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امللخص التنفيذي
شكّ ل النطاق اإلشرايف لوزارة التنمية االجتماعية ،واملؤسسات التي ُولدت من رحمها،

ومثيالتها من املؤسسات احلكومية والوطنية التي تزامن تأسيسها مع تطور ميادين عمل
الوزارة ،قطاع ًا يسمى "قطاع التنمية االجتماعية".
وبالرغم من مرور  64عام ًا على تشكل هذا القطاع من مؤسساته (احلكومية واألهلية
التطوعية والوطنية واخلاصة) التي تتباين يف خلفيتها أو تبعيتها القطاعية ،إال أن ذلك
القطاع يعتريه الضعف املنبعث من بيئتيه الداخلية واخلارجية ،مما دفع باملعنيني يف
احلكومة وشركائها من منظمات املجتمع املدني واملانحني الدوليني إلى مراجعة وضعه؛
بدافع محاولة تطويره ،وأجريت آخر مراجعة لوضع قطاع التنمية االجتماعية يف عام
 ،2019بالتزامن معه إطالق احلكومة لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
للسنوات .2025-2019
وللوقوف على وضع قطاع التنمية االجتماعية ،واستجابته لتداعيات جائحة كورونا
وتكيفه معهاُ ،أخضع هذا القطاع للمراجعة ضمن إطار تقرير حالة البالد لعام ،2020
ُّ

ً
ممثال بطرقه الست :املراجعة املكتبية ،حتليل
وذلك مبوجب منهج البحث النوعي

مضمون الوثائق ،املقابالت املعمقة ،تقديرات اخلبراء ،املالحظة ،ودراسة احلالة.
وترتب على عملية املراجعة هذه النتائج التالية:
 .1هناك جملة من االنعكاسات لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا على مستوى قطاع
التنمية االجتماعية ،بلغ عدد اإليجابي منها بحسب تقديرات اخلبراء املستخلصة
من تقييمهم لها خالل فترة احلظر الشامل  18انعكاس ًا ،وكان أكثرها بروز ًا تشكيل
فريق وطني للحماية االجتماعية واحلجر الصحي على متلقّ ي خدمات دور الرعاية،
وتقدمي الدعم النقدي ملن تنطبق عليهم تعليماته بشكل إلكتروني ،واستجابة
حد من طلبهم للخدمات
السكان للجائحة وتكيفهم معها يف ظل أوامر الدفاع ،مما ّ

االجتماعية .أما تقديرات وزارة التنمية االجتماعية ،فتبني أن االنعكاسات اإليجابية
خالل فترة احلظر بنوعيه الشامل وغير الشامل ،بلغ عددها  23انعكاس ًا ،منها خمسة
تختلف عن مثيالتها التي ذكرها اخلبراء ،وتتمثل يف :متديد العمل ببطاقات التأمني
الصحي لألسر وفئة غير القادرين ،وتقدمي الدعم لألسر املستفيدة من برنامج األسر
املنتجة التي تضررت من اجلائحة عن طريق "حساب اخلير" مبوجب أسس ،وتقدمي
الدعم للعاملني يف دور احلضانة من غير املسجلني يف الضمان االجتماعي مبوجب
أسس ،وتقدمي الدعم للعاملني يف املطابخ اإلنتاجية التابعة للجمعيات مبوجب أسس،
وتأجيل حتصيل األقساط املالية املترتبة على األسر املستفيدة من برنامج األسر
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املنتجة وصناديق االئتمان احمللي بواقع  18ألف مستفيد ومستفيدة.
 .2تراجع حجم املوازنات اجلارية والرأسمالية للمؤسسات احلكومية (وزارة التنمية
االجتماعية منوذج ًا) التي تعتمد على املوازنة العامة للدولة (باستثناء موازنة
برنامج دعم صندوق املعونة الوطنية التي تشكل  %87من موازنة وزارة التنمية
االجتماعية ،وزادت يف عام  2020بسبب تلقي صندوق املعونة دعم ًا مالي ًا من بعض
املصادر الداخلية واخلارجية) ،وانخفاض نسبة اإلنفاق الفعلي على البرامج (الواردة
يف املوازنات اجلارية) واملشاريع (الواردة يف املوازنات الرأسمالية) يف عام  ،2020مقارنة
بارتفاع حجم املوازنات ونسب إنفاقها يف عام  ،2019مما يشير إلى أثر أزمة جائحة
كورونا يف خفض حجم موازنة وزارة التنمية االجتماعية ونسب إنفاقها.
أما املؤسسات التنفيذية احلكومية (صندوق الزكاة منوذج ًا) ،التي ال تعتمد على املوازنة
العامة للدولة ،فقد زادت إيراداتها خالل السنوات  2020-2017بنسبة بلغت ،%6.84
وانخفضت نفقاتها على برامجها بنسبة تغير سالبة قدرها  ،-%9.01مما قد يشير
إلى استدامة موازنات هذا النوع من املؤسسات بالرغم من تراجع معدالت انفاقها على
برامجها وأنشطتها؛ ألسباب قد يكون مردها إجراءات إدارة أزمة كورونا.
أما املؤسسات الوطنية (املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منوذج ًا) ،التي
تعتمد على املوازنة العامة للدولة ،فقد زادت موازنتها الرأسمالية يف عام  2020مقارنة
بسابقتها لعام  2019بنسبة بلغت  ،%162.08مما يشير إلى عدم تأثير أزمة جائحة
كورونا يف خفض املوازنة الرأسمالية لهذا النوع من املؤسسات.
وبخصوص مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ذات الطبيعة الربحية ،فقد وقع عليها
الضرر االقتصادي ،فعلى سبيل املثال بلغت اخلسائر االقتصادية التي ُمنيت بها دور
احلضانة بأشكالها املختلفة خالل فترة احلجر املنزلي اإللزامي حوالي اربعة ماليني دينار
شهري ًا  ،واألمر كذلك بالنسبة للمراكز النهارية لذوي اإلعاقة ودور رعاية املسنني التابعة
للقطاع اخلاص.
وبشأن مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ذات الطبيعة األهلية التطوعية (اجلمعيات)،
فقد كان أغلبها فاقد ًا لدوره خالل فترة احلجر املنزلي اإللزامي ،كما تراجعت إيراداتها من

جراء إغالق مؤسساتها االقتصادية (دور احلضانة ،ورياض األطفال ،واملدارس ،والكليات
اجلامعية ،)..وعدم حصولها على التبرعات احمللية والتمويل األجنبي.
 .3أثّ رت أزمة جائحة كورونا يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية االجتماعية بسبب
ويعبر
تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع ،وكان لهذا التأثير مستويان؛ األول إيجابي
ِّ
مضي مؤسسات املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وصندوق املعونة
عنه
ّ
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الوطنية وصندوق الزكاة ُقدم ًا يف حتقيق أهدافها وتطلعاتها االستراتيجية بالرغم
من عدم حيازة صندوقي املعونة والزكاة على إطارهما االستراتيجي ملا بعد عام
 .2019أما املستوى الثاني فقد كان سلبي ًا ،ويدل عليه تأثر استراتيجية وزارة التنمية
االجتماعية بتراجع حجم موازنتها وانخفاض نسب الصرف على أنشطة أهدافها ،كما
عدم حصول االستراتيجية الوطنية للحماية
يدل على هذا املستوى السلبي أيض ًا
ُ

االجتماعية على موازنتها املالية من مصادر متويلها احلكومية وغير احلكومية (من
وزارتي املالية والتخطيط واملانحني الدوليني).
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019يف مجال
 .4مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات
َ

قطاع التنمية االجتماعية ،منخفض ،لكنه آخذ إلى االرتفاع من فترة ألخرى ،فهو
يزد عن  %55بالنسبة لتقرير  ،2018وعن  %58.33بالنسبة لتقرير ،2019
لم ِ

تغير موجبة بني الفترتني بلغت .%6.05
وبنسبة ُّ

 .5استمرار مجابهة قطاع التنمية االجتماعية يف عام  2020لتحدياته التشريعية
واإلدارية (املؤسسية) والبشرية والتخطيطية واملالية ،املنبعثة من بيئتيه الداخلية
واخلارجية ،دون وجود خطة استراتيجية للتغلب على هذه التحديات.
 .6ميكن لقطاع التنمية االجتماعية حتسني صورته وتعظيم دوره يف الظروف العادية
والطارئة ،شريطة إعداد احلكومة خطة عمل تنفيذية ملجابهة حتدياته ،وإعداد
املؤسسات الوطنية خطط ًا استراتيجية إلجناح تلك اخلطة ،وإعادة مخصصات
موازنة وزارة التنمية االجتماعية كما كانت عليه يف عام  ،2019وتنفيذ احلكومة ملا
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019بخصوص قطاع التنمية
تبقى من توصيات
َ
َ
خططها االستراتيجية بدافع تطويرها
االجتماعية ،ومراجعة املؤسسات املعنية

ّ
وحث احلكومة للقطاع التطوعي
وضمان تلبيتها الحتياجات املؤثرين واملتأثرين بها،
(ممث ً
َّ
ال باالحتاد العام للجمعيات اخليرية) على إعداد خطته االستراتيجية.
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المقدمة

َترتّ ب على تأسيس وزارة التنمية االجتماعية وتطور ميادين عملها خالل السنوات

 ،2020-1956تشكُّ ل نطاقها اإلشرايف ووالدة عدد من املؤسسات املستقلة من رحمها،

مثل :املنظمة التعاونية ،وصندوق املعونة الوطنية ،وكلية األميرة رحمة اجلامعية
للخدمة االجتماعية.
وتزامن مع تطور مجاالت عمل الوزارة ،نشوء املؤسسات احلكومية املعنية باحلماية
االجتماعية ،وهي :املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وصندوق الزكاة ،وصندوق
التنمية والتشغيل ،واملجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي االعاقة.
كما تزامن مع تطور مجاالت عمل الوزارة ،نشوء املنظمات الوطنية املعنية بالعمل
االجتماعي بقطاعاته املختلفة ،التي جاء وجودها التاريخي على النحو التالي :االحتاد
العام للجمعيات اخليرية ،الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ،مؤسسة امللك
احلسني (مؤسسة نور احلسني سابق ًا) ،اللجنة الوطنية لشؤون املرأة ،املجلس الوطني
لشؤون األسرة ،مؤسسة نهر األردن ،ومؤسسة ولي العهد.
ويحتاج قطاع التنمية االجتماعية للمراجعة يف ضوء تداعيات أزمة جائحة كورونا ،وهو
ما ّ
توله املجلس االقتصادي واالجتماعي ضمن إطار تقرير حالة البالد 2020؛ لإلجابة
عن األسئلة التالية :ما اآلثار املترتبة على تعامل احلكومة مع أزمة جائحة كورونا على
مستوى قطاع التنمية االجتماعية وأولويات معاجلتها وسبل التصدي لها؟ ،ما القدرات
املالية ملؤسسات القطاع قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ ،ما استراتيجيات مؤسسات
القطاع قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ ،ما حالة القطاع كما وردت يف تقريري حالة
البالد لعامي  2018و 2019ونتائج متابعتها يف عام 2020؟ ،ما حصيلة تشخيص قضايا
القطاع وتقييمها يف عام 2020؟ ،وما التوصيات الكفيلة بتحسني صورة القطاع وتعظيم
دوره الفعلي واملتوقع يف األوقات العادية والطارئة.؟

أو ً
ال :اآلثار المترتبة على تعامل الحكومة مع أزمة جائحة
كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية وأولويات
معالجتها وسبل التصدي لها

شكّ ل وباء كورونا الذي ظهر يف أواخر عام  2019يف منطقة واهان الصينية قبل أن

تصدت لها الدول بطريقتني؛ األولى قدمت
ينتقل إلى بقية أجزاء العالم ،جائحة
ّ
االقتصاد على الصحة ،والثانية سبقت الصحة على االقتصاد .وكان األردن من الدول
التي طبقت الطريقة الثانية مبوجب قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه والبالغ
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عددها  22أمر ًا صدرت يف الفترة بني النصف الثاني من شهر آذار  2020وحتى األسبوع
الثالث من شهر تشرين الثاني  ،2020مما يستدعي بيان تداعيات هذه الطريقة على
مستوى القطاعات املجتمعية مبا يف ذلك قطاع التنمية االجتماعية ببعديه احلكومي
وغير احلكومي.
وللوقوف على انعكاس تعامل احلكومة مع أزمة اجلائحة على مستوى قطاع التنمية
االجتماعية ،فقد استعمل البحث النوعي طرق ًا أربعة ،هي :طريقة املقابلة مع ثمانية
خبراء (نصفهم يعمل يف القطاع العام ونصفهم اآلخر يعمل يف القطاع التطوعي) تبلغ
متوسط خبرتهم العملية يف قطاع التنمية االجتماعية ومؤسساته  25سنة ،1وطريقة
دراسة احلالة التي ُط ِّبقت على ثالث جمعيات (اثنتان محليتان وواحدة أجنبية)،

وطريقة التحليل املتوافر للبيانات التي ُطبقت على قطاع دور احلضانة بهدف تقدير
خسائره االقتصادية ،وطريقة حتليل مضمون الوثائق الرسمية التي ُطبقت على تقارير

وزارة التنمية االجتماعية واملركز الوطني حلقوق اإلنسان وإدارة شرطة األحداث.

 :1:1اآلثار املترتبة إلدارة أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية
االجتماعية

يرى اخلبراء يف قطاع التنمية االجتماعية ،أن هناك  46انعكاس ًا لتعامل احلكومة مع

جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،برزت خالل فترة احلظر الشامل.

 :1:1:1ماهية اآلثار اإليجابية

خلص اخلبراء إلى أن هناك  18انعكاس ًا إيجابي ًا لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا على
مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،وجاء ترتيب هذه االنعكاسات تبع ًا لوزنها النسبي
(مستوى توافق اخلبراء على االنعكاسات اإليجابية) على النحو التالي :تشكيل فريق
وطني للحماية االجتماعية برئاسة وزارة التنمية االجتماعية وعضوية ممثلني عن
القطاعني التطوعي واخلاص ( ،2)%8.82احلجر الصحي على متلقّ ي خدمات دور
1

استُ عمل خالل مقابلة هؤالء اخلبراء دليل يشتمل على عدد من األسئلة املفتوحة ،التي عوجلت إجاباتها
ببعض معامالت اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرارات والنسب واملنوال واملتوسطات احلسابية.

