايا كبار ال�شن، وتكري�س النظرة الإيجابية نحوهم.  .4

دعم الروابط الأ�شرية وتتني اأوا�شر التوا�شل واحلوار بني الأجيال.  .5

على  تعميمهما  ومت  التنفيذية،  وخطتها  الإ�شرتاتيجية  على  الوزراء  رئا�شة  �شادقت  وقد 

2012 قررت رئا�شة الوزراء ت�شكيل جلنة وطنية ملتابعة  اجلهات املعنية بالتنفيذ. ويف عام 

الإ�شرتاتيجية، والإ�شراف على تطبيق وثيقتها وم�شاريع خطتها التنفيذية لالأعوام )2009-

2012(، بالإ�شافة اإلى تقييم الإجنازات وحتديث الإ�شرتاتيجية. 

و�شمت اللجنة يف ع�شويتها ممثلني عن خم�س وع�شرون جهة حكومية وغري حكومية، ويراأ�شها 

املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة.

-2009( لالأعوام  الإ�شرتاتيجية  لتقييم  التحليلي  التقرير  اإعداد  من  انُتهي   2015 عام  ويف 

التقييم  منهجية  التقرير  اتبع  وقد  العبداهلل.  رانيا  امللكة  بح�شور  اإطالقه  ومت   ،)2013

اأدوات خا�شة للتقييم من خالل و�شع اإطار منطقي ل�شل�شلة  مت  مِّ امل�شتندة للنتائج، بحيث �شُ

على  للتقييم  املطلوبة  الأداء  موؤ�شرات  ربط  خالل  من  الإ�شرتاتيجية،  من  املرجّوة  النتائج 

ثالثة م�شتويات ت�شم املخرجات والنتائج والأثر. وقد اأظهرت نتائج التقييم اإجنازًا يف تنفيذ 

الإ�شرتاتيجية وبن�شبة 65%. ويو�شح ال�شكل رقم )3( الإجناز لكل حمور من املحاور:
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ال�شكل رقم )3(: نتائج تقييم توجهات الإ�شرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�شن

اأع�شاء  مب�شاركة  الإ�شرتاتيجية  هذه  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  حّدث   2017 عام  ويف 

اللجنة الوطنية، لت�شمل ثالثة حماور رئي�شية وحمورين م�شتعر�شني كالتايل:

املحور الأول: كبار ال�شن والتنمية 

الأولوية )1(: م�شاركة كبار ال�شن يف عمليات �شنع القرار على جميع امل�شتويات. 

الأولوية )2(: حت�شني الظروف املعي�شية وخف�س ن�شبة الفقر بني كبار ال�شن.

الأولوية )3(: حت�شني ظروف احلياة لكبار ال�شن يف الريف والبادية. 

الأولوية )4(: اإدماج كبار ال�شن من املغرتبني يف املجتمع.

الأولوية )5(: التعليم والتدريب امل�شتمر لكبار ال�شن. 

املحور الثاين: الرعاية ال�شحية لكبار ال�شن 

الأولوية )1(: توفري ال�شحة الوقائية لكبار ال�شن. 

الأولوية )2(: توفري ال�شحة العالجية لكبار ال�شن. 

%70.5

%61.9

%69.2

%60.0

نتيجة تقييم التوجه الأول: كبار ال�شن والتنمية

نتيجة تقييم التوجه الثاين: الرعاية ال�شحية لكبار ال�شن

نتيجة تقييم التوجه الثالث: بيئة مادية دعامة لكبار ال�شن

نتيجة تقييم التوجه الرابع: الرعاية الجتماعية لكبار ال�شن
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املحور الثالث: البيئة املادية والرعاية الجتماعية الداعمة لكبار ال�شن 

الأولوية )1(: تهيئة ال�شكن اخلا�س ودور الرعاية لتتالءم مع احتياجات كبار ال�شن. 

الأولوية )2(: تهيئة املباين واملرافق العامة وو�شائط النقل ل�شتخدام كبار ال�شن. 

الأولوية )3(: توفري اخلدمات الجتماعية لكبار ال�شن وتوفري الدعم ملقدمي الرعاية لكبار 

ل�شن. 

الأولوية )4(: تعزيز م�شاركة كبار ال�شن يف املجتمع. 

الأولوية )5(: وقاية كبار ال�شن وحمايتهم من العنف. 

الأولوية )6(: تعزيز نظرة املجتمع الإيجابية لكبار ال�شن وتعزيز التكافل بني الأجيال. 

الأولوية )7(: تعزيز دور القطاع اخلا�س جتاه كبار ال�شن. 

املحور امل�شتعر�س الأول: الت�شريعات املحلية والإ�شرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية. 

املحور امل�شتعر�س الثاين: البحوث والدرا�شات العلمية واملن�شورات وقواعد البيانات.

ثة جاءت يف اأولوياتها وتدخالتها م�شابهة جدًا لالإ�شرتاتيجية  وَيظهر اأن الإ�شرتاتيجية املحدَّ

الأولى، فعلى اأر�س الواقع ما زالت هناك مطالب بتوفري اخلدمات الأ�شا�شية )رعاية �شحية 

لئقة، تاأمينات اجتماعية، م�شاركة يف التنمية( لتحقيق م�شتوى معي�شة لئق بكبار ال�شن، 

ومل يرَتِق املجتمع بعد اإلى م�شتوى الرفاه الذي يطمح له. وما زال م�شتوى اخلدمات يف هذا 

القطاع اأقل من املاأمول مقارنًة بالتقدم احلا�شل يف نوعية خدمات الرعاية الأخرى، وهو ما 

ر يف العادة بعدم وجود التمويل الكايف، وخا�شة اأن اخلدمات املوّجهة لكبار ال�شن تقّدمها يف  يربَّ

الغالب موؤ�ش�شات اأهلية وتطوعية، مع الأخذ بعني العتبار توجه وزارة التنمية الجتماعية 

ل�شراء خدمات كبار ال�شن املعوزين لالإيواء من القطاع اخلا�س، ودرا�شة ق�شية تاأ�شي�س �شندوق 

خا�س لكبار ال�شن.

وقد �شددت »روؤية الأردن 2025«، �شمن حمور الفقر واحلماية الجتماعية، على الهتمام بكبار 

املوجودة، مبا  امل�شنني  الرعاية من خالل زيادة قدرات مراكز رعاية  نهج  اإطار  ال�شن، ولكن يف 

يتما�شى مع املعايري الدولية واأف�شل املمار�شات، بالإ�شافة لفتح وتو�شيع املجال لت�شكيل منظمات 

جمتمعية غري ربحية، من �شاأنها توفري اخلدمات الأ�شا�شية للم�شنني كمبادرات ذات اأولوية. ومن 

املاأمول، ول يعري انتباهًا للخربات املرتاكمة التي تتلكها هذه  اأن هذا النهج ل يحقق  الوا�شح 

الفئة والتي ميكن ال�شتفادة منها، كما يغفل مكانتها الجتماعية الرفيعة �شمن اأ�شرها.



16

ب- التحديات
من اأبرز التحديات التي واجهت تنفيذ الإ�شرتاتيجية:

اأن هناك جلنة وطنية  العلم  بالتنفيذ، مع  املعنية  الر�شمية  التن�شيق بني اجلهات  �شعف   .1

للمتابعة يراأ�شها املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة. 

عدم وجود اآليات رقابة وم�شاءلة للجهات املعنية بالتنفيذ، مع �شعف �شالحيات و�شلطات   .2

الّلجنة الوطنية امل�شّكلة لهذه الغاية.

عدم وجود جهة تن�شيقية فاعلة داخل رئا�شة الوزراء تعمل على درا�شة مقرتحات ال�شيا�شات   .3

للتاأكد من تناغمها وتفادي ت�شاربها، وخا�شة تلك ال�شيا�شات التي تقّرها وتعّممها. 

عدم اإعطاء ق�شايا كبار ال�شن الأولوية التي ت�شتحقها �شمن الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات   .4

الوطنية الأخرى.

نق�س املخ�ش�شات املالية للربامج وال�شيا�شات اخلا�شة بكبار ال�شن على اعتبار اأنها لي�شت من   .5

الأولويات.

ندرة الدرا�شات والأبحاث وقواعد البيانات التي تعنى بق�شايا كبار ال�شن وتعك�س واقعهم.  .6

الجتماعية(،  التنمية  )وزارة  ال�شن  بكبار  املعنية  الوزارة  يف  املوجودة  الأق�شام  �شعف   .7

والفتقار اإلى ق�شم متخ�ش�س بق�شايا كبار ال�شن يف وزارة ال�شحة.

ال�شحة،  ووزارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  ِقبل  من  الرعائية  اخلدمات  على  الرتكيز   .8

واإغفال اخلدمات التنموية.

والعوز  الفقر  دائرة  يف  ال�شن  كبار  وقوع  لتفادي  املعَلنة  الوقائية  ال�شيا�شات  �شعف   .9

الجتماعي  ال�شمان  يف  بال�شرتاك  التوعية  يف  الإجراءات  �شعف  مثل  امل�شتقبل،  يف 

باأمناط  املتعلقة  وال�سيا�سات  املنظمة،  غري  القطاعات  يف  للعاملني  والإجباري  الختياري 

احلياة ال�شحية. واإن ُوجدت هذه ال�شيا�شات فاإن هناك �شعفًا يف تنفيذها.

10. �شعف اهتمام القطاع اخلا�س والقطاع التطوعي والنقابات املهنية املتخ�ش�شة، بق�شايا 

كبار ال�شن. 

11. عدم مالءمة البنية التحتية للمرافق واخلدمات وحتى املنازل لحتياجات كبار ال�شن، 

وندرة املرافق ال�شديقة لهم.

12. قلة اخلدمات ال�شحية املتاحة لكبار ال�شن، وندرة املخت�شني من اأطباء وممر�شني للتعامل 

مع ق�شايا ال�شيخوخة، وعدم وجود جهات اعتمادية لهذه اخلدمات يف حال توّفرها. 
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ت- التو�شيات 
ال�شن ولتح�شني نوعية حياة  التو�شيات لتطبيق الإ�شرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار  من 

كبار ال�شن:

ثة بالت�شارك مع اجلهات ذات العالقة، ور�شد  و�شع خطة تنفيذية لالإ�شرتاتيجية املحدَّ  .1

خم�ش�شات تنفيذها �شنويًا من ِقبل الوزارات املعنية بالتنفيذ.

