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التقديم

يتيح الربط بني مراجعات التنمية االجتماعية ،والصحة ،واألسرة والطفولة ،وشؤون
َ
الوصول إلى مفهوم تكاملي حللول هذه القطاعات وحتدياتها .ويظهر ذلك جلي ًا
املرأة،
من خالل املراجعات ضمن هذا احملور والنقاشات التي متت وما نتج عنها من مقترحات
لكيفية إدارة موارد هذه القطاعات عبر االستثمار األمثل لإلمكانيات املوجودة فيها وإزالة

وتبي املراجعات والنقاشات ضرورة
التشوهات الناجتة عن ضعف التنسيق بني هذه احملاورّ .

املباشرة يف القطاع ،وضع وإدارة اخلطط واالستراتيجيات
تولّي اجلهات صاحبة املسؤولية
ِ

الالزمة ،ومراجعة التشريعات ،وإدارة تخصصات اخلدمة العامة املقدمة ،وإعطاء املوارد

البشرية ما يلزم من مهننة للعاملني وزيادة عددهم وكفاءتهم ملا لذلك من أهمية قصوى
لتقدمي اخلدمة الالئقة والكرمية ملتلقّ ي اخلدمة ضمن هذه القطاعات التي ترتبط بأهم
فإن الربط بني هذه احملاور
احلاجات اإلنسانية للشرائح االجتماعية املختلفة ،وبالتالي ّ

ميثل أولوية قصوى ال بد من إجنازها.

وميكن تقييم حالة التشبيك باالعتماد على مضامني االستراتيجيات التي وردت يف

املعدة لهذه القطاعات ،واخلطط التنفيذية واملتابعة والتقييم ّ
لكل من هذه
املراجعات
َّ

القطاعات ،ومتابعة ما مت إجنازه من هذه االستراتيجيات ومدى احلاجة ملراجعتها
الدورية.

 )1مستوى التشبيك يف مضامني االسرتاتيجيات

 .1هناك توافق يف منهجية معظم االستراتيجيات ،وهي املنهجية التشاركية يف صياغتها
من خالل التشارك مع األطراف املعنية واملبادرة مبتابعة توصيات تقرير حالة البالد
لعام .2018
 .2هناك توافق على وجوب تعديل التشريعات املرتبطة يف ّ
كل منها بهدف حتسني
اخلدمات املقدمة لألفراد وتطوير التشريعات املتعلّقة بكبار السن واملرأة واألسرة
والطفولة ،وكذلك التشريعات اخلاصة باإلرشاد األسري.
َ
وزارتي التنمية االجتماعية والصحة على أهمية وضرورة
 .3توافقت استراتيجيتا
تدريب الكوادر البشرية القائمة على تقدمي خدمات الرعاية ٍّ
كل يف مجاله ،بل
ونصت استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية على رفع درجة الرضا الوظيفي.
وغاب هذا التوافق يف استراتيجيات األسرة والطفولة واملرأة.
شح املوارد املالية كان عائق ًا يف تنفيذ اخلطط
 .4توافقت االستراتيجيات على أن ّ
اإلجرائية املطلوبة وفق اجلداول الزمنية الواردة.
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 .5كان االرتقاء بجودة اخلدمات الصحية االجتماعية بجميع أشكالها ،التحدي األكبر
الستراتيجيات قطاعات الصحة واألسرة والتنمية االجتماعية .ولكن يف مجال
األسرة والطفولة لم يتم ذلك.
َ
استراتيجيتي وزارتي التنمية االجتماعية والصحة ،ضرورة أن تنطوي جميع
 .6جاء يف
اخلدمات املقدمة حتت مظلة واحدة يف ٍّ
كل منهما بوصفها صاحبة املسؤولية عن إدارة
هذه القطاعات.
سعي لتطوير دور املجلس الوطني لشؤون األسرة يف التنسيق لدعم البرامج
 .7كان هناك
ٌ