 2يبدو أن حكم اخلبراء على تشكيل الفريق كأثر إيجابي ،كان يف محله .إذ يظهر تقرير حديث لوزارة التنمية
االجتماعية طبيعة مخرجات محاور فريق احلماية االجتماعية .ففي مجال املساعدات النقدية بلغ العدد
اإلجمالي لألسر التي تلقت مساعدات نقدية  441.576أسرة بقيمة إجمالية  46.93مليون دينار أردني ،ويف
مجال املساعدات العينية بلغ إجمالي املعونات العينية املقدمة لألسر  584.726طرد ًا غذائي ًا ،بقيمة إجمالية
بلغت  17.388مليون دينار أردني ،ويف مجال خدمات الرعاية االجتماعية بلغ عدد دور الرعاية التي استمرت
يف تقدمي خدماتها  74دار ًا استفاد من خدماتها  3383منتفع ًا ومنتفعة من مختلف الفئات.
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الرعاية وعدم تسجيل إصابات بـ"كورونا" يف تلك الدور ( ،)%8.82تقدمي صندوق
املعونة الوطنية الدعم النقدي ملن تنطبق عليهم تعليماته وبشكل إلكتروني (،)%8.82
حد من الطلب
استجابة السكان للجائحة
وتكيفهم معها جراء صدور أوامر الدفاع ،مما ّ
ُّ

على اخلدمات االجتماعية ( ،)%8.82استمرارية تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية

املؤسسية ( ،)%5.88تقدمي املساعدات العينية للمتضررين من اجلائحة من ِقبل جهات
عدة بعضها عمل يف هذا املجال للمرة األولى ،كاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي،

ومؤسسة ولي العهد /منصة نوى ( ،)%5.88استمرارية تقدمي صندوق املعونة الوطنية
خدمة املعونة النقدية املتكررة وخدمة الدخل التكميلي ( ،)%5.88تقدمي صندوق
املعونة الوطنية مساعدات نقدية مؤقتة لعمال املياومة غير املشمولني مبظلة الضمان
االجتماعي ( ،)%5.88استمرار فتح حساب بنكي حتت مسمى "اخلير" وتشكيل جلنة
وطنية إلدارته ( ،)%5.88استمرارية تقدمي خدمات احلماية لضحايا العنف األسري
بالرغم من تأخر إدارة حماية األسرة يف تلقي البالغات والنظر فيها وتناول بعض وسائل
اإلعالم العاملية 3لقضايا النساء املعنفات خالل فترة احلجر الصحي ( ،)%5.88تأجيل
أقساط مشاريع القروض اإلنتاجية ملدة ثالثة أشهر ( ،)%5.88اعتماد احلكومة يف
تقدميها الدعم ملستحقيه من عمال املياومة على أسس ومعايير ومؤشرات (،)%5.88
إعطاء األولوية حلماية أرواح السكان وصحتهم ( ،)%2.94شفافية احلكومة يف اإلفصاح
عن نتائج اجلائحة بشكل يومي ( ،)%2.94تشكيل جمعية ضحايا العنف لفريق
من اخلبراء املتطوعني للحد من تداعيات احلجر املنزلي ( ،)%2.94استقاء السكان
املعلومات خالل فترة احلجر من مصدرها الرسمي ( ،)%2.94منح تصاريح التنقل للكثير
من العاملني االجتماعيني ،مما مكّ نهم من الوصول إلى جهات عملهم وتقدمي خدماتهم
( ،)%2.94واستجابة بعض اجلمعيات اخليرية للجائحة من خالل تطبيق التباعد
اجلسدي أثناء توزيع املساعدات العينية على مستحقيها ،وعقد االجتماعات بواسطة
التقنيات اإللكترونية ،واستعمال احملافظ اإللكترونية عند توزيع اإلعانات النقدية على
الفقراء (.)%2.94
وإلى جانب اآلثار اإليجابية التي ذكرها اخلبراء ،فهناك مثيالتها اخلمس التي جاءت
3

ملزيد من االطالع ،انظر:

-

هل أدت أزمة كورونا إلى زيادة العنف األسري؟ ،إميان اخلطيب ،موقع هيئة اإلذاعة البريطانية ( BBC، 30آذار
.)2020

-

العنف األسري يف األردن إلى ارتفاع  ...والسبب فيروس كورونا ،ريبورتاج ،ماجدة املعايطة ،املوقع اإللكتروني
إلذاعة "فراسن  france 24، 25( "24آب .)2020
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نتيجة لتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع أزمة جائحة كورونا خالل فترة احلظر
بنوعيه الشامل وغير الشامل ،4وهي:
• التنسيق مع وزارة الصحة؛ لتمديد العمل ببطاقات التأمني الصحي لألسر وفئة غير
القادرين.
• تقدمي الدعم لألسر املستفيدة من برنامج األسر املنتجة والتي تضررت من اجلائحة
عن طريق "حساب اخلير" مبوجب أسس.
• تقدمي الدعم للعاملني يف دور احلضانة من غير املسجلني يف الضمان االجتماعي
مبوجب أسس.
• تقدمي الدعم للعاملني يف املطابخ اإلنتاجية التابعة للجمعيات مبوجب أسس.
• تأجيل حتصيل األقساط املالية املترتبة على األسر املستفيدة من برنامج األسر
املنتجة وصناديق االئتمان احمللي بواقع  18ألف مستفيد ومستفيدة ،لتمكني هذه
األسر من التعايش مع مستجدات الوضع الوبائي من الناحية االقتصادية وتخفيف
شدتها عليهم.
وبالرغم من تأكيد اخلبراء على أن غالبية اجلمعيات لم يكن لها دور يف التصدي ألزمة
جائحة كورونا ،إال أن القليل منها كان عضو ًا يف الفريق الوطني للحماية االجتماعية
(تكية أم علي ،الهيئة اخليرية الهاشمية) الذي شكلته احلكومة يف شهر آذار  ،2020ما
يتطلب تسليط الضوء على مناذج من اجلمعيات التي تصدت لألزمة.
فعلى مستوى اجلمعيات احمللية البالغ عددها التراكمي  6497جمعية 5حتى نهاية
ً
فاعال يف التصدي
عام ( 2019شكلت اخليرية منها  ،)6%62فقد تبني أن بعضها كان
لتداعيات أزمة جائحة كورونا .إذ تفيد وزارة التنمية االجتماعية 7أن عدد اجلمعيات
التي عملت خالل فترة احلظر بالتعاون مع احلكام اإلداريني ومديريات التنمية
االجتماعية بلغ  745جمعية بواقع  705جمعيات محلية و 40جمعية محلية .ومن بني
اجلمعيات احمللية التي عملت خالل فترة احلظر :جمعية الشهيد راشد الزيود لألعمال

 4وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.4
5

وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية  ،2019ص.21

6

سجل اجلمعيات ،2020 ،التقرير السنوي لسجل اجلمعيات .2019

 7وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.6
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اخليرية والتنموية مبحافظة الزرقاء ،وجمعية السنابل اخليرية مبحافظة إربد.
فقد شكلت جمعية "الشهيد راشد الزيود لألعمال اخليرية والتنموية فريق ًا تطوعي ًا من
 60شاب ًا وفتاة ،وقدمت اخلدمات لعمال املياومة واألسر احملتاجة واملتعففة وأسر األيتام،
وبلغ عدد املستفيدين من هذه اخلدمات حوالي  10آالف فرد ،وأنفقت حوالي  50ألف
دينار على أنشطتها ،وبذلت حوالي  1000ساعة عمل تطوعي .وبحسب إدارة اجلمعية،
جرى إطالق ثماني مبادرات تطوعية مجتمعية خالل فترة اجلائحةّ ،
غطت اجلانب
اخليري والتطوعي والتوعوي واإلعالمي والصحي.
أما جمعية السنابل الذهبية اخليرية ،فشكلت هي األخرى  7فرق تطوعية ،وقدمت
اخلدمة إلى  3000أسرة من الفقراء واأليتام والغارمني واملرضى واملسنني ،وأنفقت 35
ألف دينار ،وأنشأت غرفة عمليات مركزية عملت على مدار الساعة .ووفق ًا لإلدارة ،أنشأت
اجلمعية مبكر ًا قاعدة بيانات للمتضررين من الوباء.8
وعلى مستوى اجلمعيات األجنبية العاملة يف األردن ،التي يربو عددها على 130
جمعية ،كان أكثرها حضور ًا خالل فترة احلجر الصحي اإلجباري بحسب وسائل اإلعالم،
نسقت مع وزارتي العدل والتنمية االجتماعية
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ،التي ّ

ومديرية األمن العام بخصوص تنفيذ مبادرتها اخلاصة بتوزيع املعقمات واملنشورات
التوعوية بفيروس كورونا على نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل ودور رعاية وتربية وتأهيل
األحداث ونظارات التوقيف يف املراكز األمنية ،ووجدت يف ذلك التنسيق أثره اإليجابي

على مستوى املستفيدين من مبادرتها.

 :2:1:1ماهية اآلثار السلبية

وجد اخلبراء أن هناك  28انعكاس ًا سلبي ًا لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا  -برزت
خالل فترة احلظر الشامل -على مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،وجاء ترتيب هذه
االنعكاسات بحسب وزنها النسبي على النحو التالي :غياب دور اجلمعيات (منظمات
املجتمع املدني) يف مجابهة التحديات االجتماعية ( ،)%15.55عدم وجود قواعد
بيانات خاصة بأسر عمال املياومة املتضررة من اجلائحة ( ،)%6.66عدم جدوى
متس حياة املواطنني ،كخدمة إصدار بطاقة تأمني صحي
اخلدمات اإللكترونية التي
ّ
لفئة الفقراء ،وصعوبة استعمال املتضررين من اجلائحة لتكنولوجيا املعلومات بهدف

 8وردت مناذج هذه اجلمعيات احمللية يف املرجع التالي" :همم" بنك العمل التطوعي األردني ،2020 ،أثر التطوع
املؤسسي يف التعامل مع تداعيات جائحة كورونا :دراسة على عينة من اجلمعيات العربية.
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احلصول على اخلدمات االجتماعية ( ،)%4.44االزدواجية والتكرار بني مهام فريق
احلماية االجتماعية ومهام جلنة إدارة حساب اخلير ،9وعدم متثيل االحتاد العام
للجمعيات اخليرية يف فريق احلماية ( ،)%4.44عدم اإلعالن عن وجود موازنة مالية
ملجابهة التداعيات االجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ( ،)%4.44االزدواجية
لتعدد جهات توزيعها وإيصالها
والتكرار يف حصول بعض املواطنني على اإلعانات العينية؛
ُّ

( ،)%4.44غياب اإلعالم املتخصص يف طرح التحديات االجتماعية (،)%4.44
تداخل األدوار واملهام يف ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول ،مما زاد من انتشار
املتسولني ( ،)%4.44تخلّي احلكومة عن مسؤوليتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني
تنمر بعض أفراد املجتمع على كبار
فيه ممن تضررت أحوالهم االقتصادية (ُّ ،)%4.44
موظفي احلكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي ( ،)%4.44عدم وضوح مهام وزارة

التنمية االجتماعية خالل التصدي للجائحة ( ،)%4.44غياب األنشطة املتخصصة
يف تخفيف الضغط النفسي على متلقّ ي خدمات دور الرعاية بعامة ،ونزالء دور رعاية
املسنني بخاصة ( ،)%2.22عدم وجود برامج للحد من اإلجهاد النفسي أو ما يعرف
بـ"االحتراق النفسي" اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات
العينية ( ،)%2.22غياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني ( ،)%2.22غياب
الرقابة املستقلة (املركز الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية
( ،10)%2.22عدم شمول خدمات العون االجتماعي ّ
للجئني11؛ لعدم متتُّ عهم باجلنسية

9

يبدو أن بعض اخلبراء لم ّ
يطلعوا على تعليمات "همة وطن" املنشورة يف املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.

 10ترى بثينة فريحات ،ممثلة املركز الوطني حلقوق اإلنسان يف امللتقى االفتراضي الذي نظمه املجلس
االقتصادي واالجتماعي بتاريخ  25تشرين الثاني  2020ملناقشة تقرير حالة البالد لعام  2020على مستوى
قطاع التنمية االجتماعية ،أن املركز الوطني حلقوق اإلنسان يقوم بدورة الرقابي على اإلجراءات املتخذة
من احلكومة قبل وجود أول إصابة بجائحة كورونا وصدور أوامر قانون الدفاع ،واستمر بعمله بعد صدور
أوامر قانون الدفاع رغم وجود حاالت إصابة بفيروس كورونا ،من خالل :استقبال الشكاوى املتعلقة بانتهاكات
وبعدهما وعلى مدار الساعة؛ ومتابعة شكاوى
حقوق اإلنسان يف األردن خالل احلظر الشامل واحلظر اجلزئي َ
املواطنني مع اجلهات ذات العالقة مبا فيها الواردة للمركز من العاملني والفئات املستهدفة يف مؤسسات الرعاية
االجتماعية؛ وتنفيذ زيارات رصدية ميدانية مفاجئة لدور مؤسسات الرعاية االجتماعية اإليوائية والنهارية
وإعداد تقارير رصدية ورفع التقارير للجهات ذات العالقة لتحسني واقع حقوق الفئات املستهدفة يف مؤسسات
الرعاية االجتماعية ،إذ نفذ زيارات رصدية لدور تربية وتأهيل األطفال يف نزاع مع القانون واملراكز النهارية
التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة ودور كبار السن ودور ضحايا العنف ضد املرأة؛ وإصدار البيانات واملواقف حول
حقوق الفئات يف مؤسسات الرعاية االجتماعية ،إذ أصدر عدد ًا من البيانات خالل احلظر الشامل واجلزئي ومت
نشرها يف الصحف احمللية وعلى املواقع اإللكترونية.
ُ َ 11
تول تشريعات صندوق املعونة الوطنية دون أن يقدم خدماته لغير األردنيني ،أما التشريعات الناظمة
للجمعيات احمللية واألجنبية فتجيز تقدمي اخلدمات لغير األردنيني ،لكن املشكلة أن غالبية اجلمعيات كانت
غائبة خالل فترة احلجر الصحي اإللزامي.
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األردنية ( ،)%2.22غياب دور األكادمييني االجتماعيني ( ،)%2.22عدم شمول جميع
بت
املتضررين من فئة العمال غير املنظمني بخدمات العون النقدي ( ،)%2.22عدم ّ
احلكومة يف موضوع دعم اخلبز خالل فترة احلجر الصحي اإلجباري ( ،)%2.22حدوث

التنمر والعنف داخل األسرة بسبب احلجر املنزلي ( ،)%2.22عدم حيازة الكثير من
ُّ
األسر على متطلبات التعليم عن بعد ،ونشوء تداعيات اجتماعية سلبية (مثل تعميق
الفجوة الطبقية) بني األسر ،بسبب متطلبات التعليم عن بعد ( ،)%2.22ضعف الثقة
بني التاجر واملستهلك ( ،)%2.22استغالل بعض التجار لظروف اجلائحة (،)%2.22
وجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي وبني الواقع
املليء باملشكالت االجتماعية ( ،)%2.22رهان احلكومة على وعي املواطن بخصوص
تبي أنه سياسة لم تثبت جدوها ( ،)%2.22عدم تقدمي احلكومة
الوقاية من "كورونا" ّ

إجابات مقنعة بخصوص حظر التجمعات ( ،)%2.22بروز مشكلة عدم رعاية األطفال
من أبناء املوظفني خالل انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية ومناوبتهم ( ،)%2.22وتراجع
إيرادات اجلمعيات من جراء إغالق مؤسساتها االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات
احمللية والتمويل األجنبي (.)%2.22
وعالوة على تقديرات اخلبراء ،هناك خسائر اقتصادية أصابت بعض القطاعات الفرعية.
إذ يشتمل قطاع التنمية االجتماعية على مؤسسات تقدم خدماتها مقابل بدل مالي،
ً
بدال شهري ًا معدله  193ديناراً،
منها ُدور احلضانة؛ إذ تتقاضى دور احلضانة اخلاصة

واملؤسسية  68ديناراً ،والتطوعية  35ديناراً .ومبا أن األطفال امللتحقني بهذه الدور
يشكلون  %4من مجموع األطفال ممن يقل سنّ هم عن الرابعة ،أي  40ألف طفل ،12فقد
يقدر بأربعة ماليني دينار شهري ًا،
خسرت دور حضانتهم خالل فترة احلجر املنزلي مبلغ ًا ّ
تقدر بـ  98.66دينار .
هذا على اعتبار أن املتوسط الشهري لبدل خدمة الطفل الواحد َّ

ولتفادي اخلسائر االقتصادية لقطاع دور احلضانة ،أعدت وزارة التنمية االجتماعية
بالتعاون مع املجلس الوطني لشؤون األسرة وبتوجيه من وزارة الصحة وجلنة األوبئة،
ً
دليال إجرائي ًا لفتح دور احلضانة مبوجب معاييرَ ،ترتّ ب على تطبيقه استجابة قرابة

امتد الضرر االقتصادي الذي حلق بقطاع دور
ُخمس دور احلضانة له ( .)%21وقد
ّ
احلضانة ،ليشمل قطاعات أخرى ،منها على سبيل املثال املراكز النهارية لرعاية ذوي
اإلعاقة وتأهليهم التابعة للقطاعني اخلاص والتطوعي ،والتي يربو عددها على 100
مركز.