وو�شع  خرباتهم،  من  وال�شتفادة  حمايتهم  على  يعمل  ال�شن  بكبار  خا�س  قانون  اإقرار   .2

ن�شو�س قانونية ُتلزم اأبناءهم برعايتهم حتى واإن كان كبار ال�شن مو�شري احلال.

اآليات متابعة ورقابة �شفافة  تفعيل دور اللجنة الوطنية ملتابعة الإ�شرتاتيجية، وو�شع   .3

لعمل اللجنة.

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف تن�شيق ال�شيا�شات اخلا�شة بق�شايا كبار   .4

يف  وكذلك  الوزراء،  را�شة  مع  بالتن�شيق  وذلك  ت�شاربها  وعدم  تناغمها  من  والتاأكد  ال�شن 

البحث عن م�شادر تويل للربامج واملبادرات اخلا�شة بق�شايا كبار ال�شن، وعلى راأ�شها تويل 

الدرا�شات واإن�شاء قواعد البيانات املتخ�ش�شة ملعرفة واقعهم وحتديد التدخالت املطلوبة 

ا�شتنادًا اإلى هذه الدرا�شات. 

اإيجاد عد�شة اجتماعية )جمموعة موؤ�شرات اجتماعية( يتم من خاللها تقييم اخلدمات   .5

خا�شة  موؤ�شرات  لت�شمل  والربامج،  والإ�شرتاتيجيات  وال�شيا�شات  املقدمة  احلكومية 

بالأ�شرة وجميع اأفرادها على م�شتوى التخطيط وعلى م�شتوى التنفيذ.

بديلة  رعاية  برامج  كاإن�شاء  الإيوائية،  عن  عو�شًا  التنموية  ال�شيا�شات  على  الرتكيز   .6

واإن�شاء  لها،  ومتابعة  رقابة  واآليات  لالأ�شر  ت�شجيعية  �شيا�شات  مع  ال�شن(  كبار  )احت�شان 

امل�شاريع  غرار  على  ال�شن  كبار  فئة  ت�شتهدف  تنموية  وبرامج  جمتمعية  كفالة  برامج 

ال�شحية  الرعاية  كخدمات  املنازل،  داخل  اخلدمات  توفري  اإلى  بال�شافة  الإنتاجية. 

املنزلية والتي ثبت اأنها تقلل النفقات ال�شحية ب�شكل عام، واخلدمات الجتماعية كتوفري 

الوجبات الغذائية للمحتاجني من كبار ال�شن دون احلاجة لنقلهم اإلى دور الرعاية. 

الإلزامي  ال�شرتاك  كتفعيل  بال�شيخوخة،  املرتبطة  الوقائية  الربامج  على  الرتكيز   .7

والختياري يف ال�شمان الجتماعي وبرامج ال�شحة الوقائية.

خالل  من  بالتنفيذ  املعنية  اجلهات  وَدور  املقرتحة  وبراجمها  بالإ�شرتاتيجية  التوعية   .8

امل�شتويات  جميع  على  اجلهود  ت�شافر  ي�شتدعي  ما  وهو  التاأييد،  وك�شب  الدعم  ح�شد 

)الوزير، الأمني العام، املديريات والأق�شام ذات العالقة(. 
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يتم  التي  العمل  جلان  متابعة  على  للعمل  الوزراء  رئا�شة  داخل  تن�شيقية  جهة  اإيجاد   .9

واأطر  وال�شيا�شات  الإ�شرتاتيجيات  تنفيذ  ومتابعة  وم�شاءلتها،  �شنويًا  وتقييمها  ت�شكيلها، 

العمل التي تقرها الرئا�شة ب�شكل دوري.

ملوؤ�ش�شاتهم واجلهات  املمثلني  الوطنية  اللجنة  اأع�شاء  للتن�شيق بني  اآليات عملية  اإيجاد   .10

�شانعة القرار يف تلك املوؤ�ش�شات، ليكون التمثيل يف اللجان ذا فاعلية.

ر�شد  ليتم  الإ�شرتاتيجية،  بتنفيذ  العالقة  ذات  للموؤ�ش�شات  املوؤ�شرات  من  عدد  اعتماد   .11

م العمل ب�شكل دوري علمي معتَمد من ِقبل جميع اجلهات. على اأن تكون املوؤ�شرات على  تقدُّ

م�شتوى التخطيط والتنفيذ.

املعونات،  تكرار  عدم  ل�شمان  والوقف،  واملعونة  الزكاة  اأموال  اإدارة  يف  النظر  اإعادة   .12

ولال�شتفادة منها يف امل�شاريع التنموية لتعزيز الرعاية واحلماية داخل الأ�شرة وتوجيه 

التمويل للربامج وامل�شاريع ذات الأولوية.

رابعاً: الطفولة

اأ- نبذة عن الإ�شرتاتيجيات
- الطفولة املبكرة 

تنمية  اإ�شرتاتيجية  باإعداد  املبكرة  الطفولة  لتنمية  الوطني  الفريق  قام   2000 عام  يف 

اأربعة ع�شر حمورًا �شملت: التخطيط والإدارة، الت�شريعات،  الطفولة املبكرة، حيث تناولت 

املدر�شة،  قبل  التعليم  احل�شانة،  دور  يف  الأطفال  رعاية  احلمل،  فرتة  يف  ال�شحية  الرعاية 

التعليم الأ�شا�شي يف ال�شفوف الثالثة الأولى، الرتبية الأ�شرية واملجتمع املحلي، الأطفال ذوو 

يف  الإعالم  دور  الطفل،  ثقافة  ال�شحية،  اخلدمات  والربامج،  املناهج  اخلا�شة،  الحتياجات 

تنمية الطفولة املبكرة، املوارد الب�شرية، والأمن الجتماعي. 

وبناًء على ذلك، قام املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة وبالتعاون مع املوؤ�ش�شات احلكومية وغري 

لالأعوام  املبكرة  الطفولة  لتنمية  الأولى  العمل  خطة  باإعداد  بالطفولة،  املعنية  احلكومية 

2003-2007 التي ا�شتملت على ت�شعة اأهداف رئي�شية، منها: �شن الت�شريعات ال�شاملة، وو�شع 

اخلطط وال�شيا�شات من خالل التن�شيق والالمركزية بني قطاعات املجتمع واحلكومة، وتوفري 

جلميع  تنظيمي  اإطار  وو�شع  املبكرة،  الطفولة  تنمية  لقطاع  الواقعية  والبيانات  املوؤ�شرات 

بالإ�شافة  املجال،  هذا  يف  العاملني  لتدريب  وطني  نظام  واإن�شاء  املبكرة،  الطفولة  موؤ�ش�شات 

اإلى تطوير اأنظمة التدريب والتقييم لالرتقاء بنوعية برامج الطفولة، واإعداد مواد منهاج 
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درا�شي عايل اجلودة. 

ويك�شف تقييم اخلطة بح�شب البيانات املتوفرة، اأن 70% من الأن�شطة املذكورة مت تنفيذها 

بال�شراكة مع اجلهات التنفيذية.

وا�شتكماًل للعمل على تنفيذ اإ�شرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة، مت اإعداد اخلطة الثانية 

 .)4( رقم  ال�شكل  يف  املو�شحة  اخلم�شة  املحاور  حول  اخلم�شية  املبكرة  الطفولة  لتنمية 

اأن هذه اخلطة تقاطعت مع برامج اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة  ومن الالفت لالنتباه 

ذ  )2004-2013( يف العديد من تدخالتها. وهي خطة عمل طموحة ذات برامج متفرعة ُنفِّ

ذ عدد من املبادرات من ِقَبل موؤ�ش�شات املجتمع  العديد منها �شمن مهام القطاع احلكومي، وُنفِّ

اأو يف  التنفيذ  ذ، فهناك برامج ما تزال قيد  املدين، ولكن اجلزء الأكرب من اخلطة غري منفَّ

طور الدرا�شة.

ال�شكل رقم )4(: املحاور الإ�شرتاتيجية للربنامج الوطني للطفولة املبكرة يف الأردن )2011(

- الطفولة

والتعاون  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  قام   ،2004 عام  يف 

اخلطة  باإعداد  والدولية،  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من  اخلرباء  من  والعديد  واليون�شيف  الدويل 

الثاين  عبداهلل  امللك  برعاية  اإطالقها  ومت   ،)2013 –  2004( للطفولة  الأردنية  الوطنية 

وامللكة رانيا العبداهلل. 

م�شاركة الأ�شرة 

واملجتمع املحلي

الرعاية والتعليم 

والتنمية

تغذية و�شحة الأم 

والطفل

ثقافة الطفل 

والإعالم

احلماية 

الجتماعية
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وتثلت الأهداف العامة للخطة مبا يلي:

اإلى  ُتي�ّشر عملية النتقال من النظرية  اإ�شرتاتيجية  اإطار ومنهج ي�شمل توجهات  1.  توفري 

التطبيق يف املحاور الرئي�شية املُتعلقة بالطفولة.

الذي  ال�شمويل  للتخطيط  والأهلية  الر�شمية  القطاعات  بني  وال�شراكة  التعاون  تفعيل    .2

اعتمد منهجية الت�شارك احلقيقي يف حتديد الأدوار وامل�شوؤوليات.

بزيادة  وذلك  اجلغرافية،  والفوارق  اجلن�س  على  املعتمدة  الجتماعية  الفجوة  تقليل    .3

فر�س الو�شول اإلى اخلدمات النوعية التي من �شاأنها اأن ت�شمن حياة اآمنة جلميع الأطفال 

ب�شرف النظر عن اجلن�س اأو العمر اأو امل�شتوى الجتماعي.

4.  اعتماد حماور اخلطة الوطنية للطفولة اأ�شا�شًا للبحوث والتقييم واملتابعة من خالل و�شع 

املوؤ�شرات واملعايري التي ترتبط بتلك املحاور.

الإجراءات  تنفيذ  اأجل  من  وتوفريه  والدويل(  )املحلي  التمويل  على  احل�شول  تي�شري    .5

املنبثقة عن هذه اخلطة.

اأما املحاور الرئي�شية للخطة فتمثلت مبا يلي:

الأول: تاأمني ال�شحة واحلياة الآمنة؛ ويهدف اإلى تلبية حق كل طفل وطفلة يف  املحور   ·
�شحية  وبيئة  متوازنة،  وتغذية  �شحية  رعاية  على  واحل�شول  الكرمية،  واحلياة  البقاء 

اآمنة. 