اخلاصة باألسرة مطلب يف استراتيجيتها إال أن هذا لم يتم ،إذ مت النظر إلى تطور

االستراتيجية الوطنية لشؤون األسرة كاستراتيجية منفصلة عن استراتيجية وزارة
التنمية االجتماعية ،واألصل أنهما متوافقتان على الهدف العام النهائي املطلوب.
يالحظ اهتمام العديد يف املؤسسات الرديفة يف وضع استراتيجياتها ضمن السياق
 .8لم
َ
العام لهذه القطاعات ،أو التنسيق مع اجلهات املسؤولة عنها .ولعل هذا يشكل التحدي
األهم.
 .9توافقت االستراتيجيات على ضرورة إجناز التأمني الصحي الشامل ،على أن تدفع
الدولة أقساط التأمني للفقراء والعاطلني عن العمل وكبار السن.
 .10أجمعت االستراتيجيات على استهداف املناهج املدرسية ومناهج التعليم العالي،
للتوعية بقضاياها ،ذلك أن هذه املناهج تكرس الفجوة اجلندرية ،لهذا استهدفت
ُ
املناهج .كذلك ،هناك دعوة لدمج اإلرشاد األسري ضمن إرشاد
مراجعة شؤون املرأة
َ

املدارس ،واإلرشاد النفسي ضمن اجلمعيات واملراكز ،مما ينعكس إيجابي ًا على
القطاعات األخرى لتحسني املستوى الصحي وبالتالي املستوى االقتصادي ،وهو األمر
الذي يؤدي إلى التقليل من أعباء التنمية االجتماعية.
 .11توافقت استراتيجيات القطاعات على ضرورة تطوير األنظمة اإللكترونية
للمؤسسات ،كإنشاء قاعدة بيانات سواء كان ذلك للمرضى أو ملتلقّ ي اخلدمات
ملقدمي اخلدمة ،وضرورة إتاحة وصول العاملني إليها.
االجتماعية أو ّ
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 )2مستوى التشبيك يف الخطط التنفيذية واملتابعة والتقييم

 .1كان هناك توافق على ضرورة وجود مؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ ،والتأكد من
تقدم هذه املؤشرات.
وجود بيانات لرصد ُّ
 .2عملت وزارة الصحة على املتابعة والرصد إلجناز عدد من التشريعات الصادرة خالل
السنوات الثالث األخيرة ،والتي تنعكس إيجابي ًا على جودة اخلدمات يف حال تطبيقها،
وهذه التشريعات هي:
 قانون املسؤولية الطبية والصحية رقم ( )25لسنة .2018 جتديد ترخيص العاملني يف املهن الصحية رقم ( )46لسنة .2018 نظام اعتماد املؤسسات الصحية رقم ( )105لعام .2016 .3كما كان هناك رصد ومتابعة يف القطاع الصحي لتنفيذ أهم اخلطط التي صدرت
خالل السنوات الثالث األخيرة ،والتي تشمل:
 االستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي (.)2020-2016 اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي (.)2022-2018 اخلطة االستراتيجية لوزارة الصحة (.)2022-2018وعلى الرغم من وجود خطط تنفيذية وخطط تقييم ،إال أنه لم يكن هناك رصد ملؤشرات
األداء بسبب عدم مقدرة الكوادر اإلدارية على ذلك ،بسبب ضعف هذه الكوادر وقدرتها
على التخطيط والتقييم.

 )3مستوى التشبيك واإلنجازات التي تحققت عىل مستوى املراجعات
كان هناك توافق ،سواء يف املراجعات لهذا احملور أو يف النقاشات التي تلتها ،على جملة