 12استُ خلصت هذه البيانات من دراسة ميدانية حديثة على عينة من دور احلضانة يف محافظتي العاصمة واربد،
أجرتها إحدى منظمات املجتمع املدني.
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كما استُ خلصت دروس وعبر من جتارب اجلمعيات احمللية يف مجال التصدي لتداعيات
بأن
اجلائحة ،إذ تفيد إدارة جمعية الشهيد راشد الزيود لألعمال اخليرية والتنمويةّ ،
أهم ما تعلمته من هذه التجربة "ضرورة وجود خطة للتعامل مع األزمات ،وبناء رصيد
اجلمعية من الطرود واملواد الغذائية" .وتؤكد اإلدارة عند احلديث عن نظرتها املستقبلية
لقطاع اجلمعيات اخليرية يف أوقات األزمات الطارئة على" ضرورة تدريب اجلمعيات على
خطط الطوارئ يف األزمات ،وإنشاء غرف عمليات مشتركة على مستوى احملافظات وعلى
مستوى الوزارة بعضوية اجلمعيات ،وتقليص عدد اجلمعيات اخليرية غير الفاعلة".
أما إدارة جمعية السنابل الذهبية اخليرية ،فترى أن أهم الدروس تعلمته من تعاملها مع
"السعي إلى مواجهة أي طارئ ،وتوظيف جهد الفريق واملوارد احملدودة
تداعيات األزمة
ُ
إلجناز عمل كبير ،وأن األمور السلبية ميكن أن يكون لها جوانب إيجابية" .وبخصوص
النظرة املستقبلية لدور القطاع خالل األزمات الطارئة ،يقول رئيس اجلمعية" :أثبت قطاع
اجلمعيات أنه هش وغير قادر على تلبية االحتياجات املطلوبة منه ألسباب عديدة ،منها
البيروقراطية املقيتة ،وضعف الكادر اإلداري للجمعيات ،وقلة املوارد واإلمكانيات".
إن احلديث عن هشاشة قطاع اجلمعيات ليس مستغرب ًا؛ فهذا األمر تكشف عنه نتائج
الدراسات امليدانية  13ومعطيات التقارير املؤسسية الوطنية 14والدولية 15على حد سواء.
وإلى جانب تقديرات اخلبراء ومدركات القائمني على إدارة اجلمعيات ،هناك الواقع
امليداني الذي ُيظهر تفاقم املشكالت االجتماعية خالل مرحلة احلجر املنزلي اإلجباري

واملوجة الثانية من انتشار "كورونا" .فقد انتشرت ظاهرة التسول يف احملافظات األكثر

كثافة سكانية ،كالعاصمة وإربد والزرقاء ،واننشر املتسولون من فئتي األطفال والنساء
الكمامات والقفازات مما كان يبعث
يف الشوارع وقرب اإلشارات الضوئية وهم ال يرتدون ِ

على خوف املارة وسائقي السيارات وركابها ،وجلان مكافحة التسول غابت عن املشهد على
اعتبار أن مهمة ضبط املتسولني لم تصبح من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية بسبب

 13هاجر نصار ،2011 ،اجلودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية يف منظمات املجتمع املدني :دراسة
تطبيقية على بعض منظمات املجتمع املدني يف األردن ،رسالة دكتوراه يف تخصص اخلدمة االجتماعية ،جامعة
حلوان ،مصر (غير منشورة) ،ص.118-114
 14انظر :سجل اجلمعيات ،2018 ،اخلطة االستراتيجية لسجل اجلمعيات للسنوات .2022-2019
 15انظر:
-

الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،2013 ،تقرير استدامة منظمات املجتمع املدني لعام  2013يف منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ص.5

-

الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،2015 ،تقرير استدامة منظمات املجتمع املدني لعامي  2014و 2015يف
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ص.64-13
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نفاذ قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه.
كما ازدادت ظاهرة جنوح األحداث ،جراء مخالفة بعض األطفال ألوامر الدفاع ،وترتّ ب
على ذلك ضبط قرابة ألف طفل ثم إطالق سراحهم من دون عرض قضاياهم على
محاكم األحداث ،وفق ًا ملا جاء يف ورشة العمل التي عقدها مركز العدل للمساعدة
القانونية وشارك فيها ممثلون عن وزارة التنمية االجتماعية واجلهاز القضائي وإدارة
شرطة األحداث .16فقد بلغ عدد األحداث املضبوطني خالل فترة احلظر الشامل بحسب
خبر أوردته صحيفة "الغد"  1136حدث ًا ،منهم  932حدث ًا اتُّ هموا بخرق أوامر الدفاع،

ومنهم أيض ًا  249حدث ًا جرت تسوية قضاياهم بالنهج اإلصالحي .17يف حني تفيد إدارة
شرطة األحداث 18بأنه مت توقيف حوالي  200حدث وإطالق سراحهم بعد أخذ تعهدات
شخصية عليهم وذلك بسبب احلظر الشامل يف بداية جائحة كورونا وقوانني الدفاع
املطبقة يف ذلك الوقت ،إذ لم يكن هناك إمكانية لعرضهم على احملاكم بسبب احلظر
الشامل وعدم وجود قوانني لدفع غرامات مالية يف ذلك الوقت.
وارتفع عدد حاالت العنف املنزلي ،وبخاصة ضد األطفال والنساء ،مما أشعل مواقع
التواصل االجتماعي ودفع وسائل اإلعالم احمللية للتحرك واملطالبة بحماية املعنَّ ف
بهم أو املساء لهم من خالل استمرار إدارة حماية األسرة وأقسامها يف احملافظات بتلقّ ي
البالغات والتحقيق فيها وتقدمي اخلدمات الضبطية ألطرافها.
وبخصوص طبيعة العالقة بني متلقّ ي اخلدمات يف دور الرعاية من ذوي الظروف
واالحتياجات اخلاصة (كاألطفال األيتام ،واألحداث ،واملسنّ ني ،وذوي اإلعاقة ،والنساء
املعرضات للخطر ،واملتسولني) وذويهم ،فقد انقطعت هذه العالقة لفترة مؤقتة بسبب
ّ
الدور على اإلجازات واملغادرات ومنع أقاربهم من زيارتهم.
عدم حصول نزالء ُّ

َّ
احملضنني ألسر
ويف ما يتعلق مبتابعة وضع األطفال املدمجني يف أسر راعية بديلة أو

تعذر القيام بهذه العملية بسبب ّ
داخل األردن وخارجه ،فقد ّ
تعطل املوظفني املعنيني
عن عملهم ونفاذ إجراءات عزل املناطق والعمارات .كما ُم َّست حقوق ذوي اإلعاقة ،بسبب
حدوث العديد من املشاكل املؤسسية ،مثل :غياب برامج التعليم عن بعد لألطفال املتلقني
خلدمات املراكز النهارية من ذوي اإلعاقة العقلية (البسيطة واملتوسطة) ،وانتهاء رخص
 16ملزيد من االطالع على البيان اخلتامي لورشة عمل "عدالة األحداث يف ظل تفعيل قانون الدفاع" ،املوقع
اإللكتروني ملركز العدل  www.jcla-org.com)، 15حزيران .)2020
ً
مثال :صحيفة "الغد"" ،األحداث وكورونا 932 :خرقا ..ودعوات
 17بحسب ما تناقلته وسائل إعالم محلية .انظر
حملور خاص بهم يف ملف األزمة" ،نادين النمري 15 ،حزيران .2020
 18إدارة شرطة األحداث ،مالحظات إدارة شرطة األحداث على مسودة محور التنمية االجتماعية من تقرير حالة
البالد لعام  ،2020التي نوقشت يف اجتماع افتراضي باستعمال تقنية " زوم" بتاريخ .25/11/2020
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املراكز النهارية املعنية بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة وتربيتهم وعدم جتديد هذه
ً
(ممثلة يف وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم)
الرخص من قبل احلكومة

بالرغم من وضوح اجلهة املعنية بأمرها ،وهي وزارة التربية والتعليم وفق ًا ملعطيات قانون

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  ،2017وعدم تلقي األسر للتدريب يف مجال
التعامل األمثل مع أفرادها من فئة ذوي اإلعاقة يف أوقات الطوارئ واألزمات.

 :1:2مستوى معاجلة احلكومة لآلثار السلبية التي وقعت على قطاع التنمية
االجتماعية

يفيد اخلبراء بأن احلكومة عاجلت  %20من اآلثار السلبية التي خلّفها أمر تعاملها مع
جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية مبوجب حزمة من اإلجراءات
اإلدارية والقانونية ،وتركت البقية ( )%80من دون معاجلات جذرية.
لتحدي عدم اإلعالن عن املوازنة اخلاصة ملعاجلة التداعيات
تصدت احلكومة
فقد
ّ
ّ

االجتماعية للجائحة من خالل اإلعالن عن استمرارية العمل يف "حساب اخلير"
تنم َر بعض أفراد املجتمع على كبار
لدى وزارة التنمية االجتماعية .وعاجلت احلكومة ّ

موظفيها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بإحالة املشتبه بهم منهم للقضاء .أما حاالت
التنمر والعنف داخل األسرة بسبب احلجر املنزلي فقد عاجلتها احلكومة من خالل قرارها
الرامي إلى استمرارية إدارة حماية األسرة 19وأقسامها يف احملافظات؛ بتلقّ ي البالغات
والتحقيق فيها وتقدمي اخلدمات الضبطية ألطرافها .ويف ما يتعلق بعدم حيازة الكثير من
األسر على متطلبات التعليم عن بعد ،قرر مجلس الوزراء تقدمي أجهزة حاسوب وخدمة
اإلنترنت مجان ًا لألسر القاطنة يف املناطق النائية .وبخصوص ضعف الثقة بني التاجر
واملستهلك واستغالل بعض التجار لظروف اجلائحة ،عززت احلكومة رقابتها على األسواق
وغلّظت العقوبات على املخالفني .وبشأن رهان احلكومة على وعي املواطن ،فقد عززته
السلطة التنفيذية بأمر دفاع ُنشر يف اجلريدة الرسمية .وبخصوص عدم تقدمي السلطة
التنفيذية إلجابات مقنعة بخصوص حظر التجمعات ،فإن احلكومة ممثلة يف وزارة
الصحة ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية تستعمل الدين والعلم الوضعي
لتنوير الرأي العام بأسباب حظر التجمعات يف رياض األطفال واملدارس واجلامعات ودور

 19بالرغم من إثارة بعض وسائل اإلعالم لقضية صعوبة وصول النساء املعنفات خالل فترة احلظر الشامل إلى
إدارة حماية األسرة وأقسامها يف احملافظات ،إال أن مديرية األمن العام تفيد يف معرض تعليقها على مسودة
محور التنمية االجتماعية من تقرير حالة البالد لعام  2020بأنه لم يتم إغالق إدارة حماية األسرة أو األقسام
التابعة لها خالل جائحة كورونا حالها كحال أي مديرية أو إدارة تابعة ملديرية األمن العام.
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العبادة .وبشأن مشكلة عدم رعاية األطفال خالل انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية،
فقد عاجلتها احلكومة مبوجب دليل معياري لفتح دور احلضانة بشروط صحية تضمن
سالمة األطفال ومانحي الرعاية لهم.
وعلى الرغم من عدم وجود جهة بعينها لرئاسة قطاع التنمية االجتماعية ،أفادت وزارة
التنمية االجتماعية يف تقرير لها 20بأنها عاجلت غالبية اآلثار االجتماعية السلبية
الناجمة عن أزمة جائحة كورونا .ففي ما يتعلق بغياب دور اجلمعيات عن املشاركة يف
التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا ،تؤكد الوزارة على متكينها  705جمعيات محلية
و 40جمعية أجنبية من العمل خالل فترة احلظر الشامل .وشكلت اجلمعيات اخليرية
احمللية العاملة حالل فترة احلظر ما نسبته  %17.49من مجموعها البالغ حوالي 4030
جمعية خيرية يف عام  ،2020يف حني شكلت اجلمعيات اخليرية األجنبية ما نسبته
 %30.79من مجموعها الذي يزيد عن  130جمعية أجنبية .ويف ما يتعلق بعدم وجود
قواعد بيانات خاصة بأسر عمال املياومة املتضررة من اجلائحة ،تفيد الوزار بأنه يتوفر
لديها قواعد بيانات للمستفيدين من املساعدات أثناء فترة اجلائحة ،باإلضافة إلى
اعتمادها على قواعد البيانات املتوفرة لدى صندوق املعونة الوطنية ،مبا يف ذلك بيانات
املتقدمني لدعم الدخل التكميلي ودعم اخلبز .أما بخصوص عدم جدوى اخلدمات
اإللكترونية التي متس حياة املواطنني ،فتشير الوزارة إلى قراراها الذي اتخذته بالتعاون
َ
سارية املفعول
منتهية الصالحية
"عد بطاقة التأمني الصحي
مع وزارة الصحة ومفاده
ِ
ّ
لفترة محددة وجتديدها يف وقت الحق" ،واستقبالها  483طلب ًا إلكتروني ًا خلدمات