يف  وطفلة  طفل  كل  حق  تفعيل  اإلى  ويهدف  القدرات؛  وتنمية  النماء  الثاين:  املحور   ·
احل�شول على طفولة مبكرة �شوية واآمنة حافلة بالرتفيه واللعب والأن�شطة التي تتما�شى 

وقدراتهم النمائية، واحل�شول على تعليم متميز مبا فيه التعليم ما قبل املدر�شة والتعليم 

الأ�شا�شي والثانوي، مع اإدخال تكنولوجيا املعلومات ومفاهيم التعلم الذاتي والتعلم امل�شتمر 

مدى احلياة وتطوير النظام الرتبوي وفق احتياجات القت�شاد املبني على املعرفة، وزيادة 

على  والقدرة  واملعارف  املهارات  واإك�شابهم  الإيجابي،  الثقايف  مبوروثهم  الأطفال  معرفة 

اتخاذ القرار والتوا�شل مع الآخرين وتنمية طاقاتهم واإمكاناتهم الإبداعية، وتكينهم 

من ممار�شة حقهم يف التعبري وامل�شاركة الفعالة.

الطفل  حقوق  تفعيل  اإلى  ويهدف  ال�شعبة؛  الظروف  يف  الأطفال  حماية  الثالث:  املحور   ·
والنف�شية،  واجلن�شية  البدنية  والإ�شاءة  والإهمال  العنف  اأ�شكال  جميع  من  احلماية  يف 

الطبيعي ويحرمهم  الذي يعوق منوهم  اأ�شكال ال�شتغالل القت�شادي والعمل  ومن جميع 

العقل، ووقايتهم  واملوؤثرة على  املخدرة  املواد  التعليم، وحمايتهم من حيازة وتعاطي  من 
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من النحراف، وتاأمني نظام خا�س بالأطفال املخالفني للقانون يعيد دجمهم يف املجتمع، 

وي�شمن ح�شول الأطفال خالل فرتات الكوارث على امل�شاعدات الإن�شانية.

املوجهة  الإعالمية  الر�شالة  مب�شتوى  الرتقاء  اإلى  ويهدف  الإعالم؛  الرابع:  املحور   ·
وواجباتهم،  بحقوقهم  وتعريفهم  لالأطفال،  املخ�ش�شة  امل�شاحة  وزيادة  لالأطفال، 

وحمايتهم من الآثار ال�شارة لالإعالم.

املحور اخلام�س: املتابعة والتقييم؛ ويهدف اإلى تعزيز اأ�شاليب الر�شد واملتابعة والتقييم   ·
د للمتابعة والتقييم -يعتمد على موؤ�شرات من املمكن  من خالل توفري اإطار عمل وطني موحَّ

اخلطة  اإجراءات  تنفيذ  ل�شمان  وذلك  عالقة،  لها  التي  اجلهات  جميع  تتبعه  قيا�شها- 

الوطنية للطفولة.

الأردنية  الوطنية  للخطة  تقييمًا  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  اأجرى   ،2012 عام  ويف 

للطفولة )2004-2013(، والتي اأظهرت اأنه مل يتم اإجراء درا�شة وافية لتحديد الأولويات 

�شمن املحاور الرئي�شية للخطة، بل مت اإدراج جميع الق�شايا املتعلقة بالطفولة ومت التعامل 

معها على الدرجة نف�شها من الأهمية، مما اأدى اإلى ات�شاع نطاق مو�شوعات اخلطة وتفا�شيلها 

ب�شكل جعل من ال�شعب متابعتها وتنفيذها. حيث مت العمل من ِقبل املوؤ�ش�شات ذات العالقة 

ب�شكل تف�شيلي بجميع  ال�شلة، ولكن مل يتم اللتزام  والق�شايا ذات  املحاور  العديد من  على 

املوؤ�ش�شات قد نفذت العديد من  اأن  الربامج املذكورة �شمن اخلطة، وكان من الالفت لالنتباه 

ن موؤ�شرات اخلطة �شمن عملية تنفيذ هذه امل�شاريع مما  مِّ الربامج �شمن اخلطة ولكنها مل ُت�شَ

اإن امل�شاريع التي مت تنفيذها من ِقبل  جعل من ال�شعوبة التحقق من الإجناز وفعاليته. كما 

مة على جميع املحافظات.  موؤ�ش�شات املجتمع املدين تركزت يف مناطق معينة ومل تكن معمَّ

ومن اجلدير بالذكر اأن اللجنة الوطنية للموارد الب�شرية اأ�شدرت يف عام 2015 الإ�شرتاتيجية 

الوطنيــة لتنميــة املــوارد الب�شــرية )2016-2025(. وت�شعى الإ�شالحات والروؤية امل�شتقبلية 

لهذه الإ�شرتاتيجية اإلى حتقيق الأهداف التالية بحلول عام 2025: 

يف  ت�شهم  وجتارب  اجلودة،  عايل  مبكر  تعليم  على  الأطفال  جميع  ح�شول  من  التاأكد    -

تطويرهم والرتقاء بجاهزيتهم لاللتحاق مبرحلة التعليم الأ�شا�شي، وبالتايل توؤّمن لهم 

احلياة ال�شحية والرفاهية يف امل�شتقبل.

-  �شمان ح�شول جميع الطلبة على تعليم من�شف ذي كفاءة وجودة عالية ي�شمل املرحلتني 

والثانوية، ومبا ي�شمن احل�شول على خمرجات تعليمية فاعلة ومتما�شية مع  الأ�شا�شية 

متطلبات احلياة و�شوق العمل.

الفنية والتقنية  املهارات  ال�شباب والبالغني ممن ميتلكون  اأعداد  -  حتقيق زيادة كبرية يف 
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وفتح  منا�شبة  وظائف  على  احل�شول  من  وتكينهم  العمل،  �شوق  احتياجات  مع  املتوافقة 

املجال اأمامهم للدخول يف عامل ريادة الأعمال.

وتت�شمن الإ�شرتاتيجية بذلك معظَم القطاعات اخلا�شة بالطفولة، والتي مت تطويرها وفق 

نهج ت�شاركي مع اجلهات املعنية بالطفولة، وعلى راأ�شها املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة. ولكن 

لتتبع  فعلي  تقييم  اأّي  لها  يجِر  ومل  لالأطفال.  التعليمي  اجلانب  على  ركزت  الإ�شرتاتيجية 

الإجناز.

ب-اجلهات املعنية 
من مهام املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة املن�شو�س عليها يف املادة )6( من قانون املجل�س الوطني 

املعتمدة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  تطبيق  متابعة   ،2001 ل�شنة   )27( رقم  الأ�شرة  ل�شوؤون 

لتنمية الطفولة املبكرة، وتطويرها، والعمل على حتقيق رعاية خا�شة حلقوق الأطفال. 

ومبوجب هذا القانون، اأُلغي نظام املجل�س الأعلى لرعاية الطفولة والأحداث رقم )90( ل�شنة 

1973، ويعّد املجل�س الوطني كهيئة فكرية لل�شيا�شات املن�شَق واملي�شر لتنفيذ الإ�شرتاتيجيات 

املتعلقة بالطفولة، ومن اأهم اأدواره املتابعة والتقييم، ولكنه يفتقر اإلى اآليات امل�شاءلة.

وتتولى وزارة الرتبية والتعليم ال�شوؤوَن الرتبوية يف ريـا�س الأطفـال )الفئـة العمريـة 4 - 6 

الثانوي )17- 6-16 �شنوات( والتعليم  العمرية  التعليم الأ�شا�شي )الفئة  �شنوات( ومرحلة 

اأما  18�شنة(، فيما تتولى وزارة التعليم العايل ال�شوؤوَن التعليمية اخلا�شة بالتعليم العايل. 

وزارة ال�شباب فتعنى بالق�شايا التي تهم ال�شباب، وتتولى وزارة التنمية الجتماعية الإ�شراف 

تعاين  التي  للفئات  املقدمـة  اخلـدمات  وعلى  �شنوات(   4-0 العمرية  )الفئة  احل�شانات  على 

من امل�شكالت الجتماعية، كالإعاقة والتفكك الأ�شـري واجلنـوح والتـ�شرد واليتم. وللقطاع 

واإدارتها،  الطفولة  موؤ�شـ�شات  اإن�شاء  يف  كبري  دور  والربحي(  )التطوعي  والأهلي  اخلا�س 

تتولى  اأخرى،  ناحيـة  ومـن  ونواديهم.  الأطفـال  وريا�س  باحل�شانات  يتعلق  ما  يف  وبخا�شة 

وزارة ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية يف القوات امل�شلحة والقطـاع الـ�شحي اخلا�س اإدارَة 

وتقدمي اخلدمات ال�شحية املختلفة يف جميع مراحل الطفولة. ول بد من الإ�شارة اإلى دور 

الثقافـة وقطـاع الإعالم وموؤ�ش�شات املجتمع  العاملة يف هذا املجال، كوزارة  اجلهات الأخرى 

املحلي واملوؤ�ش�شات الدولية املانحة واملنفذة للربامج الريادية. 

ويتم حاليًا اإعداد قانون حقوق الطفل بعد حوايل ع�شرين عامًا على امل�شودة الأولى للقانون 

التي مل ُتناَق�س يف الربملان ومت �شحُبها لحقًا. والغاية من هذا القانون توفرُي مرجعية قانونية 

عامة حلقوق الطفل ف�شاًل عن تغطية الفجوات الت�شريعية، اإذ اإن القانون ينظم احلقوق التي 



تقرير حالة البالد: األرسة والطفولة

23

ما  بتنفيذ  اململكة  التحقق من قيام  الطفل، كما ي�شمن  الدولية حلقوق  ت�شمنتها التفاقية 

جاء بهذه التفاقية. ويتولى املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة مهمة اإعداد القانون بالتن�شيق 

مع جميع اجلهات احلومية وغري احلكومية ذات العالقة.

خامساً: الفئات والقضايا الخاصة

اأ- الأطفال العاملون
- نبذة عن الإ�شرتاتيجية وال�شيا�شات ذات العالقة

35 موؤ�ش�شة  2006، قامت وزارة العمل وبالتن�شيق مع فريق عمل وطني ميثل حوايل  يف عام 

حكومية وغري حكومية من موؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، ومب�شاعدة مالية وفنية 

من منظمة العمل الدولية، باإعداد الإ�شرتاتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال. 

العمل الدولية رقم  التي و�شعتها اتفاقية منظمة  املبادئ  وترتكز هذه الإ�شرتاتيجية على 

)138( ل�شنة 1973 ب�شاأن احلد الأدنى ل�شن ال�شتخدام، والتفاقية رقم )182( ل�شنة 1999 

ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليها. وقد مرت �شياغة 

الإ�شرتاتيجية مبراحل عدة، و�شملت �شيا�شاُتها اأهدافًا اقت�شادية، واجتماعية، وت�شريعية، 

وتعليمية، وتدريبية، واإعالمية، وثقافية، و�شحية، اإلى جانب البحث العلمي وبرامج لتكامل 

ق�شايا اجلن�شني. 