من اإلجنازات التي حتققت بعد تقرير حالة البالد لعام  ،2018واملعيقات التي قللت من
ً
مأموال به يف التقرير .ومن أهم هذه املعطيات يف هذا السياق:
إمكانية إجناز ما كان
• قلة املوارد املالية وما شكّ لته من عائق أمام إجناز العديد من املشاريع واخلطط
االستراتيجية.
• قلة عدد وكفاءة القدرات املهنية للموارد البشرية املدربة والقادرة على إعطاء اخلدمة
املناسبة يف هذه القطاعات.
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• ضعف قدرة التشريعات املوجودة ملواكبة احتياجات القطاع وقدرة وضع أو تعديل
َّ
املتوقعة لتطوير
التشريعات الالزمة مبا يتناسب مع الوضع الراهن أو املستجدات
خدمات هذا القطاع.
• اعتماد معايير ضبط اجلودة يف تقدمي اخلدمات ملتلقّ يها ،سواء أكانت خدمات صحية
أم خدمات اجتماعية مقدمة من وزارة التنمية االجتماعية أو من مجلس األسرة
والطفولة.
• دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس.
• لم تتحقق االستراتيجيات الوطنية لألسرة والطفولة وكبار السن ،ال بل مت إلغاء
الدور التابعة لوزارة التنمية
قسم كبار السن يف وزارة الصحة واالقتصار على متابعة ُّ
االجتماعية.

• من أهم التطورات يف مجال الطفولة ،انتهاء املجلس الوطني لشؤون األسرة من إعداد
قانون حقوق الطفل يف عام .2019
• أظهرت نتائج الرصد ملؤشرات األداء للخطة االستراتيجية للقطاع الصحي (-2016
 )2020لعام  ،2017أن نسبة ما حتقّ ق منها  ،%46وأن  %26من هذه املؤشرات ال
يوجد بيانات بخصوصها.
• يف محاور خطة إصالح القطاع الصحي ( )2022-2018أظهرت نتائج الرصد أن %31
منها حتقق ،بينما لم يكن لـ  %10من املؤشرات بيانات لرصدها.
• أما مؤشرات األداء خلطة استراتيجية وزارة الصحة ( )2022-2018لشهر نيسان
 ،2019فقد حتقق  %60منها.
• ويف استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية ،قامت الوزارة بعدد من اإلجنازات منها:
 شمول أكثر من  500ألف أسرة فقيرة ببرنامج صندوق املعونة الوطنية ،مما ينعكسعلى األطفال وكبار السن يف تلك األسر.
 إنشاء  3100مسكن ألسر فقيرة. ترخيص ما يزيد على  1000حضانة ومتابعتها إسهام ًا من الوزارة يف متكني املرأةاقتصادي ًا.
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التوصيات