تسجيل اجلمعيات وترخيص دور احلضانة .وبشان االزدواجية والتكرار بني مهام فريق
احلماية االجتماعية ومهام جلنة إدارة حساب اخلير ،تؤكد الوزارة على عدم وجود ذلك
التحدي؛ لكونها حددت مهام جلنة إدارة "حساب اخلير" بشكل مستقل عن مهام فريق
احلماية االجتماعية .ويف ما يتعلق بعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات اخليرية يف
عضوية فريق احلماية االجتماعية ،تشير الوزارة إلى تنسيقها مع احتادات اجلمعيات
اخليرية يف احملافظات من خالل مديرياتها امليدانية؛ ملواجهة تداعيات اجلائحة .أما
بشأن عدم اإلعالن عن وجود موازنة مالية ملجابهة التداعيات االجتماعية الناجمة
عن جائحة كورونا وانخفاض موازنة وزارة التنمية االجتماعية لعام  2020مقارنة مع
عام  ،2019فتفيد الوزارة بأنها عملت على توفير التمويل من خارج موازنتها عن طريق

 20وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.13-5
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تنسيقها مع اجلهات الوطنية والدولية ،مثل :الديوان امللكي ،اليونيسيف ،واملفوضية
السامية لالجئني .وبخصوص االزدواجية والتكرار يف حصول بعض املواطنني على
اإلعانات العينية؛ لتعدد جهات توزيعها وإيصالها ،تؤكد الوزارة على حيازتها قاعدة
بيانات موحدة تضم املساعدات العينية املقدمة من جميع اجلهات ،واستعمالها لقواعد
ً
فضال عن تقدميها اإلعانات العينية لبعض األسر الفقيرة
بيانات صندوق املعونة الوطنية،
بشكل متكرر ،بسبب طول فترة اجلائحة .ويف ما يتعلق بغياب اإلعالم املتخصص يف طرح
التحديات االجتماعية ،تفيد الوزارة بأنها تعمل على تطوير استراتيجية إعالمية مع
شركائها تنسجم مع خطتها االستراتيجية وقطاعاتها والتحديات االجتماعية .أما
بشأن تداخل األدوار واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول ،فتؤكد الوزارة على
ً
متسوال ومتسولة يف عام ( 2020حتى تاريخ  ،)2020/11/30وعلى
ضبطها 4053
تنسيقها مع مديرية األمن العام ملكافحة ظاهرة التسول مبوجب مذكرة تفاهم ،وعلى
عقدها العديد من اللقاءات مع اجلهات ذات االختصاص .وبخصوص تخلّي احلكومة عن
مسؤولياتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني فيه ممن تضررت أحوالهم االقتصادية ،ترى
الوزارة أن احلكومة عملت من خالل "حساب اخلير" على تقدمي املساعدات لـ  15ألف
عامل مياومة من الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا .ويف ما يتعلق بعدم وضوح
مهام وزارة التنمية االجتماعية خالل التصدي للجائحة ،تفيد الوزارة بأنها أعدت خطة
للتعامل مع جائحة كورونا يف بداية األزمة؛ لضمان مهام الوزارة وأدوارها ومسؤولياتها،
وحدثت هذه اخلطة وفق مستجدات الوضع الوبائي .أما بخصوص غياب الرقابة
ّ

املستقلة على مؤسسات احلماية االجتماعية ،فعلى الرغم من أن الوزارة ليست معنية
بالرقابة املستقلة ،إال أنها قامت بـ  482زيارة لدور الرعاية يف عام  ،2020سواء أكانت
تلك الدور تابعة لها أو واقعة ضمن نطاقها اإلشرايف .ويف ما يتعلق بعدم شمول جميع
املتضررين من فئة العمال غير املنظمني بخدمات العون النقدي ،تفيد الوزارة بأنها
ساعدت حوالي  15ألف من عمال املياومة مبوجب أسس .ويف ما يخص تراجع إيرادات
اجلمعيات بسبب إغالق مؤسساتها االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات احمللية
والتمويل األجنبي ،تفيد الوزارة بأنها من خالل سجل اجلمعيات ،مكّ نت  196جمعية
تقدر بـ  17مليون دينار أردني ،وقدمت
من احلصول على متويل أجنبي بقيمة إجمالية َّ
دعم ًا نقدي ًا لـ  326جمعية خيرية متخصصة مبجال رعاية األيتام ورعاية كبار السن

واألشخاص ذوي اإلعاقة مببلغ إجمالي مليون دينار أردني .أما بشأن تأثر قطاع دور
احلضانة بسبب جائحة كورونا ،وأن ما نسبته  %21فقط من هذه الدور تقدم خدماتها
وفق الدليل اإلجرائي إلعادة فتح دور احلضانات يف ظل مستجدات الوضع الوبائي ،توضح
الوزارة أن العدد التراكمي لدور احلضانات  1473دار حضانة ،منها  686دار حضانة
تقدم خدماتها يف الوقت الراهن ،أي ما نسبته  %46.5من دور احلضانة العاملة ،وهي
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تقدم خدماتها وفق متطلبات الدليل اإلجرائي املتعلق بإعادة فتح دور احلضانات يف ظل
مستجدات الوضع الوبائي الذي مت إعداده بالتنسيق مع ثالث جهات ،هي :وزارة التنمية
االجتماعية ،ووزارة الصحة ،واملجلس الوطني لشؤون األسرة.

 :1:3اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد اخلروج من أزمة
جائحة كورونا
 :1:3:1اآلثار السلبية ذات األولوية من وجهة نظر خبراء قطاع التنمية
االجتماعية:

ستد ّل من استجابات خبراء قطاع التنمية االجتماعية على اآلثار السلبية ذات األولوية
ُي َ

باملعاجلة الفورية بعد التعايف من أزمة جائحة كورونا.

ومن أبرز هذه اآلثار :االزدواجية والتكرار بني مهام فريق احلماية االجتماعية ومهام
جلنة إدارة "حساب اخلير" ،21وعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات اخليرية يف فريق
احلماية االجتماعية ،وغياب األنشطة املتخصصة يف تخفيف الضغط النفسي على
متلقي خدمات دور الرعاية بعامة ونزالء دور رعاية املسنني خصوص ًا ،وعدم وجود برامج
للحد من اإلجهاد أو االحتراق النفسي اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني
ّ
بتوزيع املعونات العينية ،وعدم وجود قواعد بيانات خاصة ب ُأ َسر عمال املياومة املتضررة
متس حياة املواطنني كخدمة
من اجلائحة ،وعدم جدوى اخلدمات اإللكترونية التي
ّ
إصدار بطاقة التأمني الصحي وصعوبة استعمال املتضررين من اجلائحة لتكنولوجيا

املعلومات بهدف احلصول على اخلدمات االجتماعية.
ومن اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد األزمة أيض ًا :االزدواجية
والتكرار يف حصول بعض املواطنني على اإلعانات العينية ،وغياب دور منظمات املجتمع
املدني يف مجابهة التحديات االجتماعية ،وغياب اإلعالم املتخصص يف طرح التحديات
االجتماعية ،وغياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني ،وضعف أداء جهات الرقابة
املستقلة (املركز الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية ،وتداخل
األدوار واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول مما زاد من انتشار املتسولني.

"همة وطن" ونشرتها على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ،لكن على ما
 21أعدت احلكومة تعليمات صندوق ّ
يبدو أن بعض اخلبراء لم ّ
يطلعوا على هذه التعليمات ،وبخاصة املتعلّقة مبنع حدوث التداخل بني مهام اللجان
املعنية.
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كما تضم قائمة اآلثار السلبية التي ال بد من معاجلتها :عدم شمول خدمات العون
االجتماعي ّ
للجئني لعدم متتعهم باجلنسية األردنية ،وغياب دور األكادمييني

االجتماعيني ،وتخلّي احلكومة عن مسؤوليتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني فيه
ممن تضررت أحوالهم االقتصادية ،وعدم شمول جميع املتضررين من فئة العمال غير
بت احلكومة يف موضوع دعم
املنظمني بخدمات العون النقدي ،وطول املدة التي يتطلّبها ُّ

اخلبز ،ووجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي والواقع
املثخن باملشكالت االجتماعية ،وتراجع إيرادات اجلمعيات من جراء إغالق مؤسساتها
االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات والتمويل األجنبي.

 :2:3:1اآلثار السلبية ذات األولوية بحسب تحليل مضمون تقرير وزارة
التنمية االجتماعية:

أما اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد التعايف من أزمة جائحة كورونا
بحسب حتليل مضمون تقرير وزارة التنمية االجتماعية ،22فهي :غياب األنشطة
املتخصصة يف تخفيف الضغط النفسي على متلقي خدمات دور الرعاية بعامة ونزالء
دور رعاية املسنني بخاصة؛ وعدم وجود برامج للحد من اإلجهاد النفسي أو ما يعرف
باالحتراق النفسي اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات
العينية؛ وغياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني؛ وغياب الرقابة املستقلة (املركز
الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية؛ وعدم شمول خدمات
العون االجتماعي ّ
للجئني لعدم متتعهم باجلنسية األردنية؛ ونشوء تداعيات اجتماعية

سلبية (مثل تعميق الفجوة الطبقية) يف أوساط األسر بسبب متطلبات التعليم عن بعد؛
ووجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي وبني الواقع
املليء باملشكالت االجتماعية؛ وبروز مشكلة عدم رعاية األطفال من أبناء املوظفني خالل
انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية أو املناوبة.

 22وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.13-5
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 :1:4فرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية وسبل التعامل معها بعد اخلروج
من أزمة جائحة كورونا

تكمن فرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية بعد اخلروج من أزمة جائحة كورونا،
َ
والع َبر املستفادة اإليجابية من تعاملها مع األزمة،
يف
محافظة احلكومة على الدروس ِ

والع َبر املستفادة السلبية.
وتعلّمها من الدروس ِ

وع َبر مستفادة من االنعكاسات اإليجابية لتعامل
ويرى خبراء القطاع ّ
تسع دروس ِ
أن هناك َ

احلكومة مع جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعيةّ ،
لكل منها وزن نسبي
والع َبر ،هي :استثمار املوارد املالية املتاحة يف التعامل مع
قدره  ،%11.11وتلك الدروس ِ

ظاهرة عمال املياومة املتضررين من اجلائحة ،وجناح احلجر الصحي على املتلقّ ني خلدمات
دور الرعاية ،وإعطاء الدولة األولوية لعامل الصحة ،وعدم تخلّي الدولة عن دورها يف
مجال احلماية والرعاية االجتماعية ،والتخطيط السليم لقطاع العمل االجتماعي قبل
إعالن سريان أوامر قانون الدفاع ،وقدرة الدولة على حماية حقوق املواطنني يف أثناء
األزمات ،وإنشاء صندوق "همة وطن" و"حساب اخلير" (املسؤولية املجتمعية) ،ومقدرة
حتمل تداعيات االزمات ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية إلكتروني ًا.
املجتمع على
ُّ
وع َبر مستفادة من االنعكاسات السلبية لتعامل
ويرى اخلبراء أيض ًا أن هناك تسع دروس ِ

احلكومة مع اجلائحة على مستوى القطاعّ ،
لكل منها وزن نسبي قدره  ،%11.11وتلك
والع َبر ،هي :عدم إدراك اهمية العمل االجتماعي خالل األزمات والكوارث،
الدروس ِ

والتخوف من إشراك منظمات املجتمع املدني يف التصدي لتداعيات اجلائحة ،وتخلّي
احلكومة عن دورها يف دعم القطاعات االقتصادية املتضررة؛ ما أدى (وسيؤدي) إلى
زيادة يف معدالت البطالة والتفاوت االجتماعي ،واالزدواجية والتكرار يف تلقّ ي اإلعانات

العينية ودخول جهات جديدة يف عملية توزيع هذه اإلعانات من أبرزها املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،وضعف التنسيق بني املؤسسات احلكومية وغير احلكومية ،وغياب
االنسجام والتوافق بني القطاعات املجتمعية ،وعدم وجود قواعد بيانات ّ
لكل شيء،
واعتماد الدولة على املنتجات املستوردة ،وعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات يف فريق
احلماية االجتماعية.
تقدم ،يتضح بأن سبل التعامل مع ُفرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية
وبناء على ما ّ

بعد اخلروج من أزمة اجلائحة ،تقتضي قيام احلكومة وشركائها من القطاعني التطوعي
واخلاص مبا يلي:
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 .1التخطيط لقطاع التنمية االجتماعية يف أوقات األزمات الطارئة ،بهدف رفع أداء
القطاع من  %54.37يف عام  2020إلى  %100يف ما بعد عام .2020
 .2إيجاد أنشطة تنفيذية لتحقيق الهدف الوارد يف البند السابق ،ومبا يضمن تعزيز
سبل إدراك أهمية العمل االجتماعي خالل األزمات والكوارث ،وتفعيل سبل مشاركة
منظمات املجتمع املدني يف التصدي لتداعيات األزمات ،وتعزيز دور احلكومة يف
مجال دعم القطاعات االقتصادية املتضررة من األزمات ،ومنع االزدواجية والتكرار
يف مجال تقدمي املعونات العينية وتلقّ يها ،وتعزيز التنسيق بني املؤسسات احلكومية
املعرضة
وغير احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية ،وإنشاء قواعد بيانات للفئات َّ

واملتعرضة لألزمات االقتصادية واالجتماعية ،وتطوير برامج تعزيز اإلنتاجية واحلد
ِّ
من الفقر ،وإعادة تشكيل الفريق الوطني للحماية االجتماعية مبوجب أسس ومعايير.