وت�شمنت الإ�شرتاتيجية خطة عمل خمت�شرة موجهة للموؤ�ش�شات العاملة يف املجال، اإّل اأنه مل 

يتم حتديثها، كما مل يجِر تقييم لالإجناز على اأر�س الواقع. وميكن القول اإن معظم ما جاءت 

به خطة العمل مل يتم تنفيذه، وهو ما توؤكده الأرقام، اإذ اإن عدد الأطفال العاملني ارتفع منذ 

2007 من33 األف طفل بح�شب دائرة الإح�شاءات العامة ومنظمة العمل الدولية، اإلى  عام 

69 األف طفل يف عام 2016، وفقًا للم�شح الوطني لعمل الأرطفال يف الأردن الذي نفذه مركز 

الدرا�شات الإ�شرتاتيجية، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة العمل )2016(.

واأ�شري اإلى هذه الفئة �شمن اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة )2004-2013(، �شمن املحور 

الثالث املخت�س بحماية الأطفال يف الظروف ال�شعبة، من خالل بنود خمت�شرة ركزت على 

اخلطة،  هذه  من  وانطالقًا  العالقة.  ذات  الت�شريعات  وتفعيل  العاملة  اجلهات  بني  التن�شيق 

عمل املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة يف عام 2011 مع ال�شركاء الرئي�شيني من وزارات العمل 

والتنمية الجتماعية والرتبية والتعليم، على اإعداد الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال. 

امل�شوؤوليات  حتدد  وطنية  عمل  وثيقة  الوزراء،  رئا�شة  من  اإقراره  مت  الذي  الإطار  وميثل 
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والأدوار جلميع اجلهات املعنية، واآليات ال�شتجابة حلالت عمل الأطفال، من حيث التن�شيق 

واإيجاد اآليات لتحويل احلالت مبا يتنا�شب ونوع اخلدمة الواجب تقدميها. 

والذي  الأطفال،  عمل  من  للحد  الوطني  لالإطار  التطبيقية  الإجراءات  دليل  اإعداد  مت  ثم 

يو�شح النماذح العملية واآليات الإحالة واملتابعة. 

يف  الأطفال  لإ�شرتاتيجية  م�شودة   ،2018 عام  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  اأعدت  وقد 

اأو�شاع ال�شوارع، والتي ت�شم الأطفال املت�شولني والعابثني يف النفايات والباعة املتجولني، وهم 

�شمن الفئات الرئي�شية لالأطفال العاملني بح�شب الإطار الوطني. وي�شهد عام 2018 حتديث 

اأهمها  ومن  طراأت  التي  الت�شريعية  التعديالت  مع  ليتنا�شب  العمل  اإجراءات  ودليل  الإطار 

اإ�شدار قانون الأحداث رقم )32( ل�شنة 2014، والذي ي�شمل فئة الأطفال العاملني والأطفال 

املحتاجني للحماية والرعاية، وهو من اأبرز التطورات الت�شريعية ذات العالقة، حيث اأ�شبح 

تدخالت  لها  ليكون  العمل  من  الطفل  حماية  يف  الأكرب  الدور  الجتماعية  التنمية  لوزارة 

العمل وخمالفته من  التعامل مع �شاحب  يتم  ال�شابق كان  واأ�شرته. ففي  الطفل  وا�شحة مع 

ِقبل وزارة العمل بح�شب القانون، اأما الطفل فلي�س من �شلطات الوزارة التعامل معه مبا�شرة. 

ومن اجلدير بالذكر اأن الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال بقي طيَّ الأدراج خالل ال�شنوات 

املا�شية، ومل يتم تنفيذه على اأر�س الواقع، رغم وجود عدد من املبادرات من منظمة العمل 

تطبيقه  لت�شهيل  اإلكرتونيًا  الإجراءات  َتة  َ واأتمْ جتريبية  مناطق  يف  تنفيذه  لدعم  الدولية 

وتنفيذه. ذلك اأن الثغرة القانونية كانت اأكرب عائق اأمام تنفيذ الإطار، ما ا�شتدعى تعديلها. 

ي�شاف اإلى ذلك وجود عدد من التحديات التي تقف يف وجه التنفيذ.

- اجلهات املعنية 

تتخذ  التي  وهي  الأطفال،  عمل  على  بالتفتي�س  املعنية  الر�شمية  اجلهة  هي  العمل  وزارة 

رقم  وتعديالته  العمل  قانون  اأحكام  بح�شب  العمل  �شاحب  بحق  الالزم  القانوين  الإجراء 

)8( ل�شنة 1996، مبخالفته اأو اإنذاره اأو تقدمي الن�شح والإر�شاد له، يف حال قيامه بت�شغيل 

الأحداث ب�شورة خمالفة للقانون. 

الرتبية  قانون  من   )10( رقم  للمادة  وفقًا  التعليم  باإلزامية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وتعنى 

والتعليم وتعديالته رقم )3( ل�شنة 1994، وتعّد اجلهة امل�شوؤولة عن متابعة الطلبة وت�شربهم 

املدر�شي وفق �شالحياتها يف املادة )4( من تعليمات الدوام املدر�شي وتعديالتها رقم )8( ل�شنة 

 .1980

اأما وزارة التنمية الجتماعية، فت�شع الطفل العامل �شمن فئات الأطفال املحتاجني للحماية 
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والرعاية، اإلى جانب الباعة املتجولني والعابثني يف النفايات واملت�شولني، وذلك وفقًا للتعديل 

اإعداد  على   2018 عام  يف  الوزارة  وتعمل   .)33( املادة  وحتديدًا  الأحداث،  لقانون  الأخري 

نظام خا�س بالطفل العامل يو�شح دور الوزارة و�شركائها الرئي�شيني يف �شحب الطفل واإعادته 

اإلى مقاعد الدرا�شة �شمن مبداأ اإدارة احلالة. وينح�شر دور املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة 

العالقة ومتابعة  العمل واملعايري ذات  ال�شيا�شات واإجراءات  التن�شيق والت�شبيك وتطوير  يف 

الوطني  الفريق  وليكون  العنف،  من  الأ�شرة  حلماية  الوطني  الإطار  مع  لتتنا�شب  التنفيذ 

َه العام لق�شايا احلماية.  حلماية الأ�شرة الذي يراأ�شه املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة املوجِّ

مة  ول بد من الت�شبيك والتن�شيق مع املوؤ�ش�شات الر�شمية املعنية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين مقدِّ

اخلدمات ذات العالقة، للم�شاهمة يف احلد من عمل الأطفال. ومن اأبرز هذه املوؤ�ش�شات: وزارة 

الداخلية، واإدارة �شرطة الأحداث، ومركز الدعم الجتماعي – ال�شندوق الها�شمي للتنمية 

الب�شرية، وموؤ�ش�شة التدريب املهني، واأمانة عّمان الكربى، ووزارة ال�شوؤون البلدية، واملوؤ�ش�شات 

الدولية ذات العالقة كاليوني�شف ومنظمة العمل الدولية ومنظمة حماية الطفل.

- التحديات

�شعف فعالية العقوبات املوقعة على الأ�شر يف حالت الت�شول، وعدم وجود تلك العقوبات   .1

على اأ�شر الأطفال العاملني ب�شكل عام. 

اإيقاع  حيث  من  �شواء  املدر�شي،  والت�شرب  التعليم  باإلزامية  املتعلقة  الت�شريعات  �شعف   .2

عقوبات على الأ�شر التي ل تر�شل اأطفالها للمدر�شة، اأو من حيث الرقابة من ِقَبل مديري 

وا�شحة  اآلية  وغياب  الالزمة.  الإجراءات  اتخاذ  من  للتاأكد  الإداري  واحلاكم  املدار�س 

د للت�شرب والنقطاع عن الدرا�شة،  للتعامل مع ق�شية الت�شرب، وعدم وجود تعريف موحَّ

وعدم و�شوح م�شوؤولية كلٍّ من مدير املدر�شة واملر�شد الرتبوي يف متابعة حالت املنقطعني 

عن الدرا�شة واملت�شربني والإبالغ عنهم، واإغفال التبعات املرتتبة على كّل منهما يف حال 

عدم قيامه بدوره.

يف  بها  يقومون  التي  املهام  وتعدد  الأطفال  عمل  ق�شية  على  العاملة  الكوادر  يف  النق�س   .3

وزارة  يف  الأطفال  عمل  بق�شم  اخلا�شة  والكوادر  العمل  مفت�شي  ي�شمل  وهذا  وزاراتهم، 

العمل، وق�شم عمل الأطفال امل�شتحَدث يف وزارة التنمية الجتماعية والت�شول، والأق�شام 

املعنية مبتابعه املت�شربني يف وزارة الرتبية والتعليم. 

�شعف التن�شيق بني اجلهات العاملة يف هذا املجال، وتناف�شها لتح�شيل التمويل حتى من   .4

املوؤ�ش�شات الدولية. 
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نق�س التمويل املخ�ش�س لدعم برامج احلد من عمل الأطفال.  .5

العامل  الطفل  من  كلٍّ  مع  للتعامل  املالئمة  وال�شبل  الطرق  اإلى  املفت�شني  من  كثرب  افتقار   .6

و�شاحب العمل. ما ي�شتدعي اإ�شراكهم يف دورات تدريبية م�شتمرة يف هذا املجال.

املعوزة  الأ�شر  من  كانت  حال  يف  العامل  الطفل  لأ�شرة  املادية  البدائل  توفري  �شعوبة   .7

اقت�شاديًا والتي تعتمد على عمل الطفل لإعالتها.

- التو�شيات

تعيني �سباط ارتباط لعمل الأطفال �سمن الوزارات الثالث املعنية بتنفيذ الإطار.  .1

تعديل الت�شريعات اخلا�شة بالت�شرب املدر�شي، وتو�شيح ال�شالحيات والإجراءات ونظام   .2

امل�شاءلة املوجود.

دعم تنفيذ الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال �شمن اأنظمة الإحالة املوجودة، ورفع   .3

كفاءة العاملني على اأنظمة اإدارة احلالة تا�شيًا مع الإطار العام حلماية الأ�شرة والإطار 

الوطني للحد من عمل الأطفال.