 )1ضرورة استمرار التشبيك بني استراتيجيات القطاعات جميعها عن طريق التشاركية
عند إعداد االستراتيجيات ،وتبادل املعلومات واإلحصاءات التي تسهم يف وضع هذه
االستراتيجيات.
 )2ضرورة إصدار قانون العمل االجتماعي وجعله ناظم ًا لعمل القطاعات املختلفة يف
مجال التنمية االجتماعية وإلزام جميع املؤسسات الرسمية العمل مبوجبه.
ً
قبوال وتطبيق ًا وفاعلية ،وإزالة
 )3العمل على تعديل التشريعات لتصبح أكثر
التحديات التي تسببها هذه التشريعات يف بعض النواحي (القطاع الصحي ،قطاع
األسرة والطفولة ،كبار السن ،التنمية االجتماعية) ،كإصدار قانون خاص لكبار
السن ،والقوانني اخلاصة بالتسرب املدرسي ،وتوضيح الصالحيات واإلجراءات
ونظام املساءلة.
 )4العمل على مهننة القطاعات جميع ًا وأهمها العمل االجتماعي ،وإصدار تراخيص
للمهن املتعلقة به ،وتعديل نظام إعادة ترخيص املهن الصحية ،كإصدار رخص
اخلدمات املنزلية لكبار السن.
 )5ضرورة متابعة حصول جميع املواطنني على مستوى عادل يف تلقّ ي اخلدمة
الصحية يف جميع املناطق اجلغرافية ،خاصة مبا يتعلق بحاالت عالج
األمراض التي حتتاج إلى مهارات وخبرات عالية الدقة ،مثل جراحة القلب
وزراعة الكلى والكبد ،وكذلك مراكز عالج السرطان.
 )6وضع مؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ يف جميع القطاعات ،لكن لم تظهر هذه املؤشرات
يف مجال شؤون املرأة.
 )7زيادة عدد الدراسات العلمية حول العنف ،والتهميش ،واإلقصاء املرتبط
بالنوع االجتماعي ،والالمساواة ،والفروقات احلقوقية بني املرأة والرجل ،واألثر
النفسي الذي يتركه هذا التمييز السلبي على النساء واألسر واألطفال.
 )8مراعاة االستراتيجيات يف جميع القطاعات للنوع االجتماعي للمرأة يف جميع
مراحل حياتها (الطفلة ،األم ،األخت ،الكبيرة يف السن).
 )9إزالة االنحيازات اجلندرية يف لغة اخلطاب الرسمي والعام والتي تغرس الفروقات بني
اجلنسني.
 )10ضرورة وضع معايير ألداء العاملني يف مجال تقدمي اخلدمات ملتلقّ يها،
مما يدعم مستوى جودة األداء.
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املقدمة
 )11تقدمي الدعم الفني والبشري للجهات املسؤولة عن ضبط اجلودة للخدمات
ّ
يف القطاعني العام واخلاص ومؤسسات املجتمع املدني جلميع القطاعات.
 )12وضع خطط متكاملة وشاملة لتحفيز الكوادر العاملة يف القطاعات املعنية وتدريبها
وتطويرها من خالل برامج التعليم املستمر ،ملواءمة االحتياجات ومواكبة املستجدات
العلمية.
مقدمي اخلدمات
 )13العمل على إيجاد مظلة إدارية واحدة ينضوي حتتها جميع
ّ
الصحية ،وكذلك مظلة ينضوي حتتها جميع مقدمي اخلدمة يف العمل االجتماعي.
 )14تفعيل وتطوير األنظمة اإللكترونية للمؤسسات ،كإدخال نظام الفوترة اإللكتروني،
وتأسيس قاعدة بيانات ملتلقّ ي اخلدمات ومقدميها.
 )15العمل على إعداد خطط استراتيجية لتعزيز املوارد املالية للتغلّب على هذا التحدي
واملعيق إلجناز العديد من أهداف االستراتيجيات.
 )16تعزيز التنسيق بني االستراتيجيات بحيث تكون خطط ًا متكاملة بني جميع
لتصب يف النهاية
القطاعات (الصحة ،التنمية املجتمعية ،األسرة والطفولة ،واملرأة)
ّ
يف مصلحة متلقّ ي اخلدمات.
 )17دمج اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس ،وكذلك ضمن اإلرشاد
النفسي يف اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
ً
بدال من التركيز على السياسات
 )18التركيز على السياسات التنموية لكبار السن
اإليوائية.
 )19التركيز على البرامج الوقائية املرتبطة بالشيخوخة ،مثل تفعيل
االشتراك اإللزامي واالختياري يف الضمان االجتماعي ،وبرامج الصحة الوقائية.
 )20تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة لتواكب التطورات التي طرأت يف هذا املجال.
 )21تفعيل املسؤولية املجتمعية للشركات واملؤسسات خلدمة قضايا الصحة ،والتنمية
املجتمعية ،واألسرة ،والطفولة ،واملرأة.
ً
(متضمنة قضايا األطفال العاملني،
 )22تطوير خطط عمل وطنية للطفولة املبكرة
واألطفال يف نزاع مع القانون ،واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية).
 )23إزالة التدخالت بني االستراتيجيات واملهام بني القطاعات ،وتوزيع املهام لكل جهة من
اجلهات على أن تكون متكاملة وليست متداخلة.
 )24إيجاد آلية رقابية ضمن رئاسة الوزراء ملتابعة جميع االستراتيجيات التي تقرها
الرئاسة ومدة تناغمها وتناغم البرامج املنبثقة عنها.
 )25تفعيل دور وزراة التخطيط والتعاون الدولي ،للعمل على تنسيق اجلهود الوطنية،
وتنسيق التمويل اخلارجي لتغطية األولويات الوطنية.
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