ثانيًا :القدرات المالية لمؤسسات قطاع التنمية االجتماعية
قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها
نظر ًا لكثرة عدد مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ،وعدم وجود جهة رسمية واحدة
ً
فضال عن عدم نشر هذه
ملراقبة أداء هذه املؤسسات وتقييم أثر برامجها ومشاريعها،

املؤسسات موازناتها وميزانياتها على مواقعها اإللكترونية ،فقد درست هذه املراجعة
ثالثة مناذج منها ،وهي:

 :1 :2موازنات بعض مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ومستوى منوها
 :1:1 :2موازنة وزارة التنمية االجتماعية

حتصل وزارة التنمية االجتماعية على غالبية موازنتها من املوازنة العامة للدولة ،وشكّ لت
حصة صندوق املعونة الوطنية منها يف عام  2019ما نسبته  .%86.68وتتوزع هذه
عرف باسم املوازنة اجلارية وتتألف من سبعة برامج (اإلدارة
املوازنة على مجالني؛ األول ُي َ

املساندة ،شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،الدفاع االجتماعي ،دعم صندوق املعونة

فيعرف
الوطنية ،تنمية املجتمع ،األسرة والطفولة ،وسجل اجلمعيات) .أما املجال الثاني ُ

باسم املوازنة الرأسمالية وتشتمل على مشاريع مثل :إدامة خدمات الوزارة وتشغيلها،
ودعم مشاريع صندوق األمان ملستقبل األيتام ،ودعم مشاريع مؤسسة نهر األردن ،وإنشاء
األبنية يف احملافظات ،وبناء وصيانة مساكن األسر الفقيرة.
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وبعد حساب نسب التغير يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية بني عامي  2019و،2020
يتبي أن هناك تراجع ًا يف حجم املخصصات املرصودة للمشاريع الرأسمالية بنسبة
ّ

 ،%41.20وللنفقات اجلارية بنسبة  ،%84.80إضافة إلى انخفاض حجم اإلنفاق

الفعلي على املشاريع الرأسمالية بنسبة  ،%61.23وعلى النفقات اجلارية بنسبة
.%42.93
تراجع موازنة الوزارة يف عام  2020عن مثليتها لعام .2019
ويظهر اجلدول رقم ()1
ُ
ُ
اجلدول رقم (:)1
نسبة التغير يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية بني عامي  2019و2020
خصائص املوازنة
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املقدرة
املخصصات
َّ
نسبة التغير يف اإلنفاق نسبة اإلنفاق نسبة التغير يف
وتعديالتها
الفعلي ( )%املخصصات ()%
الفعلي ()%
(مليون دينار)
18,447.900
69.9
- 41.20
- 61.23
10,846.000
27.1
153.056.000
94.8
- 84.80
- 42.93
25
23,264.000
54.1

السنة
2019
2020
2019
2020
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النوع
رأسمالية
جارية

وللتأكد من هذه النتيجةُ ،حسبت ِن َسب التغير يف مخصصات البرامج وحجم املنفَ ق منها،
خلو املوازنة اجلارية لعام  2020من موازنة برنامج دعم صندوق املعونة
وذلك بسبب
ّ

مردها الدعم الذي حصلت عليه احلكومة من البنك الدولي
الوطنية؛ ألسباب قد يكون ُّ
وصندوق "همة وطن" و"حساب اخلير" لصالح صندوق املعونة الوطنية ،أو احملافظة على
سرية مخصصات دعم اخلبر على اعتبار أن صندوق املعونة الوطنية مكلَّف من احلكومة
بإجناز هذه املهمة يف عام .2020
ُ
وتظهر النتائج التي يبينها اجلدول رقم ( )2زيادةَ حجم املخصصات املرصودة لبرامج
شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية املجتمع يف عام  2020بنسب

 23املصدر :وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول املواقف املالية ملوازنتي وزارة التنمية
ُ
أعد هذه املراجعة.
االجتماعية لعامي  2019و .2020أما نسب التغير ،فمصدرها
حسابات فريق البحث الذي ّ
 24حتى شهر متوز .2020
 25خال تقرير وزارة التنمية االجتماعية بخصوص املوازنة اجلارية لعام  2020من مخصصات برنامج دعم
صندوق املعونة الوطنية؛ ألسباب غير معروفة.
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وتراجع حجم اإلنفاق
تغير موجبة قدرها  %0.54و %7.60و %5.88على التوالي،
َ
ُّ

تغير سالبة قدرها  %44.81و%47.37
الفعلي على هذه البرامج يف عام  2020بنسب ُّ
و %54.50على التوالي .كما ُتظهر النتائج وجود تراجع يف حجم املخصصات املرصودة

لبرامج اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات يف عام  2020بنسب تغير
سالبة قدرها  %2.15و %2و %6.75على التوالي.
وبناء على ذلك ،ميكن القول إن هناك تراجع ًا يف نسبة إنفاق وزارة التنمية االجتماعية
على برامجها باستثناء برنامج دعم صندوق املعونة الوطنية يف عام  ،2020وقد يكون
السبب ترشيد املوازنة العامة للدولة جراء تأثيرها بأزمة جائحة كورونا .كما أن هناك
تخفيض ًا شمل موازنات برامج اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات يف عام
 ،2020ولم يشمل موازنات برامج شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية
املجتمع.
وبهذا يتضح تأثير املوازنة اجلارية لوزارة التنمية االجتماعية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة خالل عام  ،2020فالوزارة قد تتمكن من مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية
على مستوى برامجها املتمثلة يف شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية
املجتمع ،يف حني أنها ال تستطيع مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية على مستوى
برامجها املتمثلة يف اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات.
كما يتضح تأثير املوازنة الرأسمالية لوزارة التنمية االجتماعية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة خالل عام  ،2020فالوزارة قد ال تتمكن من مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية
على مستوى مشاريعها ومن أهمها مشروع بناء وشراء وصيانة مساكن األسر الفقيرة؛
لتراجع موازنتها الرأسمالية لعام  2020مقارنة مبوازنتها الرأسمالية لعام  2019بنسبة
تغير قدرها .%41.20
أما صندوق املعونة الوطنية ،فلم يتأثر بترشيد املوازنة العامة للدولة جراء ُّ
تأثرها بأزمة
جائحة كورونا ،مما يؤكد قيامه بدوره ومهام ذلك الدور املشار إليه يف قانونه رقم ()36
مردها حصوله على الدعم من البنك الدولي وصندوق
لسنة 1986؛ ألسباب قد يكون ّ

"همة وطن" ومنظمة األغذية والزراعة الدولية و"حساب اخلير" بوزارة التنمية
االجتماعية ،لكن هذا الدعم على أهميته يبقى مؤقت ًا ،مما يتطلب جعله دائم ًا عن

أن املوقع اإللكتروني لصندوق املعونة
طريق املوازنة العامة للدولة .ومن اجلدير بالذكر ّ
أي خطة استراتيجية للصندوق ملا بعد عام .2019
الوطنية ال يشير إلى ّ

اجلدول رقم (:)2
نسبة التغير يف برامج املوازنة اجلارية لوزارة التنمية االجتماعية
بني عامي  2019و2020
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خصائص املوازنة اجلارية
البرنامج
اإلدارة املساندة
شؤون األشخاص
املعوقني
الدفاع
االجتماعي
دعم صندوق
املعونة
تنمية املجتمع
األسرة والطفولة
سجل اجلمعيات
املجموع

السنة

املقدرة
املخصصات
َّ
وتعديالتها
(مليون دينار)

2019

5.756

2020

5.632

2019

7.021

2020

7.059

2019

2.683

2020

2.887

2019
2020
2019

132.683
غير مبني
3.306

2020

3.500

2019
2020

3.890
3.812

2019

0.4

2020

0.373

2019

153.056

2020

23.264

نسبة التغير
نسبة التغير يف نسبة اإلنفاق
يف اإلنفاق
املخصصات ( )%الفعلي ()%
الفعلي ()%
- 2.15

97.2
65.6
99.3

0.54

7.60
غير مبني
5.88
- 2.00
- 6.75
- 84.80

54.8
93.3
49.1
94.3
غير مبني
99.8
45.4
95.3
48
94.8
48.8
94.8
54.1

- 32.51

- 44.81
- 47.37
غير مبني
- 54.50
- 49.63
- 48.52
- 42.93

 :2:1 :2موازنة صندوق الزكاة

يحصل صندوق الزكاة على موازنته البالغ متوسطها السنوي حوالي  23مليون دينار

من مصادرها املختلفة (كزكاة املال ،وكفالة األيتام ،وجلان الزكاة والتبرعات ،واملشاريع
التأهيلية والوقف)؛ إلنفاقها على برامجه ومشاريعه وأنشطته املتمثلة يف اإلعانات
الشهرية ،وكفاالت األيتام ،والطرود الغذائية ،ومشاريع التأهيل ،وكسوة الشتاء ،واحلقيبة
املدرسية ،وصيانة منازل الفقراء ،وغيرها ،مبتوسط سنوي قدره حوالي  25مليون دينار.
وبعد حساب نسب التغير يف إيرادات صندوق الزكاة ونفقاته للفترة ،2020-2017
يتبني وفق ًا للجدول رقم ( )3زيادة اإليرادات بنسبة  ،%6.84وانخفاض النفقات بنسبة

 .%9.01وبناء على ذلك ،ميكن القول إن هناك تراجع ًا يف صرف الصندوق على فعالياته
يف عام  2020مقارنة بصرفه على فعالياته يف عام  ،2017مما قد يؤشر على أثر أزمة

جائحة كورونا يف ميزانية الصندوق.
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اجلدول رقم (:)3
نسبة التغير يف إيرادات صندوق الزكاة 26ونفقاته للفترة 2020-2017
السنة

اإليرادات
(مليون دينار)

2017
2018
2019
2020
املتوسط

22,154.150
22,447.471
25,072.813
23,670.000
23,336.1085

نسبة التغير يف
اإليرادات بني عامي
 2017و2020

النفقات
(مليون دينار)

نسبة التغير يف
النفقات بني عامي
 2017و2020

()%

6.84

()%
26,652.320
22,782.838
26,060.302
24,250.000
24,936.365

- 9.01

 :3:1 :2موازنة المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة

يحصل املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على معظم موازنته السنوية من

املوازنة العامة للدولة ،للقيام بدوره الوارد يف خطته االستراتيجية ،واملتمثل يف "رسم
السياسات والتخطيط والتنسيق والدعم جلميع األنشطة املبذولة خلدمة األشخاص
ذوي اإلعاقة".
ويشير اجلدول رقم ( )4إلى منو املوازنة الرأسمالية 27للمجلس بنسبة  ، %162مما
ميكّ ن املجلس من مواصلة حتقيق أهدافه االستراتيجية األربعة.

 26املصدر :صندوق الزكاة ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول إيرادات ونفقات صندوق الزكاة خالل سنوات الفترة
أعد هذه املراجعة.
 .2020-2017أما نسب التغير ،فمصدرها حسابات فريق البحث الذي ّ
 27املصدر :املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول املوازنة الرأسمالية
للمجلس لعامي  2019و.2020
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اجلدول رقم (:)4
توزيع األهداف االستراتيجية للمجلس األعلى حلقوق االشخاص ذوي االعاقة بحسب
موازنتها الرأسمالية لعامي  2019و2020
الهدف االستراتيجي

حجم املوازنة
الرأسمالية لعام
( 2019دينار)

حجم املوازنة
الرأسمالية لعام
( 2020دينار)

رصد أوضاع وحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة على املستوى الوطني

83,566

705,000

توفير الترتيبات التيسيرية
لضمان إمكانية الوصول لألشخاص
ذوي اإلعاقة

173,147

99,000

تطوير معايير االعتماد لضمان
جودة اخلدمة املقدمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة

44,821

4,000

39,955

51,000

341,489

895,000

إذكاء الوعي بالنهج احلقوقي
املجموع

نسبة التغير يف
مجموع حجم املوازنة
الرأسمالية ()%

162,08
لكل األهداف

 :2 :2أثر أزمة جائحة كورونا يف موازنات بعض مؤسسات قطاع التنمية
االجتماعية

تأسيس ًا على ما جاء يف البند السابق ،يتضح ما يلي:

 .1تراجع املخصصات املالية لبعض برامج وزارة التنمية االجتماعية (األسرة والطفولة،
سجل اجلمعيات ،اإلدارة املساندة) يف عام  2020مقارنة مع مثيالتها لعام 2019؛
بسبب أزمة جائحة كورونا.
 .2انخفاض نفقات صندوق الزكاة يف عام  2020مقارنة مع نظيراتها لعام 2017؛ بسبب
أزمة جائحة كورونا.
 .3ارتفاع املوازنة الرأسمالية للمجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام
 2020مقارنة مع سابقتها لعام  ،2019مما ّ
يدل على عدم تأثير أزمة جائحة كورونا

يف موازنة املجلس.
 .4زيادة املخصصات املالية لبرنامج دعم صندوق املعونة الوطنية خالل أزمة جائحة
كورونا بسبب الدعم املالي الذي تلقاه الصندوق من داخل األردن وخارجه.
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ثالثًا :استراتيجيات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية قبل
أزمة جائحة كورونا وأثناءها
هناك عدد من االستراتيجيات يف مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ،وهو ما يتطلب

توضيحها من خالل دراسة مناذج منها وبيان تأثرها بأزمة جائحة كورونا.

ّ
ّ
خلطة قطاعية
خلطة استراتيجية مؤسسية وآخر
 :1:3منوذج

تعمل مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية بنهج التخطيط االستراتيجي منذ عام

 ،2004ومن أهم هذه املؤسسات وزارة التنمية االجتماعية التي راجعت ّ
وطورتها
خطتها
ّ

أكثر من مرة ،كان آخرها يف عام  ،2017الذي صدرت فيه ّ
خطتها االستراتيجية للسنوات
 ،2021-2017التي ُأعدت بالتعاون مع برنامج سيادة القانون التابع للوكالة الوكالة

األميركية للتنمية الدولية ،و ُأطلقت للعمل يف متوز  ،2017وجرى حتديثها بتاريخ
.2020/1/7
عماده األسرة
وتشتمل هذه اخلطة على رؤية مفادها (وزارة متميزة داعمة ملجتمع آمن
ُ
يحقق العدالة االجتماعية) ،ورسالة نصها (االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي

وحتسني نوعية حياة أفراد املجتمع) ،وقيم مؤسسية تشمل (التميز واإلبداع ،الشفافية
واملساءلة ،العمل بروح الفريق ،التشاركية ،العدالة ،وتكافؤ الفرص) .وهي تتضمن ستة
أهداف فضفاضة ،هي :تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية ،وتعزيز القدرة
املؤسسية للوزارة وجتذير ثقافة التميز ،وتطوير اخلدمات االجتماعية واالرتقاء
بنوعيتها وجودتها ،وتنظيم العمل التطوعي وتفعيله ،واملساهمة يف متكني املجتمعات
احمللية والفئات املستهدفة ،وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق
يف مجال العمل االجتماعي.28
وبالرغم من أهمية هذه اخلطة يف عمل الوزارة ،إال أنها لم متكّ ن الوزارة من احلصول على
جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية يف دورتها الثامنة؛ ألسباب
تعود إلى اشتمال هذه اخلطة على رؤية ورسالة وأهداف يصعب قياسها والتحقق منها،
عالوة على تسجيل الكثير من املالحظات املنهجية عليها.
ففي الوقت الذي تشير فيه رؤية اخلطة إلى دور الوزارة يف دعم األمن املجتمعي وحتقيق
العدالة االجتماعية ،يشير تقرير مخرجات ورشة عمل "معاجلة عدم املساواة واالندماج
احلضري" التي نظمتها اجلامعة األردنية بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية
 28وزارة التنمية االجتماعية ،2017 ،اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية .2021-2017
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واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) خالل الفترة  31-29متوز  ،2019إلى ارتفاع معدالت
عدم الالمساواة بأشكالها املختلفة يف املجتمع األردني.
وبينما تشير رسالة اخلطة إلى دور الوزارة يف االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي،
ُيظهر الواقع كثرة قضايا العمل االجتماعي .ويف الوقت الذي تشير فيه أهداف اخلطة
َّ
عدم
املتوقع منها ،تكشف نتائج مراقبة اخلطة وتقييمها
إلى دور الوزارة يف تعزيز دورها
َ
تنفيذ مشاريع نظام اإلنذار االجتماعي املبكر ،ومهننة العمل االجتماعي ،وقانون العمل

االجتماعي األردني ،وكذلك عدم تعديل قانون اجلمعيات ،وعدم صدور نظام الطفل
العامل ،وعدم حتسني جودة اخلدمات االجتماعية ،وعدم تنظيم التطوع الفردي ،وعدم
تنفيذ مشاريع أخرى.
كما أن هذه النتائج تؤكد على انخفاض معدل أداء الوزارة يف جائزة امللك عبداهلل الثاني
لتميز األداء احلكومي والشفافية عبر مرحلتها الثامنة ،وتدني معدل املواطنني املنتمني
للجمعيات؛ لكونه يتراوح ما بني  %6و ،29%9وارتفاع معدل الفقر من  %14.3يف عام
 2010إلى  %15.7يف عام  ،30 2017وإلى أكثر من ذلك يف عام  ،2020كما َيظهر من

ارتفاع حجم الطلب على خدمات صندوق املعونة الوطنية.