توفري قواعد بيانات للمت�شربني وللم�شّجلني يف ال�شف الأول ومقارنتها مع قواعد بيانات   .4

الأحوال املدنية للتاأكد من التحاق الطلبة بال�شف الأول.

دعم الربامج اخلا�شة بالأطفال العاملني واأ�شرهم، وتوفري البدائل القت�شادية بالت�شبيك   .5

الوطنية  املعونة  �شندوق  مثل  الجتماعي،  العون  موؤ�ش�شات  وخا�شة  املعنية،  اجلهات  مع 

و�شندوق التنمية والت�شغيل و�شندوق الزكاة.

حتويل املبالغ املالية املر�شودة لتوفري التعليم غري الر�شمي والتعليم غري النظامي، واأي�شًا   .6

يف  الأولى  الثالثة  ال�شفوف  دعم  اإلى  »اليوني�شف«،  عليه  ت�شرف  الذي  »مكاين«  لربنامج 

املدار�س احلكومية لتكون جاذبة للطفل على م�شتوى املناهج واملعلمني والعملية التعليمية 

والبيئة املدر�شية. ومن �شاأن ذلك اأي�شًا اأن تنع هذه الربامج من اأن تكون مربرًا لت�شجيع 

غري  لالأطفال  حمدودة  برامج  توفري  يتم  اأن  على  املدر�شة.  من  اخلروج  على  الأطفال 

النظاميني من خالل وزارة الرتبية والتعليم.

الأطفال،  عمل  جمال  يف  الربامج  تويل  ملتابعة  الر�شمية  اجلهات  لإحدى  َدور  اإعطاء   .7

الأولويات  �شمن  ذ  تنفَّ اأنها  من  والتحقق  التكرار،  وعدم  التكاملية  ي�شمن  مبا  وتنظيمها 

الوطنية وبالت�شاور مع اجلهات املعنية بالتنفيذ.
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ب- الأحداث 
- الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات ذات العالقة

العالقة،  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  اأ�شدر   ،2017 عام  يف 

مع  التعامل  كيفية  تو�شح  التي   ،)2019-2017( الأحداث  لعدالة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 

لالأحداث،  الإ�شالحية  العدالة  مبادئ  مع  ين�شجمان  ومنظور  فل�شفة  وفق  الأحداث  ق�شايا 

الفعالية والكفاءة ل�شمان عدالة  اإلى خف�س معدلت جنوح الأحداث، وزيادة  والتي تهدف 

الدولية  للممار�شات  وفقًا  الأحداث  تاأهيل  فعالية  وزيادة  واملحاكمة،  التحقيق  اإجراءات 

الف�شلى. 

وجاءت هذه الإ�شرتاتيجية لتتناغم مع قانون الأحداث رقم )32( ل�شنة 2014، الذي ك�شف 

عن نهج جديد للتعامل مع الأحداث عن طريق ا�شتحداث اأنظمة عقوبات بديلة غري �شالبة 

للحرية تا�شيًا مع امل�شلحة الف�شلى للحدث ومبا يتفق مع التفاقيات واملعايري الدولية للتعامل 

مع الأحداث. ويتم العمل على حتديث القانون لياأخذ بعني العتبار الختاللت يف التطبيق.

هذه  �شمن  املقرتحة  الإجراءات  وجناعة  تنفيذ  مدى  على  احلكم  ال�شعب  من  زال  وما 

تنفيذ  يف  املعنية  املوؤ�ش�شات  جّدية  يوؤكدون  املجال  هذا  يف  اخلرباء  ولكن  الإ�شرتاتيجية، 

للتنفيذ  ملزمة  جاءت  الت�شريعية  التعديالت  كون  العالقة،  ذات  والربامج  الإ�شرتاتيجية 

والتطبيق �شمن هذا النهج. ومن اجلدير بالذكر اأنه مت اإ�شدار جمموعة من الأنظمة الأنظمة 

والتعليمات ا�شتنادًا اإلى قانون الأحداث، وهي: نظام ت�شوية النزاعات يف ق�شايا الأحداث، 

ونظام الرعاية الالحقة لالأحداث، وتعليمات حتديد املتطلبات واملعلومات الواجب توافرها 

يف تقرير مراقب ال�شلوك، وتعليمات اأ�ش�س تطبيق العقوبات غري ال�شالبة للحرية، وتعليمات 

التدريب، وتعليمات منح الإجازة للحدث، وتعليمات نقل احلدث  اأو  بالتعليم  التحاق احلدث 

اأو  احلماية  اإلى  املحتاج  احلدث  لوالَدي  التاأهيلية  الربامج  وتعليمات  املحكوم،  اأو  املوقوف 

الرعاية. 

وتتطلع الإ�شرتاتيجية لتحقيق خم�س نتائج اإ�شرتاتيجية مو�شحة يف ال�شكل رقم )5(.
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ال�شكل رقم )5(: النتائج الإ�شرتاتيجية لالإ�شرتاتيجية الوطنية لعدالة الأحداث )2019-2017(

- اجلهات املعنية 

ومبهمة  الأحداث،  وتاأهيل  وتربية  رعاية  ُدور  باإدارة  الجتماعية  التنمية  وزارة  ت�شطلع 

الوطنية  املعايري  بو�شع  فمعنّي  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  اأما  الالحقة.  الرعاية 

وتطوير  القانون،  عن  ال�شادرة  الأنظمة  وتنفيذ  الأحداث  ملتابعة  العملية  والإجراءات 

اإدارة  َدور  ويتمحور  تنفيذها.  املوؤ�ش�شات  على  ُهل  لَي�شمْ البديلة  املجتمعية  الربامج  منظومة 

�شرطة الأحداث يف اإجراء التحقيقات الأولية وت�شوية النزاعات. بينما يكون َدور املجل�س 

الق�شائي توفري الكوادر والهيئات الق�شائية املتخ�ش�شة وتدريبهم، وتطوير املعايري الوطنية 

الدولية،  املعايري  وفق  ال�شتجابة  من  التحقق  العدل  وزارة  وتتولى  الف�شلى.  واملمار�شات 

وعمليات التقييم لنظام عدالة الأحداث ب�شكل عام.

- التحديات

ميكن تلخي�س اأبرز التحديات يف هذا املجال مبا يلي:

النق�س يف الكوادر املوؤهلة واملدربة وعلى امل�شتويات كافة.  .1

�شعف الربامج الوقائية احلالية للوقاية من جنوح الأحداث.  .2

�شعف اآليات اإدارة ُدور رعاية الأحداث و�شعف البنية التحتية لتلك الدور.  .3

�شعف اآليات الرعاية الالحقة.  .4

النق�س يف اآليات الرقابة واإدارة ال�شكاوى.  .5

تنفيذ برامج 

الوقاية 

من اجلنوح 

وال�شتجابة 

لحتياجات 

اجلانحني 

بكفاءة وفاعلية

تطوير القدرات 

الوطنية لتنفيذ 

اإجراءات 

�شديقة 

للطفل وبرامج 

التحويل وبدائل 

الحتجاز

اعتماد اآلية 

قابلة للتنفيذ 

ملراقبة ال�شكاوى 

واإدارتها

توافق البنية 

التحتية 

لدور رعاية 

وتربية وتاأهيل 

الأحداث 

الوطنية مع 

متطلبات املعايري 

الوطنية

تنفيذ برامج 

جمتمعية 

وبرامج رعائية 

متوائمة مع 

املعايري الدولية
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- التو�شيات

تطبيق الإ�شرتاتيجية الوطنية لعدالة الأحداث واللتزام بها ومتابعتها وتقييمها �شنويًا.  .1

البحث عن اآليات تويلية للربامج املقرتحة �شمن الإ�شرتاتيجية.  .2

القوانني  مت�شمنًا  املجال،  هذا  يف  العاملة  للكوادر  القدرات  لرفع  وطني  برنامج  تنفيذ   .3

رت حديثًا واآليات تطبيقها، بالإ�شافة ملعايري العتماد و�شبط اجلودة  والأنظمة التي ُطوِّ

مة للخدمة الرعائية. للموؤ�ش�شات املقدِّ

ونف�شيني  اجتماعيني  اأخ�شائيني  من  املطلوبة  بالكوادر  بالتنفيذ،  املعنية  املوؤ�ش�شات  رفد   .4

وكوادر اإدارة �شرطة الأحداث.

ت- حماية الأ�شرة من العنف 
- الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات ذات العالقة 

قطع الأردن ُخطوات وا�شعة يف جمال الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات املتعلقة بحماية الأ�شرة من 

العنف، ففي عام 2005، اأعد املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة اخلطة الإ�شرتاتيجية الوطنية 

2005-2009، بجهد ت�شاركي من ِقبل  حلماية الأ�شرة والوقاية من العنف الأ�شري لالأعوام 

خرباء وباحثني وممثلني عن الوزارات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية املعنية. 

وت�شمنت اخلطة خم�شة حماور رئي�شية هي: الوقاية، واحلماية، واملوارد الب�شرية واملادية، 

والبحوث.  والدرا�شات  والتن�شيق،  وال�شراكة  القانونية،  والق�شايا  وال�شيا�شات  والت�شريعات 

وت�شّمن كل حمور من هذه املحاور هدفًا عامًا تت ترجمته لأهداف فرعية، وخطة تنفيذية 

التنفيذ،  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  وحتديد  وبرامج،  اأن�شطة  خالل  من  الأهداف  هذه  لرتجمة 

وموؤ�شرات الإجناز. 

 ،2014 الإ�شرتاتيجية يف عام  اأن�شطة اخلطة  بتنفيذ  الزمنية اخلا�شة  الفرتة  انتهاء  وبعد 

نّفذ املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة بال�شراكة مع املوؤ�ش�شات الوطنية ال�شريكة، وحتت اإ�شراف 

حلماية  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  للخطة  تقييمية  درا�شة  الأ�شرة،  حلماية  الوطني  الفريق 

الأ�شرة والوقاية من العنف الأ�شري �شملت الفرتة 2005-2014، وت�شمنت الإجنازاِت التي ّتت 

وفقًا ملحاور الإ�شرتاتيجية، والثغراِت والفجواِت فيها، ومدى التزام املوؤ�ش�شات بالإ�شرتاتيجية 

كمرجعية لعملها يف جمال حماية الأ�شرة، وا�شعًة مقرتحاٍت وحلوًل ملعاجلة هذه الفجوات. 

منوذج  يف  امل�شتخدمة  التقييم  اأداة  وهي  »الرادار«،  منهجيُة  التقييم  عملية  يف  وا�شُتخدمت 

م مقارنة  التميز املعتمد لدى املوؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة اجلودة، حيث تتيح هذه الأداة للمقيِّ
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الأهداف واملمكنات بالنتائج، بالإ�شافة اإلى تقدمي روؤية �شمولية يف التقييم بدءًا من مرحلة 

التخطيط مرورًا بالتنفيذ و�شوًل اإلى النتائج.

 وكان من اأهم نتائج الدرا�شة، اأن هنالك تطورًا ملحوظًا على م�شتوى ال�شيا�شات يف ما يخ�س 

ق�شايا العنف الأ�شري، حيث بداأت ق�شايا احلماية من العنف الأ�شري حتظى بالهتمام على 

م�شـتوى ال�شيا�شات، وهذا ما تت مالحظته �شمن اخلطط الإ�شرتاتيجية للموؤ�ش�شات الوطنية 

مبجال  واأن�شطة  واإجراءات  اإ�شرتاتيجية  اأهداف  وجود  تبني  فقد  التنفيذية.  و�شيا�شاتها 

ح الأدوار  حماية الأ�شرة والطفولة، اأهمها اإعداد اإطار وطني حلماية الأ�شرة من العنف يو�شّ

مة اخلدمة )مت حتديثه يف عام 2016(، وتطوير معايري العتماد  وامل�شوؤوليات للجهات مقدِّ

اإجراءات  اأتتة  بنظام  والبدء  الأ�شري،  العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اجلودة  و�شبط 

التعامل مع حالت العنف الأ�شري. 

كما تبني اأن هنالك تفاوتًا يف توزيع الربامج جغرافيًا، و�شعفًا يف تطبيق الأدّلة والإجراءات 

وبروتوكولت التعامل مع حالت العنف الأ�شري والتدريب عليها ومتابعة تطبيقها يف التعامل 

مع الناجني والناجيات من حالت العنف الأ�شري. بالإ�شافة اإلى �شعف يف التن�شيق والتكامل 

ذة، خا�شة مع غياب قواعد  بني ال�شركاء، مما اأدى اإلى الزدواجية والتكرار يف الأن�شطة املنفَّ

دة، ونق�س الدرا�شات يف هذا املجال، ونق�س الكوادر الب�شرية املوؤهلة للعمل على  بيانات موحَّ

�شمن  الإ�شرتاتيجية  من  املوؤ�شرات  ت�شمني  يتم  مل  اأنه  اأي�شًا  وتبني  نوعية.  خدمات  تقدمي 

موؤ�شرات امل�شاريع، مما جعل من ال�شعب ر�شد فعالية الربامج ونوعيتها. 

وقد وردت ق�شية العنف الأ�شري �شمن »روؤية الأردن 2025«، من خالل حمور الفقر واحلماية 

الجتماعية، كق�شية فرعية �شمن الأولوية الإ�شرتاتيجية لزيادة م�شاركة املراأة يف جميع 

جوانب املجتمع كمبادرة ذات اأولوية من خالل تعديل قانون العنف الأ�شري ليحدد بو�شوح 

حول  الأمنية  واجلهات  الق�شاء  مع  والعمل  التنفيذ،  واإجراءات  املراأة،  �شد  العنف  تعريف 

كيفية تنفيذ القانون. وهذا لي�س كافيًا لتحقيق املاأمول على م�شتوى منظومة احلماية ب�شكل 

عام، اإذ ل بد من ت�شمني ق�شية العنف الأ�شري كمجال متكامل، من �شمنه العنف املبني على 

ه للطفل. النوع الجتماعي والعنف املوجَّ

الوطني  والفريق  ال�شركاء  مع  وبالتعاون  نفذها،  التي  التقييم  بعد عملية  املجل�س  اأعّد  وقد 

العنف  حلالت  املوؤ�ش�شات  ا�شتجابة  لتعزيز  التنفيذية  اخلطة  العنف،  من  الأ�شرة  حلماية 

الأ�شري )2016-2018(. واأقّر جمل�س الوزراء خطة ال�شتجابة، ووافق على تزويد اجلهات 

املعنية بالتطبيق، باحتياجاتها من القوى الب�شرية وفقًا ملا اقرتحته اخلطة، وبالتن�شيق مع 

اللجنة املركزية للموارد الب�شرية يف ديوان اخلدمة املدنية.
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ولكن تقارير متابعة اخلطة التي ُي�شدرها الفريق الوطني حلماية الأ�شرة من العنف، ُتظهر 

اللتزام  فيه  يتم  الذي  الوقت  يف  الب�شرية  الكوادر  بتعيني  املتعلقة  بالربامج  اللتزام  عدم 

برامج  م�شرية  يعرقل  اأن  هذا  �شاأن  ومن  اخلطة.  �شمن  املدرجة  الأخرى  الربامج  مبعظم 

احلماية، كون التعيينات وتدريب الكوادر من الأ�شا�شيات للنهو�س بهذا القطاع. 

ال�شكل رقم )6(: حماور اخلطة التنفيذية لتعزيز ا�شتجابة املوؤ�ش�شات حلالت العنف الأ�شري )2018-2016(

- اجلهات املعنية 

من اأهم الت�شريعات املنظمة لهذا املجال، قانون احلماية من العنف الأ�شري رقم )15( ل�شنة 

2017، والذي بنّي دور وزارة التنمية الجتماعية ب�شكل اأ�شا�س، واأدوار اإدارة حماية الأ�شرة 

مي اخلدمات.  ومقدِّ

لقد مت تثيل جميع اجلهات املعنية يف الفريق الوطني حلماية الأ�شرة من العنف، وهذا الفريق 

املجل�س  تاأ�شي�س  قبل  تاأ�ش�َس  اإذ  الجتماعية،  احلماية  جمال  يف  العمل  فرق  واأقوى  اأهم  من 

الوطني ل�شوؤون الأ�شرة، وعمل ب�شكل رئي�شي على تاأ�شي�س منظومة حماية الأ�شرة من العنف. 

ل�شنة   )33( رقم  العنف  من  الأ�شرة  حلماية  الوطني  الفريق  نظام   2017 عام  يف  �شدر  وقد 

مة اخلدمة.  2016، لينظم عمل الفريق ومينحه �شالحيات تّكنه من متابعة املوؤ�ش�شات مقدِّ

املحور الأول: تعزيز 
ال�شراكة والتن�شيق 

وحتديد الأدوار 
وامل�شوؤوليات جلميع 
املوؤ�ش�شات مقدمة 
اخلدمة يف جمال 

حماية الأ�شرة من 
العنف

املحور الثاين: توفري 
الكوادر الب�شرية 
الكافية لتقدمي 

اخلدمات حلالت 
العنف الأ�شري لدى 

جميع املوؤ�ش�شات 
املعنية

املحور اخلام�س: 
زيادة الوعي 

املجتمعي حول 
مفهوم العنف 

الأ�شري وخماطره 
على الفرد والأ�شرة 

واملجتمع وتوفري 
بيئة اأ�شرية اآمنة

املحور الرابع: 
تعزيز و�شائل وطرق 

حتويل احلالت 
والبيانات وامللفات 

بني املوؤ�ش�شات 
ال�شريكة بالتعامل 

مع احلالت

املحور الثالث: 
رفع كفاءة الكوادر 

الب�شرية لدى 
املوؤ�ش�شات مقدمة 
اخلدمة حلالت 
العنف الأ�شري
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ووزارة  ال�شحة،  ووزارة  الجتماعية،  التنمية  وزارة  عن  ممثلني  ع�شويته  يف  الفريق  وي�شم 

الرتبية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية، ووزارة 

واإدارة  الأ�شرة،  واإدارة حماية  الإفتاء،  الدويل، ودائرة  والتعاون  التخطيط  العدل، ووزارة 

الق�شاة،  قا�شي  ودائرة  الق�شائي،  واملجل�س  امللكية،  الطبية  واخلدمات  الأحداث،  �شرطة 

واملركز الوطني حلقوق الإن�شان، واملجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شخا�س املعوقني، واملجل�س الأعلى 

لل�شكان، واللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة، واحتاد املراأة الأردنية، والحتاد الن�شائي 

الأردين، ومعهد العناية ب�شحة الأ�شرة. 

مة خدمات احلماية من العنف بتطبيق وتفعيل  ويتولى الفريق متابعة التزام املوؤ�ش�شات مقدِّ

القرارات التي يتخذها ب�شاأن ال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات والت�شريعات ذات العالقة بحماية 

الأ�شرة، ودرا�شة الأولويات الوطنية يف جمال حماية الأ�شرة وحتديدها ومتابعة تنفيذها، 

والإ�شراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني حلماية الأ�شرة من العنف املعتَمدة من جمل�س 

الإ�شرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  ومتابعة  عنها،  املنبثقة  الإجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الوزراء، 

خدمات  مة  مقدِّ املوؤ�ش�شات  التزام  ومراقبة  بها،  املتعلقة  التقارير  واإ�شدار  الأ�شرة  حلماية 

الأ�شري،  العنف  حالت  ملتابعة  الإلكرتوين  النظام  با�شتخدام  الأ�شري  العنف  من  احلماية 

مة خدمات احلماية من العنف الأ�شري معايرَي جودة  والإ�شراف على ا�شتخدام املوؤ�ش�شات مقدِّ

اخلدمات املعتَمدة من جمل�س الوزراء ومراقبة مدى التزام هذه املوؤ�ش�شات بهذه املعايري. 

وبذلك، فاإن هذا الفريق هو فريق م�شاءلة للجهات املعنية بالتنفيذ، على م�شتوى التخطيط 

والتنفيذ وتقدمي اخلدمات وجودتها، وهو ُي�شدر تقارير متابعة دورية تعك�س الإجناز الفعلي 

خلطة ال�شتجابة. 

العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اجلودة  و�شبط  العتماد  معايري  �شدرت   2014 عام  ويف 

الأ�شري، ومت اعتمادها من ِقبل رئا�شة الوزراء وتعميمها على اجلهات مقدمة اخلدمة.