وبناء على ما تقدم ،يتّ ضح من عملية مراجعة اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية
االجتماعية للسنوات  ، 2021-2017وعدم مبادرتها يف مجال تنظيم القطاع لتكون هي
املظلة الرسمية له واملشرفة على مؤسساته بعامة ومؤسساته احلكومية وشبه احلكومية
املعنية بخاصة ،علم ًا أن املادة الثالثة من قانون نشأتها (قانون وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل وتعديالته رقم  14لسنة  ،)1956تنص بوضوح على مهمتها ،بل على غايتها:
توفير الضمان االجتماعي
"تكون غاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل األساسية
َ
الشامل ،والكفاية اإلنتاجية ،وتنسيق اخلدمات االجتماعية جلميع املواطنني يف جميع
مراحل العمر ،وتنظيم استثمارهم مورد إنتاج الدولة وهو الثروة اآلدمية".
فعلى الرغم من قيام وزارة التنمية االجتماعية بتحديث خطتها االستراتيجية بتاريخ
أي قبل وقوع أزمة جائحة كورونا
 7كانون الثاني  2020بحسب ما جاء يف تقريرهاْ ،31

وتبي من نتائجها أن
 29أجرى املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام  2014دراسة حول أحوال األسرة األردنية،
ّ
وتبي
معدل أفراد األسرة
املنضمني للجمعيات ال يزيد عن  ،%6وعاد املجلس وأجرى دراسة أخرى يف عام ّ 2017
ّ
من نتائجها أن املعدل ال يزيد عن .%9
 30دائرة االحصاءات العامة ،2017 ،األردن باألرقام  ،2018ص.8
 31وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.16-13
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بحوالي ثالثة أشهر ،فإن خطتها االستراتيجية حتتاج إلى استبدال ألسباب موضوعية
قد يكون ابرزها:
 .1معاجلة وزارة التنمية االجتماعية لآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد
اخلروج من أزمة جائحة كورونا ،املشار إليها يف البند  3:1بعامة والبند  2:3:1بخاصة.
 .2تاليف األثر السلبي ملوازنة وزارة التنمية االجتماعية يف تطلعاتها املستقبلية بحسب
ما سيتبني من مضمون البند  2 :3بعامة والبند  2:2 :3بخاصة.
 .3ممارسة وزارة التنمية االجتماعية دورها التنسيقي يف مجال اخلدمات االجتماعية،
املشار إليه يف املادة الثالثة من قانون نشأتها (قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وتعديالته رقم  14لسنة .)1956
 .4ضمان إسهام وزارة التنمية االجتماعية يف التصدي لتحديات قطاعها ،املشار إليها
بي حصيلة تشخيص قضايا قطاع التنمية االجتماعية
يف البند (خامس ًا) ،الذي ّ
وتقييمها يف عام .2020

 .5ترسيخ إدارة األداء يف التوجه االستراتيجي لوزارة التنمية االجتماعية على مستوى
رؤيتها ورسالتها وقيمها املؤسسية وسياساتها وأهدافها وأنشطتها؛ لكون اخلطة
االستراتيجية للسنوات  2021-2017تفتقر إلدارة األداء ،فرؤيتها ورسالتها وقيمها
املؤسسية بال مؤشرات أداء فعلية وأخرى مستهدفة ،وسياساتها غائبة ،وأهدافها ليست
ذكية ،وأنشطها التنفيذية ضعيفة الصلة بأهدافها املؤسسية .فمثل هذا الترسيخ قد
ميكّ ن الوزارة من احلصول على جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز وغيرها من جوائز
إدارة اجلودة الشاملة األخرى.
 .6ضمان إسهام وزارة التنمية االجتماعية يف خفض معدالت الالمساواة بأشكالها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املجتمع األردني.
 .7تفادي وقوع األخطاء املنهجية ذات العالقة بالتخطيط االستراتيجي كتلك املشار
إليها يف الشق الثاني من اجلدول (.)5
وبعد اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية للسنوات ُ ،2021-2017وضعت

استراتيجية قطاعية (االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات -2019
مشروعها من منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) وأدارته وزارتا
ُ )2025م ِّول
ُ

التنمية االجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي خالل عامي  2017و .2018وتنص
رؤية تلك االستراتيجية على "جميع األردنيني يتمتعون بحياة كرمية وفرص عمل الئقة
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وخدمات اجتماعية ممكنة" ،وتدور محاورها حول الكرامة والفرصة والتمكني.32
وأطلقت هذه االستراتيجية للعمل يف عام  2019دون ربطها مبوازنات املؤسسات املعنية
ودمجها بخطط واستراتيجيات هذه املؤسسات .وهناك الكثير من املالحظات املنهجية
أثرها ُمقاس ًا مبؤشرات أداء محاورها إلى
على اخلطة كما ُيظهر اجلدول رقم ( ،)5ويشير ُ

غياب دورها يف تغيير الواقع على مستوى عامي  2019و ،2020وهو ما تؤكده احلقائق
واالرقام املستخ َلصة من نتائج املسوح والبحوث.

فعلى مستوى محور "كرامة" مقاس ًا مبؤشرات معدالت البطالة واملشمولني بنظام الضمان
االجتماعي والعاملني يف القطاع اخلاص ،أظهر تقرير اجلوالت األولى والثانية والثالثة
علو متوسطات الشباب غير النشيطني اقتصادي ًا
من مسح العمالة والبطالة لعام َّ 201933

يف األرباع األولى والثانية والثالثة من عام ( 2019والبالغة  %61و %62.3و %62.7
على التوالي) ،على مثيالتها للشباب النشيطني اقتصادي ًا البالغة  %39و %37.7و
 %37.3على التوالي ،مما يشير إلى أن أكثرية الشباب يف األردن غير نشيطني اقتصادي ًا.
وكشفت تداعيات أزمة جائحة كورونا وجود  250ألف رب أسرة من فئة عمال املياومة
غير املشمولني بنظام الضمان االجتماعي ،الذين قدم لهم صندوق املعونة الوطنية

معونات طارئة بلغ مجموعها  87مليون دينار .34كما كشفت تداعيات األزمة انخفاض
دخول  260ألف عامل من فئة املشمولني بنظام الضمان االجتماعي إلى النصف ،مما

دفع باحلكومة إلى إصدار أمر دفع حلصول ّ
كل منهم على  %50من راتبه الشهري عن
طريق املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .وكشفت تداعيات األزمة أيض ًا تسريح الكثير
من العاملني يف مؤسسات القطاع اخلاص حتت ذريعة توقف هذه املؤسسات عن تصدير
منتجاتها وانخفاض الطلب على خدماتها وضعف موازناتها .وبينت تقارير مسوح العمالة
والبطالة ارتفاع معدالت البطالة من  %19يف عام  2019إلى  %23يف عام .2020
وعلى مستوى محور "كرامة" مقاس ًا مبؤشر عدد املتلقّ ني للمعونات النقدية ،تشير
إحصاءات صندوق املعونة الوطنية إلى تنامي عدد احلاالت املستفيدة من برامجه يف

 32لالطالع على هذه اخلطة ،انظر تقريرها املنشور على املوقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي
(.)https://www.mop.gov.jo/Default/Ar
 33دائرة اإلحصاءات العامة ،2019 ،تقارير اجلوالت األولى والثانية والثالثة من مسح العمالة والبطالة.
 34املصدر:
 مذكرات مدير عام صندوق املعونة الوطنية املوجهة للجنة إدارة حساب اخلير بوزارة التنمية االجتماعية.2020 ، (مدير مديرية الدخل التكميلي بصندوق املعونة الوطنية) ،2020 ،تصريحات لوسائل اإلعالم. -لقاء نائب رئيس صندوق "همة وطن" مع برنامج "نبض الوطن" ،الذي بثته قناة رؤيا مساء يوم  11آب .2020
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عام  ،2020الذي وصل على مستوى برامج املعونة النقدية املتكررة وتكافل ( 1الدخل
التكميلي) وتكافل ( 2إعانة عمال املياومة) إلى  105آالف و 55ألف و 250ألف حالة
على التوالي ،وذلك بحسب ما تبني من مضمون مذكرات مدير عام الصندوق املوجهة
للجنة إدارة "حساب اخلير" بوزارة التنمية االجتماعية وما ذكره مدير مديرية الدخل
التكميلي بالصندوق .35ويظهر تقرير لوزارة التنمية االجتماعية إجنازات صندوق
املعونة الوطنية خالل عام  ،36 2020وهي :حصول ( )104.800أسرة على معوناتها
الشهرية عن طريق التنسيق مع احلكام اإلداريني ،واستفادة ( )45.221ألف أسرة من
برنامج الدعم التكميلي عن طريق البنوك واحملافظ اإللكترونية ،وتلقي ()218.357
أسرة لعمال املياومة خدمة املعونة (املمولة من صندوق "همة وطن") بطريقة احملافظ
مولها "حساب اخلير"
اإللكترونية ،واستفادة ( )14.973أسرة لعمال املياومة من معونة ّ
بطريقة احملافظ اإللكترونية.

وعلى مستوى محور "متكني" مقاس ًا مبؤشراته ،ومن بينها اخلاصة باألطفال يف وضعية
صعبة ،أظهرت حصيلة حتليل بيانات األطفال األحداث خالل سنوات الفترة 2017
ً 38
 ،37 2019ارتفاع معدل األحداث املوقوفني يف نظارات املراكز األمنية ( 5313حدثا)املودعني يف دور تربية وتأهيل
بنسبة تغير بلغت  ،%8.6وارتفاع معدل األحداث
َ
األحداث ( 2552حدث ًا) 39بنسبة تغير يف أعدادهم بلغت  .%16ومن اجلدير بالذكر أن
وسائل اإلعالم احمللية تناقلت خبر ًا حول إيداع حوالي  1000حدث يف دور تربية وتأهيل
األحداث خالل فترة احلجر الصحي بسبب جائحة كورونا ،علم ًا أن املجلس القضائي على
لسان ناطقه اإلعالمي ذكر بأن قضايا األحداث املخالفني ألوامر الدفاع املرتبطة باحلجر

 35املصدر السابق.
 36وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.25-24
ّ
تعذر عقد مقارنة بني معدالت األحداث قبل جائحة كورونا ومعدالت األحداث خالل اجلائحة؛ لعدم نشر
37
املؤسسات املعنية تقاريرها حول األحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون خالل عام  .2020لهذا ُعقدت
املقارنة بني سنوات الفترة  ،2019-2017واستُ خلصت بياناتها من التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية
لعام  ،2019وعوجلت ببعض املعامالت اإلحصائية الوصفية املتمثلة يف املتوسطات احلسابية والسالسل
الزمنية.
َ
النظارات خالل سنوات الفترة  2019-2017يف التقرير السنوي لوزارة
 38وردت أعداد األحداث املودعني يف
التنمية االجتماعية  ،2019ص ،28والالفت للنظر يف هذه األعداد زيادتها ،فقد زاد العدد من  4936حدثاً
يف عام  2017إلى  5363حدث ًا يف عام .2019
 39املصدر السابق.
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الصحي لم ُتعرض على القضاء ،وأن وزارة التنمية االجتماعية وإدارة شرطة األحداث
أكدتا حدوث هذه القضايا على لسان ممثليهما املشاركني يف ورشة العمل التي نظمها مركز
العدل للمساعدة القانونية وأشير لها سابق ًا.
وبالرغم من املالحظات السابقة املسجلة على االستراتيجية الوطنية للحماية

االجتماعية ،إال أن وزارة التنمية االجتماعية ترى أن لها إجناز ًا يف مجال االستراتيجية
مدار البحث جاء على ثالثة مستويات .40ففي مستوى اإلطار املؤسسي والسياسات
لالستراتيجية ،كان للوزارة خمسة إجنازات ،وهي:
 .1تشكيل جلنة تنسيقية ملتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  45196/6/10/56تاريخ ،2019/10/31
والحقه كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  15191/1/13/10تاريخ 2020/7/29
بخصوص إعادة تشكيل اللجنة لتتضمن جلان فنية وفق محاور االستراتيجية ،علما
بأنه مت إعداد الشروط املرجعية لعمل الفرق الفنية.
 .2إعداد واعتماد خطط تنفيذية لالستراتيجية ،مبا يف ذلك إطار املتابعة والتقييم مع
وحدة تطوير األداء املؤسسي والسياسات /رئاسة الوزراء.
 .3تضمني االستراتيجية كأحد مدخالت إعداد املوازنات العامة كما ورد يف بالغ املوازنة
العامة .2020
 .4إنشاء وجتهيز وحدة /مشروع ضمن وزارة التنمية االجتماعية للتنسيق بني اجلهات
ملتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ،ويجري العمل على
تزويدها بفريق فني متكامل.
 .5إنشاء السجل الوطني املوحد ،وحتديث قاعدة بيانات إلكترونية لتحسني االستهداف
والوصول إلى الفئات األشد فقراً.
وعلى مستوى اإلجنازات اخلاصة باألهداف واإلجراءات ذات األولوية وفق محاور
االستراتيجية ،مت إعداد تقرير تقدم سير العمل على االستراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية بعد مرور عام على إطالقها ،واألولويات والتوجهات املستقبلية ،واستجابة
قطاع احلماية االجتماعية ألزمة كورونا.
أما على مستوى استحداث فصل لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية يستجيب

 40املصدر :وزارة التنمية االجتماعية ،2920 ،تقرير (غير منشور) حول "إجنازات االستراتيجية الوطنية
للحماية االجتماعية ."2025-2019
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للصدمات ،فقد ُعرض هذا األمر على اللجنة التنسيقية ملتابعة تنفيذ االستراتيجية

الوطنية للحماية االجتماعية يف جلستها األولى املعقودة بتاريخ .2020/11/24

وتأسيس ًا على ما سبق ،يتضح أن عملية مراجعة االستراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية ،كشفت عن صعوبة تطبيق هذه االستراتيجية خالل عملية مجابهة أزمة
جائحة كورونا؛ ألسباب يتضمنها اجلدول رقم ( )5ومنها :غياب املخصصات املالية ،وعدم
ربط االستراتيجية مبوازنات املؤسسات املعنية ،وتداخل حدود السلطة واملسؤولية
بني املؤسسات املعنية مبحاورها (التداخل بني املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وصندوق املعونة الوطنية بخصوص مشكلة عمال املياومة غير املشمولني بنظام الضمان
االجتماعي) ،وغياب األنشطة التفصيلية لالستراتيجية وعمومية نظام مراقبتها
وتقييمها .41لذا ال بد من مراجعة هذه االستراتيجية وتطويرها يف ضوء التداعيات
االقتصادية واالجتماعية ألزمة جائحة كورونا من جهة أولى ،وربطها مبوازنات املؤسسات
املعنية من جهة ثانية ،وحتديث نظام مراقبتها وتقييمها من جهة ثالثة.