يف  متخ�ش�شة  خدمات  تقدمي  يف  رئي�شي  دور  لها  الدولية  املوؤ�ش�شات  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  مع  بالت�شارك  املوؤ�ش�شات  هذه  اأعدت  اللجوء  اأزمة  فخالل  احلماية، 

النوع  على  املبني  للعنف  والت�شدي  من  للوقاية  امل�شرتكة  دة  املوحَّ العمل  اإجراءات  الأ�شرة، 

الجتماعي وال�شتغالل والإهمال والإ�شاءة �شد الأطفال يف الأردن )2014(. ويف عام 2017، 

الدولية،  املوؤ�ش�شات  العمل بني  اإجراءات  الوطنية مع  العمل  اإجراءات  مت التفاق على دمج 

كون الأخرية تقدم خدمات للمجتمعات املحلية، ولتوحيد الإجراءات. 
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 - التحديات

من اأبرز التحديات يف جمال احلماية من العنف الأ�شري:

وعدم  اخلدمة،  مة  مقدِّ الر�شمية  اجلهات  يف  الإ�شرتاتيجي  التخطيط  عمليات  �شعف    .1

من  مندوبون  واأعّدها  �شاغها  التي  الأ�شا�شية  املوؤ�شرات  على  التنفيذية  اخلطط  ا�شتمال 

اجلهة نف�شها وباإقرار من رئا�شة الوزراء، مما يدلل على �شعف عمليات التخطيط ب�شكل 

عام، و�شعف التن�شيق الداخلي بني الدوائر املختلفة يف املوؤ�ش�شة نف�شها.

2.  قلة الكوادر الب�شرية املتاحة �شمن اجلهات التنفيذية، و�شعف تاأهيل الكوادر يف اجلهات 

مة اخلدمة. مقدِّ

3.  �شعف البنية التحتية التكنولوجية لدى الوزارات ومديرياتها، مما يوؤخر عمليات الربط 

لق�شايا  الإحالة  اأطر  املتاحة، ويقّو�س عمليات تنفيذ  الأتتة  اأنظمة  الإلكرتوين �شمن 

العنف الأ�شري وغريها من الق�شايا، كعمل الأطفال.

مي اخلدمات وعدم مواءمتها للمعايري النافذة للخدمة وتاأهيل  4.  �شعف اآليات التعيني ملقدِّ

العاملني. 

الجتماعية  وللخدمات  العنف  حلالت  مة  املقدَّ للخدمات  اعتمادية  جهة  وجود  عدم    .5

ب�شكل عام.

- التو�شيات

املعنية  اجلهات  بني  الإلكرتوين  والربط  العنف،  من  احلماية  اإجراءات  اأتتة  متابعة   .1

بالتنفيذ.

مي  تدريب الكوادر العاملة يف هذا املجال �شمن برنامج تدريب وطني متكامل، وخا�شة ملقدِّ  .2

اخلدمات يف املحافظات.

مة يف جمال حماية الأ�شرة من العنف  تطبيق نظام اعتماد و�شبط جودة اخلدمات املقدَّ  .3

الأ�شري، الذي مت اعتماده، واإيجاد جهة لعتماد اخلدمات.

مراجعة وتطوير الأدلة الإجرائية الداخلية للموؤ�ش�شات ومدى مالءمتها لالإطار الوطني   .4

حلماية الأ�شرة واملعايري الدولية وب�شكل م�شتمر ودورّي.

تفعيل نظام اأتتة اإجراءات التعامل مع حالت العنف الأ�شري وتطبيقه وتعميمه على   .5

العنف  حلالت  واملتابعة  والتحويل  التبليغ  يف  النظام  هذا  لأهمية  اململكة،  حمافظات 
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الأ�شري يف جميع املوؤ�ش�شات املعنية بالتعامل مع حالت العنف الأ�شري. 

اإيجاد قاعدة بيانات للدرا�شات واخلدمات املتوفرة على امل�شتوى الوطني.   .6

ث- الإر�شاد الأ�شري والعالقات الأ�شرية 
- الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات ذات العالقة 

يف عام 2009، اأعد املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة، الإ�شرتاتيجية الوطنية لالإر�شاد الأ�شري، 

الأ�شرية  احلياة  فهم  يف  الأ�شرة  اأفراد  م�شاعدة  عملية  باأنه  الأ�شري  الإر�شاد  عّرفت  والتي 

وم�شوؤولياتها لتحقيق ال�شتقرار والتوافق الأ�شري والت�شدي للم�شكالت الأ�شرية. 

فهذا النوع من الإر�شاد يتمحور حول الأ�شرة كوحدة اجتماعية ونف�شية ومعرفية متكاملة، 

عاّدًا مر�َس اأحد اأع�شاء الأ�شرة مثاًل، مظهرًا ملر�ٍس اأ�شري ي�شتدعي اأخذ النعكا�شات ال�شلبية 

على جميع اأفراد الأ�شرة يف احل�شبان. 

واملنظمات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  ال�شركاء  من  العديد  الإ�شرتاتيجية  اإعداد  يف  و�شاهم 

�شتة حماور رئي�شية، يت�شمن  غري احلكومية واخلرباء واملخت�شني. وتناولت الإ�شرتاتيجية 

كلٌّ منها جانبًا من جوانب ماأ�ش�شة الإر�شاد الأ�شري، ويطرح الق�شايا التي ت�شتوجب التدخل 

مة، مبا ي�شهم يف حتقيق الرفاه والتمكني لالأ�شر وي�شمن  لتح�شني نوعية وم�شتوى اخلدمات املقدَّ

اإيجاد نظام متكامل لالإر�شاد الأ�شري يف الأردن، اإلى جانب اإعداد وتطوير الكوادر املتخ�ش�شة، 

و�شبط جودة اخلدمات. 

ببناء  املتعلقة  والق�شايا  واملعرفية،  القانونية،  الق�شايا  من  العديد  على  املحاور  وا�شتملت 

القدرات والتطوير املهني، بالإ�شافة اإلى ق�شايا الإعالم املتخ�ش�س. وهي مو�شحة يف ال�شكل 

رقم )7(.
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ال�شكل رقم )7(: حماور الإ�شرتاتيجية الوطنية لالإر�شاد الأ�شري يف الأردن

وتهدف الإ�شرتاتيجية اإلى: 

تطوير الت�شريعات املتعلقة بالإر�شاد الأ�شري.  .1

اإيجاد نظام متكامل خلدمة لإر�شاد الأ�شري يف الأردن.  .2

حت�شني نوعية وم�شتوى خدمة الإر�شاد الأ�شري.  .3

اإعداد وتطوير كوادر متخ�ش�شة يف الإر�شاد الأ�شري.  .4

توجيه الر�شالة الإعالمية املتخ�ش�شة يف جمال الإر�شاد الأ�شري.  .5

�شبط جودة خدمة الإر�شاد الأ�شري.  .6

وهذه الإ�شرتاتيجية هي الأولى من نوعها يف الأردن، وهي املعنية دون �شواها بهذه الق�شية 

ب�شورة مبا�شرة، رغم ورود »الإر�شاد الأ�شري« كخدمة �شمن قطاع احلماية الجتماعية يف 

الربنامج الوطني للطفولة املبكرة، و�شمن حمور »الأطفال املحرومون من الرعاية الأ�شرية« 

يف اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة )2013-2004(. 

ويتبني للمتابع اأنه مل يتم العمل على اإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الإ�شرتاتيجية، كما مل 

يتم و�شع تقرير تقييمي لواقع تنفيذها. 

للطفولة،  الوطنية  كاخلطة  الوالدية،  التوعية  خدمات  لتعميم  دعت  التي  ال�شيا�شات  اأما 

2025«، فلم تاأخذ بعني العتبار ق�شية الإر�شاد ال�شري ومل تهتّم بها. وما  و»روؤية الأردن 

ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  بتنفيذها  يقوم  حمدودة،  اخلدمة  بهذه  للنهو�س  املبادرات  زالت 

لالإر�شاد  افتتاح ع�شرة مكاتب  املحافظات، حيث مت  بالتعاون مع جمعيات خريية يف  الأ�شرة 

على  �شواء  املجال،  هذا  يف  بطيئًا  التقدم  زال  وما  املراجعة.  هذه  اإعداد  وقت  حتى  الأ�شري 

يف  العلمي  التاأهيل  اأو  العاملني،  كفاءة  اأو  ونوعيتها،  اخلدمة  م�شتوى  اأو  الت�شريعات،  م�شتوى 

اجلامعات، اأو �شبط جودة اخلدمة. 

الت�شريعات 

ذات العالقة 

بالإر�شاد 

الأ�شري

اإجراءات 

وبروتوكولت 

الإر�شاد 

الأ�شري

اآليات املتابعة 

والتن�شيق 

لالإر�شاد 

الأ�شري

املحور 
ال�شاد�س

املحور 
اخلام�س

املحور 
الرابع

املحور 
الثالث

املحور 
الثاين

املحور 
الأول

التطوير 

املهني لالإر�شاد 

الأ�شري

الإعالم 

والتوعية 

وح�شد الدعم 

لالإر�شاد 

الأ�شري

برامج 

وخدمات 

الإر�شاد 

الأ�شري
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ولعل اأهم تطور طراأ يف هذا املجال، حتت �شعار »الوفاق قبل ال�شقاق، والرتا�شي قبل التقا�شي«، 

نظام  اإلى  ت�شتند  الأ�شري،  والتوفيق  لالإ�شالح  الق�شاة  قا�شي  دائرة  يف  مديرية  اإن�شاء  هو 

اإن�شاء مكتب يف  2013، الذي ين�س على  مكاتب الإ�شالح والتوفيق الأ�شري رقم )17( ل�شنة 

كل حمكمة �شرعية من اأجل اإنهاء النزاعات الأ�شرية بالطرق الودية، وبالتوعية والتثقيف 

باحلقوق والواجبات الزوجية، وتقدمي الإر�شاد الأ�شري. 

يف  ورد  وما   ،1959 ل�شنة   )31( رقم  ال�شرعية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  على  تعديل  واأُجري 

ال�شرعية  املحاكم  لق�شاة  ال�شالحية  لإعطاء   ،2016 ل�شنة   )11( رقم  له  املعدل  القانون 

حالت  �شمنها  ومن  ت�شجيلها،  مبجرد  املحكمة  من  نظرها  قبل  للمكاتب  الق�شايا  بتحويل 

الطالق. وخالل عام 2014 �شدرت تعليمات اأع�شاء مكاتب الإ�شالح والتوفيق الأ�شري والتي 

مبوجبها بداأت الدائرة تقدمي اخلدمات يف املكاتب، ولكن هذه املكاتب لي�شت منت�شرة يف جميع 

املحافظات. 

- اجلهات املعنية

مة خلدمات الإر�شاد، فمنها احلكومية ومنها غري احلكومية )موؤ�ش�شات  تتعدد املوؤ�ش�شات املقدِّ

لت�شمل اخلدمات الرتبوية،  مة،  املقدَّ املجتمع املدين والقطاع اخلا�س(، كما تتعدد اخلدمات 

اأما اخلدمات  والإر�شاد النف�شي واملهني، والرعاية ال�شحية املتخ�ش�شة، والإر�شاد الزواجي. 