 41يرى بعض املتابعني لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات  2025-2019بأن هناك خطة
تفصيلية لهذه االستراتيجية (جاءت على شكل ملحقَ ني) معتمدة من قبل مجلس الوزراء ،وبعد البحث عن هذه
اخلطة يف املواقع االلكترونية للوزارات (التخطيط والتعاون الدولي ،التنمية االجتماعية ،العمل) واملؤسسات
(الضمان االجتماعي ،صندوق املعونة الوطنية ،صندوق الزكاة) املعنية ،لم يعثر عليها.
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اجلدول رقم (:)6
املسجلة على االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية واستراتيجية
املالحظات
َّ
وزارة التنمية االجتماعية

ثغرات االستراتيجية الوطنية للحماية
متسلسل
االجتماعية
أي تعريف إجرائي
خلو االستراتيجية من ّ
ّ
ملفهوم احلماية االجتماعية ،عالوة
على عدم تعريفها ملصطلحاتها احملورية
1
(فرصة ،كرامة ،متكني) ذات الصبغة
الفلسفية.
افتقار االستراتيجية للتوجه النظري
اخلاص بأرضيات احلماية االجتماعية،
والعالقة املتبادلة بني النمو االقتصادي
واحلماية االجتماعية عبر إعادة التوزيع
2
العادل ،ونهج حقوق اإلنسان ،وعدم
املساواة ال سيما بأشكالها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
افتراض االستراتيجية أن الفقر والبطالة
ّ
مستقلن بحسب
مترابطان ،يف حني أنهما
3
نتائج اختبارهما التي أوردتها إحدى
الدراسات العلمية احلديثة.42
خلو االستراتيجية من حتليل بيئة
ّ
بنهجي
احلماية االجتماعية يف األردن
4
َ
( )swatو(.)pestl
خلو االستراتيجية من األهداف الذكية
ّ
5
ومؤشرات أدائها.
عدم وجود ربط بني غايات االستراتيجية
6
وموازنات املؤسسات املعنية.
تعويل االستراتيجية على التمويل
7
اخلارجي كأحد مصادر متويلها.
َ
بعض الفئات املعرضة
ِذكْ ر االستراتيجية
للمخاطر
8

(كاألطفال العاملني واألحداث) دون أن
تستعمل للتحليل العاملي ذي األبعاد
الفردية واألسرية واملجتمعية.

متسلسل ثغرات استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية

1

والع َبر
عدم استخالص االستراتيجية للدروس ِ
املستفادة من االستراتيجيات السابقة ،علم ًا أن
الوزارة متارس التخطيط االستراتيجي منذ عام
.2004

2

عدم استغالل االستراتيجية للفرص املتاحة
ومن أهمها تقارير تقييم األداء املؤسسي الصادرة
عن مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ،علم ًا
أن الوزارة شاركت يف سبع مراحل جلائزة امللك
عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية
ولم حتصل على اجلائزة.

3

عدم استعمال االستراتيجية لنهج التحليل
العاملي حني تناولها دور الوزارة ومهامها.

4

خلو االستراتيجية من حتليل بيئة الوزارة بنهج
ّ
( )pestlونهج حتليل النظام.

5
6
7

8

خلو االستراتيجية من األهداف الذكية
ّ
ومؤشرات أدائها.
خلو االستراتيجية من مؤشر أداء قياس رؤيتها
ّ
ومؤشر أداء قياس رسالتها.
خلو االستراتيجية من مؤشرات أداء انشطتها
ّ
التنفيذية.
عدم استعمال االستراتيجية لنهج التحليل
القطاعي ،علم ًا أن الوزارة تشتمل على قطاعات
عمل فنية كثيرة.

 42طرحت هذه الدراسة يف ورشة عمل عدم املساواة واالندماج احلضري يف األردن املنعقدة يف اجلامعة األردنية
خالل الفترة  29 - 3متوز .2019
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9

إناطة غالبية أنشطة أو إجراءات الغايات
مبؤسسات القطاع العام ،وجتاهل دور
القطاعني اخلاص والتطوعي.

9

10

عدم استفادة االستراتيجية من غالبية
الدراسات السابقة ذات العالقة بقطاع
احلماية االجتماعية يف األردن.

10

11

غياب االحتاد العام للجمعيات اخليرية
عن عضوية اللجنة التوجيهية ملشروع
االستراتيجية ،علم ًا أن  %62من
املسجلة يف األردن ذات طابع
اجلمعيات
ّ
خيري.

11

12

استناد االستراتيجية إلى البيانات الكَ ّمية
اخلاصة بفقر الدخل ،مقابل جتاهلها
تعبر عن آراء
للبيانات النوعية التي
ّ
الفقراء أو مدركاتهم.

12

13

غياب اجلامعات املعنية بالعمل االجتماعي
عن عضوية اللجنة الفنية.

13

14

خلو االستراتيجية من مؤشرات األداء ذات
ّ
القيم الفعلية واملستهدفة.

14

15

16

اكتفاء االستراتيجية باملقارنة يف مقدمتها
بني خصائص الفقراء وخصائص غير
أن النِّ َسب
الفقراء على أساس النِّ َسب ،علم ًا ّ
ظاهرية ويتطلب األمر استبدال اختبارات
الداللة اإلحصائية بها.
عدم ّ
دقة بعض التعابير املستعملة يف
االستراتيجية (مثل "قانون وزارة التنمية
االجتماعية رقم  14لسنة  ،)1956عالوة
على استعمال بعض التعابير التمييزية
(مثل تعبير "األحداث اجلانحون").

غياب األدلّة التي تثبت توافق موظفي الوزارة
على رؤية االستراتيجية ورسالتها وقيمها
وأهدافها وأنشطتها.
األصل أن تؤثر االستراتيجية يف توجيه املوازنة،
أن موازنة الوزارة هي
أي ّ
لكن ما جرى هو العكسْ ،
التي وجهت استراتيجية الوزارة.
غياب التقاطع بني هذه االستراتيجية
واالستراتيجيات القطاعية ،مثل االستراتيجية
الوطنية لتنمية املوارد البشرية للسنوات
 ،2025-2016واالستراتيجية الوطنية
لألحداث للسنوات .2019-2017
ّ
تدخلت
عدم اشتمال االستراتيجية على
امللحة ،مثل :التسول ،هروب
بخصوص القضايا ّ
األحداث من دور الرعاية ،تقييم مخاطر غسل
األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلمعيات اخليرية،
ومصارحة األطفال مجهولي النسب بهويتهم
الوالدية ،وبدائل إيواء ذوي اإلعاقة.
عدم اشتمال االستراتيجية على قائمة
بالتشريعات املراد تعديلها أو إلغاؤها ،وأخرى
بالتشريعات املراد سنّ ها.
عدم اشتمال االستراتيجية على أنشطة
املضمنة
تنفيذية ملبادرات احلماية االجتماعية
َّ
أن تلك
يف وثيقة "رؤية األردن  ،"2025علم ًا ّ
املبادرات جاءت من الوزارة.

15

غياب األدلّة التي تثبت توافق شركاء الوزارة
على رؤية االستراتيجية ورسالتها وقيمها
وأهدافها وأنشطتها.

16

اشتمال االستراتيجية على هدف بخصوص
اجلمعيات ،مما يعني تكرارها ملا جاء يف
استراتيجية سجل اجلمعيات للسنوات -2019
.2022
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 :2:3أثر أزمة جائحة كورونا يف االستراتيجيات املؤسسية والقطاعية

ببدو واضح ًا أن أزمة جائحة كورونا قد أثّ رت يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية
االجتماعية بسبب تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع ،وكان لهذا التأثير مستويان،
هما:

 :1:2:3تأثير إيجابي

س التأثير اإليجابي ألزمة جائحة كورونا يف اخلطة االستراتيجية للمجلس األعلى
ُ ِل َ
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،التي زادت موازنتها املالية بحسب معطيات اجلدول

ّ
يدل على عدم حاجة هذه اخلطة للمراجعة والتعديل حتت ذريعة
رقم ( ،)4مما قد
أزمة جائحة كورونا وتداعياتها .كذلك ُ ِلس التأثير اإليجابي يف موازنة صندوق املعونة

الوطنية التي نالت املزيد من الدعم بشقَّ يه الداخلي (املوازنة العامة للدولة ،صندوق
"همة وطن"" ،حساب اخلير" بوزارة التنمية االجتماعية) واخلارجي (البنك الدولي،
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة "فاو") بالرغم من عدم وجود خطة استراتيجية
للصندوق ملا بعد عام  ،2019مما يتطلب إعداد خطة استراتيجية جديدة للصندوق

مبوجب ثالثة محاور تركّ ز على متلقّ ي اخلدمة؛ األول ملتلقّ ي املعونة النقدية املتكررة من
فئة احلالة االجتماعية املشار إلى أنواعها يف قانون صندوق املعونة الوطنية رقم ()36
لسنة  1986والتعليمات الصادرة مبقتضاه ،والثاني ملتلقّ ي املعونة النقدية املتكررة من
فئة احلالة (الفقراء العاملني) ،والثالث ملتلقّ ي املعونة النقدية الطارئة من فئة املعرضني
للمخاطر االقتصادية يف أوقات الكوارث واألزمات.
كما ُ ِلس التأثير اإليجابي يف موازنة صندوق الزكاة ،الذي زادت إيراداته بحسب معطيات

اجلدول رقم ( )3بالرغم من قيام الصندوق مبراجعة خطته االستراتيجية وتطويرها
يبي موقعه اإللكتروني.
وفق ما ّ

 :2:2:3تأثير سلبي

س التأثير السلبي ألزمة جائحة كورونا يف اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية
ُ ِل َ
االجتماعية للسنوات  ،2021-2017إذ انخفضت موازنة األنشطة لبرامج أهداف
هذه اخلطة بحسب معطيات اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ()2؛ بسبب ضبط اإلنفاق
احلكومي وترشيد املوازنة العامة للدولة يف عام  ،2020مما يستدعي مراجعة هذه اخلطة
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املمولة من الدعم اخلارجي 43من
وتطويرها ملا بعد عام  2021من جهة ،وربطها باملشاريع َّ
جهة أخرى.

كذلكِ ُ ،لس التأثير السلبي يف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات

 2025-2019بالرغم من انعدام موازنتها املالية ،ما يستدعي ضرورة مراجعتها

وتطويرها بسبب ضعفها املنهجي من جهة ،وضرورة ربطها مبوازنات املؤسسات املعنية من
جهة أخرى.

تقريري
رابعًا :حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت في
َ
حالة البالد لعامي  2018و 2019ونتائج متابعتها في عام
2020
 :1:4حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2018

أشار هذا التقرير إلى أن حالة قطاع التنمية االجتماعية خالل عام  ،44 2018ليست

ُم ْر ِضية؛ لألسباب املمكن معاجلتها وفق التوصيات املشار إليها يف اجلدول رقم (.)6

 :2:4حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2019

موآت؛
أظهر هذا التقرير أن وضع قطاع التنمية االجتماعية خالل عام  ،45 2019غير
ٍ

لألسباب املمكن ضبطها أو معاجلتها وفق التوصيات املشار إليها يف اجلدول رقم (.)7

 43هذه املشاريع ،هي:
-

املمول من منظمة "يونيسف" مببلغ
مشروع "تعزيز وبناء قدرة األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية"،
َّ
 10ماليني دينار ،وله أنشطة عديدة من بينها تقدمي خدمات التعليم والدعم النفسي واالجتماعي وتنمية
الطفولة املبكرة لألردنيني وغير األردنيني من سكان املناطق احمليطة بتسعة عشر مركز ًا لتنمية املجتمع احمللي
خالل سنوات الفترة .2021-2018

-

املمول من االحتاد األوروبي بكلفة  21مليون يورو ،ويهدف إلى تطوير
مشروع "دعم قطاع احلماية االجتماعية" َّ
البنية التحتية لدور ومؤسسات ومراكز الرعاية احلكومية ،ودعم البيئة القانونية واملؤسسية ،وتطوير الهياكل
التنظيمية لتحسني نوعية اخلدمات االجتماعية والتنسيق بني اجلهات املعنية بتقدميها ،ودعم منظمات
املجتمع املدني بوصفها جهات شريكة يف تطوير سياسات احلماية االجتماعية وحتسني اخلدمات ومتكني
النساء والشباب وذوي اإلعاقة.

 44املجلس االقتصادي واالجتماعي ،2019 ،تقرير حالة البالد لعام .2018
 45املجلس االقتصادي واالجتماعي ،2020 ،تقرير حالة البالد لعام .2019
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 :3:4مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات تقريري حالة البالد لعامي 2018
و 2019يف مجال التنمية االجتماعية

املضمنة
للوقوف على هذا املستوىُ ،رجع إلى توصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
وتبي أن عددها يبلغ  11توصية و12
لعامي  2018و،2019
تقريري حالة البالد
يف
ّ
َ
َ

توصية على التوالي مبتوسط حسابي قدره  12توصية .كما ُبحث عن مصادر التحقق

املوضوعية اخلاصة بتنفيذ كل توصية .ويشير اجلدول رقم ( )6إلى أن احلكومة نفذت
 %55من توصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2018مقابل عدم تنفيذها  %45من
توصيات ذلك التقرير.