ال�شحية النف�شية الطبية، فتقدمها وزارة ال�شحة من خالل املركز الوطني لل�شحة النف�شية 

الإعاقات. كما ت�شرف  اململكة ومراكز ت�شخي�س  املنت�شرة يف حمافظات  النف�شية  والعيادات 

الوزارة على ترخي�س املهن ال�شحية ذات العالقة.

موؤ�ش�شُة  املوؤ�ش�شات  هذه  ومن  املجانية،  الإر�شاد  خدمات  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  وتقدم 

 2000 اأن�شئ عام  نهر الأردن من خالل مركز حماية الطفل من الإ�شاءة )دار الأمان( الذي 

كمركز اإيوائي عالجي، حيث توفر املوؤ�ش�شة الدعم لإدارة احلالت، واإحالة الأطفال �شحايا 

يقدم  جماين  ا�شت�شارة  خط  وهو  والطفل،  لالأ�شرة   110 خط  املوؤ�ش�شة  اأن�شات  كما  الإ�شاءة. 

الدعم النف�شي والإر�شاد وحتويل احلالت ملقّدمي اخلدمة. 

والجتماعي  القانوين  الإر�شاد  يقدم  الذي  الأردين  املراأة  احتاد  اأي�شًا،  املوؤ�ش�شات  هذه  ومن 

والنف�شي للن�شاء، وخا�شة يف حالت الطالق والنف�شال؛ ومركز التوعية والإر�شاد الأ�شري 

والنف�شي  الأ�شري  الإر�شاد  برامج  خالل  من  وعالجية  وقائية  توعوية  برامج  ينفذ  الذي 

الإر�شاد  خدمات  تقدم  التي  التنموية  الأ�شر  وجمعية  وال�شحي؛  والقانوين  والجتماعي 

الجتماعي والنف�شي والرتبوي. 
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والتوفيق  الإ�شالح  مكاتب  خالل  من  اإّل  م  تقدَّ فال  املتخ�ش�شة  الأ�شري  الإر�شاد  خدمات  اأما 

الأ�شري التابعه لدائرة قا�شي الق�شاة، ومراكز الإر�شاد الأ�شري التي افتتحها املجل�س الوطني 

ل�شوؤون الأ�شرة بالتعاون مع اجلمعيات يف املحافظات.

- التحديات

ال�شعف يف عمليات ك�شب التاأييد وح�شد الدعم لق�شايا الإر�شاد الأ�شري.   .1

نق�س الكوادر املوؤهلة يف هذا املجال.  .2

نق�س الربامج الإر�شادية املوجهة لالأ�شر، ونق�س الدعم املتوفر لهذه الربامج.  .3

�شعف تاأهيل اخلريجني من اجلامعات.   .4

مة اخلدمة على املنح، ما يعني اأن خدماتها �شتتاأثر نوعًا وَكّمًا يف حال  5.  اعتماد اجلهات مقدِّ

ف هذه املنح. توقُّ

- التو�شيات

ك�شب التاأييد وح�شد الدعم لأهمية الإر�شاد الأ�شري ودوره يف تعزيز العالقات الأ�شرية   .1

وحتقيق الأمن الفكري لأفراد الأ�شرة جميعًا.

ال�شتمرار يف تطوير الكوادر املهنية من خالل برامج التعليم امل�شتمر ملواءمة الحتياجات   .2

اأن الكوادر احلالية مقّدمة اخلدمة لي�شت موؤهلة  ومواكبة امل�شتجدات العلمية، وخا�شة 

مهنيًا لهذه املهمة.

املوؤ�س�سات  ترخي�ص  و�سروط  العاملني،  وترخي�ص  املهنة  ممار�سة  واأ�س�ص  معايري  تطوير   .3

العاملة يف الإر�شاد الأ�شري.

مة للخدمة. تطوير معايري اعتماد املراكز التدريبية واملراكز املقدِّ  .4

الت�شبيك مع اجلمعيات واملراكز ل�شتحداث مراكز اإر�شادية اأو تلك مقدمة اخلدمة، ورفع   .5

كفاءتها، لال�شتفادة من انت�شارها وعالقاتها واندماجها يف البيئات الأ�شرية يف املجتمعات 

خللق ج�شور القبول لتلك اخلدمات.

يف  النف�شي  والإر�شاد  املدار�س  يف  الرتبوي  الإر�شاد  �شمن  الأ�شري  الإر�شاد  مبادئ  دمج   .6

اجلمعيات واملراكز اخلا�شة.

مة، والبحث يف �شبل تطويرها مبا يالئم متطلبات الأ�شر  املتابعة والتقييم للخدمات املقدَّ  .7

اأنف�شها.
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ج- زواج من هم دون 18 �شنة 
- الإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات ذات العالقة

الأردن هي  الزيجات يف  اإجمايل  13.4% من  اأن  اإلى   2016 لعام  الوطنية  الإح�شاءات  ت�شري 

لة يف عام 2012 والتي بلغت ٪12.6. ويعزى  لإناث ما دون 18 �شنة، مقارنة مع الن�شبة امل�شجَّ

ارتفاع هذه الن�شبة اإلى اللجوء ال�شوري، فقد بلغت ن�شبة اللواتي تزوجن من ال�شوريات ومل 

يبلغن بعد 18 �شنة، 34.6% يف عام 2015. 

ويف ما يتعلق بال�شيا�شات والإ�شرتاتيجيات، مل يتم التطرق لق�شية زواج من هم دون 18 �شنة 

اإّل يف عام  برنامج وطني،  اأو  اأو خطة عمل  �شيا�شة  اأّي  اإدراجها �شمن  ليتم  كق�شية وطنية، 

2017 الذي �شهد ت�شكيل جلنة وطنية منبثقة عن الفريق الوطني حلماية الأ�شرة من العنف، 

18 �شنة. ويتم العمل حاليًا وباإدارة املجل�س الأعلى لل�شكان، على  خا�شة بزواج من هم دون 

اإعداد خطة عمل وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة. 

وي�شار اإلى اأن هناك عددًا من املوؤ�ش�شات الدولية التي تقدم اخلدمات لاّلجئني تعمل على اإدارة 

حالت الفتيات املعر�شات خلطر زواج من هم دون 18 �شنة وحتويلهن ملراكز تقدمي اخلدمات 

واإن  اخلدمة  هذه  يقدم  ملركز  حتويلها  يتم  تعليمية  خدمات  احتاجت  فاإن  احلاجة  بح�شب 

احتاجت الفتاة دعمًا ماديًا يتم حتويلها للجهات التي تقدم هذه اخلدمات.

- اجلهات املعنية 

تعّد دائرة قا�شي الق�شاه من اأبرز اجلهات التي تتعامل مع حالت زواج من هم دون 18 �شنة 

دون الثامنة ع�شرة من العمر، لأنها املخولة بت�شجيل الزواج وفقًا لقانون الأحوال ال�شخ�شية 

املوؤقت رقم )36( ل�شنة 2010، والذي يقت�شي لأهلية الزواج اأن يكون �شن اخلطيبة واخلطيب 

18 �شنة من العمر. اإل اأنه اأنه يجوز للقا�شي اأن ياأذن بزواج �شخ�س مل يبلغ هذه ال�شن اإذا اأكمل 

اخلام�شة ع�شرة. 

واأ�شدرت الدائرة تعليمات منح الإذن بالزواج ملن اأكمل خم�س ع�شرة �شنة �شم�شية من عمره 

رت لحقًا لتقنني حالت زواج من هم  ومل يكمل الثامنة ع�شرة رقم )1( ل�شنة 2017، والتي ُطوِّ

دون 18 �سنة من خالل تقييد �سروط منح الإذن، ومنها اأن ل يقّل املهر عن مهر املثل، واجتياز 

والتوفيق  والو�شاطة  الإ�شالح  مكتب  ِقبل  من  احلالة  ودرا�شة  الزواج،  على  املقبلني  دورة 

الأ�شري، وموافقة ق�شم �شوؤون القا�شرين يف الدائرة، واأن ل يكون اخلاطب متزوجًا، واأن ل 

يكون الزواج �شببًا يف النقطاع عن التعليم، واإثبات القدرة املالية، واأن ل يتجاوز فرق ال�شن 

خم�شة ع�شر عامًا، واأن يتحقق القا�شي من الر�شا والختيار. 
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ومن اجلهات املعنية اأي�شًا: املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة الذي يراأ�س اللجنَة الوطنية لزواج 

على  يعمل  الذي  لل�شكان  الأعلى  املجل�س  بينهم  ومن  اأع�شائه  وجميع  �شنة،   18 دون  هم  من 

تطوير الإ�شرتاتيجية؛ ووزارة ال�شحة مقدمة اخلدمات ال�شحية، ومنظمات املجتمع املدين 

الوطنية  واللجنة  الأردن،  نهر  موؤ�ش�شة  والوقائية، على غرار  التوعوية  الربامج  تنفذ  التي 

ل�شوؤون املراأة، واملوؤ�ش�شات الدولية املانحة.

- التحديات

من اأبرز التحديات يف هذا املجال:

عدم وجود اإ�شرتاتيجية وطنية، مع العلم اأن العمل جاٍر لإعداد خطة عمل وطنية.   .1

ت�شتيت اجلهود يف الربامج املوجهة للحّد من هذه احلالت.  .2

�شعف برامج اخلدمات املوجهة للحالت التي تزوجت، ملتابعتها واإر�شادها.  .3

�شعف الربامج الوطنية التوعوية التي ت�شتهدف الأ�شر لتغيري ال�شلوك واملعتقدات يف ما   .4

يتعلق بالزواج املبكر.

التو�شيات

حتقيق اإلزامية التعليم وو�شع اآليات ل�شبط ذلك قانونيًا.  .1

الت�شريعات  يف  جاء  ما  مع  ليتالءم  �شنة،   16 لي�شبح  الزواج  اأهلية  يف  ال�شتثناء  �شن  رفع   .2

الأخرى بخ�شو�س ال�شن امل�شموحة للعمل، و�شن اإلزامية التعليم.

التدخالت،  وكلفة  القت�شادية،  كالأبعاد  املعرفية،  الثغرات  لتغطية  الدرا�شات  توجيه   .3

واأثر الظاهرة اقت�شاديًا.

تكثيف احلمالت التوعوية يف البوؤر ال�شاخنة احلا�شنة لهذه الظاهرة.   .4
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