ويوضح اجلدول رقم ( )7أن احلكومة نفذت  %58.33من توصيات تقرير حالة البالد
لعام  ،2019مقابل عدم تنفيذها  %41.67من توصيات ذلك التقرير.
وبحساب نسبة التغير يف عدد التوصيات املنفَّ ذة على مستوى التقريرين ،يتبني أن تلك
النسبة موجبة وقدرها  ،%6.05مما يعني تزايد نسبة تنفيذ احلكومة للتوصيات.
التقريرين يف
وبناء على ما تقدم ،ميكن القول إن مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات
َ
يزد عن  %55بالنسبة لتقرير 2018
مجال التنمية االجتماعية منخفض؛ لكونه لم ِ
وعن  %9بالنسبة لتقرير .2019
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اجلدول رقم (:)7
املضمنة يف تقرير
مدى تنفيذ احلكومة لتوصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
حالة البالد لعام 2018
التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2018

مدى تنفيذ احلكومة للتوصية
نُ فِّ ذت

ً
ممثلة
حصر الوالية على العمل االجتماعي باحلكومة
بوزارة التنمية االجتماعية ،واحلد من جتاوز صالحيات
الوزارة من ِقبل املؤسسات األفقية الرديفة العاملة يف
هذا القطاع ،والفصل بني املؤسسات املعنية بالسياسات
واألخرى املعنية بالتنفيذ كل بحسب الدور املناط بها،
مبا يكفل تولي وزارة التنمية االجتماعية الوالية والقيام
بالدور اإلشرايف والرقابي على قطاع العمل االجتماعي.
مهننة العمل االجتماعي ،وتولي تنفيذ هذا العمل (سواء
أكان مرتبط ًا بالرعاية أو بالوقاية) من خالل أخصائيني
مؤهلني دراسي ًا وتدريبي ًا ومبوجب دراسات متسلسلة
تعتمد على طبيعة أعمالهم وخبراتهم واستمراريتهم يف
عملهم مهني ًا ،وأن ُتنَ ح شهادات علمية متطابقة لواقع
األخصائيني االجتماعيني.
االنتقال من نهج الرعاية إلى نهج احلماية والرفاه
االجتماعي الذي يعني تعزيز التكامل واالندماج
االجتماعي بدافع ضمان املشاركة املجتمعية للفرد
على املستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
من خالل ضمان دخل أعلى من قيمة خط الفقر للفرد،
وقدرة الفرد على االنخراط بعضوية املنظمات والنقابات
واجلمعيات والترشح والترشيح ،وأن يعيش بأسرة ومجتمع
خال من العنف.
آمن ٍ
التشاركية مع وزارة التنمية االجتماعية يف مسؤولية
مكافحة الفقر ،لكون الفقر ناجت ًا عن قطاعات أخرى
متصلة بعضها ببعض تتحكم فيها متغيرات عديدة
ليست من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية وحدها،
حيث أن دور الوزارة يرتكز على نتائج الفقر وليس على
أسبابه.
ضرورة التشارك مع اجلهات املعنية (كاألمن العام ،نُ فِّ ذت ،لكن ليس وفق ًا
لألصول.46
والقضاء ،واألوقاف) ملعاجلة ملف التسول.

لم ُتنفَّ ذ

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ

ُ 46تعقد بني فترة وأخرى اجتماعات بني اجلهات املعنية مبكافحة التسول بغرض التنسيق املؤسسي ،وبالرغم
من ذلك فما زالت قضية التسول بال حلول جذرية ،كما َيظهر من التقارير الصحفية .وملجابهة حتدي تسول
األطفال ،نفذت "يونيسف" بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية مشروع االستراتيجية الوطنية لألطفال يف
أوضاع الشوارع باألردن ،وبالرغم من انتهاء هذا املشروع ،إال أن تقرير االستراتيجية لم ُيط َلق للعمل .وما يؤكد
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تعزيز نهج الرقابة املستقلة على دور الرعاية واملراكز
واملؤسسات التي تقوم مبثل هذه األدوار.
إصالح القطاعات الفرعية للعمل االجتماعي.
تغيير اسم صندوق املعونة الوطنية ليصبح "صندوق
األمان االجتماعي" ،ملا لالسم اجلديد من وقع إيجابي
على النفس.

نُ فِّ ذت.47
لم ُتنفَّ ذ.
لم ُتنفَّ ذ.

نُ فِّ ذت ،لكن هناك
تراجع يف عدد
اجلمعيات املسجلة يف
تشجيع املتطوعني على تأسيس اجلمعيات اخلاصة بهم.
عام  2019مقارنة مع
مثيلتها املسجلة يف عام
.48 2018
شراء خدمات الرعاية واحلماية االجتماعية من نُ فِّ ذت ،لكن ليس وفق
األصول.49
اجلمعيات املتخصصة بذلك.
نُ
فِّ
تعزيز االهتمام املؤسسي ملعاجلة فقر القدرات يف التعليم ذت ،لكن ليس وفق
األصول.50
والتدريب والتأهيل املرتبط باحتياجات سوق العمل.
املجموع الكلي 11

املجموع الكلي
املجموع الكلي ( 5أي ما
( 6أي ما نسبته
51
نسبته )%45
)%55

أن قضية التسول ما زالت بال حلول جذرية ،التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام  ،2019فوفق ًا ملا
ً
ً
متسوال يف
متسوال يف عام  ،2017و4350
جاء يف الصفحة ( )44من ذلك التقرير ،بلغ عدد املتسولني 4290
ً
متسوال يف .2019
عام  ،2018و4135
 47توجد منذ عام  2012اتفاقية شراكة ما بني وزارة التنمية االجتماعية واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
وجتدد االتفاقية سنوي ًا.
بخصوص فريق الرقابة املستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية،
َّ
 48وفق ًا للتقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام ( 2019ص ،)21بلغ العدد التراكمي للجمعيات 5792
يف عام  ،2017و 6161يف عام  ،2018و 6497يف عام  ،2019يف حني ُسجلت  369جمعية يف عام ،2018
و 336جمعية يف عام  .2019أي أن عدد اجلمعيات املسجلة خالل هذين العامني تراجع بنسبة .%8.94
 49بالرغم من افتقار قطاع اجلمعيات لالستدامة كما ُتبني تقارير الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،فإن
احلكومة تشتري خدمات الرعاية االجتماعية من بعض اجلمعيات مبوجب اتفاقيات سنوية.
 50بالرغم من كثرة الفعاليات التدريبية التي يشارك فيها العاملون االجتماعيون ،إال أن هذه الفعاليات تفتقر
لقياس أثرها يف معارف العاملني ومهارتهم واجتاهاتهم ،كما تفتقر أيض ًا لقياس أثرها يف األداء املؤسسي جلهات
عملهم.
ُ 51حسبت هذه النسبة من خالل قسمة عدد التوصيات املنفَّ ذة على املجموع الكلي للتوصيات وضرب احلاصل بـ
 ،100واألمر كذلك بالنسبة حلساب نسبة التوصيات غير املنفَّ ذة.
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اجلدول رقم (:)7
املضمنة يف تقرير
مدى تنفيذ احلكومة لتوصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
حالة البالد لعام 2019
التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2019
حصر املسؤولية العامة على العمل االجتماعي باحلكومة
ممثلة بوزارة التنمية االجتماعية ،والفصل بني املؤسسات
املعنية بالسياسات واألخرى املعنية بالتنفيذ كل بحسب
الدور املنوط به ،مبا يكفل تولي وزارة التنمية االجتماعية
املسؤولية ،والقيام بالدور اإلشرايف والرقابي على قطاع
العمل االجتماعي.

مدى تنفيذ احلكومة للتوصية
لم ُتنفَّ ذ
نُ فِّ ذت
لم ُتنَ فَّ ذ؛
لعدم تعديل
التشريعات

التأكيد على اجلهات العاملة يف هذا القطاع كافة ،االندماج
ضمن التفكير اجلماعي للنهوض بهذا القطاع.

التأكيد على ضرورة اإلسراع يف إعداد قانون العمل
االجتماعي؛ والذي التزمت به احلكومة أمام مجلس النواب
بتاريخ  16تشرين الثاني .2016

جار من
العمل ٍ
ِقبل وزارة التنمية
االجتماعية على
إعداد مسودة لقانون
العمل االجتماعي
52
األردني
شكلت وزارة التنمية
االجتماعية فريق ًا
وطني ًا ملهننة العمل
53
االجتماعي

لم ُتنَ فَّ ذ؛
لعدم تعديل
التشريعات

التأكيد على مهننة العمل االجتماعي ،وتولي تنفيذ هذا
العمل ،سواء يف مجال الرعاية أو مجال الوقاية ،من خالل
أخصائيني مؤهلني أكادميي ًا ،وأن يتم منح شهادات علمية
ومعرفة لواقع األخصائيني االجتماعيني.
متطابقة
ِّ
االستمرار يف معاجلة التداخالت بني وزارة التنمية
54
نُ
فِّ
االجتماعية والوزارات واجلهات األخرى يف تقدمي اخلدمات ذت .
االجتماعية.

 52املصدر :كتاب وزير التنمية االجتماعية رقم ق 1/9325تاريخ  13/8/2020بشأن تشكيل جلنة إلعداد
مسودة أولية لقانون العمل االجتماعي األردني.
 53أبرز اإلجراءات املنفذة :إعداد املسودة األولى الستراتيجية مهننة العمل االجتماعي يف األردن متوائمة مع
اإلطار االستراتيجي "االسترشادي" ملهننة العمل االجتماعي العربي؛ إعداد املسودة األولى للخطة التنفيذية
ً
متضمنة إطار ًا زمني ًا محدد ًا ومؤشرات أداء ،ويجري العمل على تطوير
املنبثقة عن اخلطة االستراتيجية
بطاقات الوصف الوظيفي ( )CSBمع ديوان اخلدمة املدنية مبا يتالءم مع العمل االجتماعي يف األردن.
 54تفيد وزارة التنمية االجتماعية بوجود مذكرات تفاهم واتفاقيات موقعة ما بينها واجلهات األخرى لضمان
تقدمي اخلدمات للمواطنني بنهج متكامل ،دون أن تسمي هذه اجلهات.
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نُ فذت من ِقبل
وزارة التنمية
مراعاة "النوع االجتماعي" يف اخلطط االستراتيجية ،على
55
االجتماعية ،
ومقاومة للعنف القائم على
أن تكون مبنية على ِ أسسه،
ِ
وغير معروف مستوى
أساسه.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
أن يكون لألخصائيني االجتماعيني ،سواء كانوا تابعني لوزارة
التنمية االجتماعية أو مساندين لها من املنظمات األهلية
56
أو القطاع اخالص ،ميثاق أخالقي -ذاتي ًا -يلتزمون به يف
لم ُتنَ فَّ ذ
عملهم وممارستهم املهنية ،خاصة أن األردن عضو يف االحتاد
الدولي لألخصائيني االجتماعيني.
تغيير اسم صندوق املعونة الوطنية إلى "صندوق األمان
لم ُتنَ فَّ ذ
االجتماعي" ،ملا لهذا التغيير من وقع إيجابي على النفس.
نُ فذت من ِقبل
العمل على إعداد خطط استراتيجية لتعزيز املوارد املالية وزارة التنمية
57
والعالقات مع الشركاء واملانحني ،ومتابعة االتفاقيات االجتماعية ،
املبرمة ،وحتديد املسؤوليات ،ووضع خطط طموحة حتاكي وغير معروف مستوى
اإلمكانيات احلقيقية.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
نُ فذت من ِقبل
االهتمام بالهدف االستراتيجي الوارد يف خطة تطوير املوارد وزارة التنمية
58
البشرية واملتمثل يف "زيادة الرضا الوظيفي ملقدمي الرعاية االجتماعية ،
بجميع أشكالها وموظفي الوزارة" ،ووضع أداة قياس لهذا وغير معروف مستوى
الرضا.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
أن يكون هناك استراتيجية شاملة ناظمة للعمل ،تستند إلى
59
قانون موحد للعمل االجتماعي ميكنها من ممارسة دورها يف
لم ُتنَ فَّ ذ
إدارة هذا القطاع.

إدماج النوع االجتماعي يف
 55راعت اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية املعدلة 2021-2017
َ
مضمونها من خالل إفراد قيم مؤسسية خاصة بالنوع االجتماعي تتعلق بقيمة العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص ،ومشاريع خاصة بالنوع االجتماعي مثل :مكون النوع االجتماعي اخلاص بضحايا العنف املبني على
النوع االجتماعي ،ومشروع دمج النوع االجتماعي يف تطوير األداء املؤسسي.
 56تفيد وزارة التنمية االجتماعية بأن تنظيم أخالقيات عمل االخصائيني االجتماعيني يف الوقت الراهن يتم
باالستناد إلى مدونة السلوك الوظيفي املعمول بها من ِقبل ديوان اخلدمة املدنية ،وأنه سيتم العمل على إعداد
ميثاق خاص بالعاملني االجتماعيني يف حال سمحت التشريعات الناظمة بذلك.
 57تؤكد وزارة التنمية االجتماعية وجود آلية عمل لديها الستقطاب التمويل ومتابعة تنفيذ االتفاقيات.
 58تؤكد وزارة التنمية االجتماعية أنها تعمل على إدارة مواردها البشرية مبوجب نظام اخلدمة املدنية النافذ
والتعليمات املنبثقة عنه ،إضافة إلى وجود مشاريع خاصة بتنمية املوارد البشرية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة ومؤشرات قياس خاصة بذلك مبا يف ذلك رضا املوظفني.
 59تقول وزارة التنمية االجتماعية أنه يوجد يف الوقت الراهن اخلطة الوطنية للحماية االجتماعية
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نُ فذت من ِقبل
تعزيز التنسيق بني االستراتيجيات بحيث تكون خطط ًا وزارة التنمية
60
متكاملة بني جميع القطاعات (مثل :الصحة ،والتعليم ،االجتماعية ،
واخلدمات)،
ّ
لتصب يف النهاية يف مصلحة العمل االجتماعي .وغير معروف مستوى
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
املجموع الكلي 12

املجموع الكلي
املجموع الكلي ( 7أي
( 5أي ما نسبته
ما نسبته )%58.33
)%41.67

خامسًا :حصيلة تشخيص قضايا قطاع التنمية االجتماعية
وتقييمها في عام 2020

بقيت قضايا قطاع التنمية االجتماعية يف األردن تراوح مكانها ،نظر ًا ألن احلكومة
لعامي  2018و،2019
تقريري حالة البالد
لم تنفّ ذ بعض توصيات القطاع الواردة يف
َ
َ

مبادرات رؤية األردن املرتبطة بتطوير قطاع احلماية
باإلضافة إلى عدم تنفيذها
ِ
سن قانون العمل االجتماعي ،ومهننة العمل االجتماعي،
االجتماعية  61واملتمثلة يف ّ

وإعداد استراتيجية شاملة موحدة للعمل االجتماعي ،وتنظيم املسؤولية املجتمعية

للمؤسسات مبوجب التشريع ،واإلكثار من بدائل الرعاية االجتماعية.
وميكن تشخيص هذه القضايا وتقييمها يف عام  2020على النحو التالي:
 .1افتقار قطاع التنمية االجتماعية لتعريفه اإلجرائي ،علم ًا أن مفهوم التنمية
ّ
مفهوم العمل االجتماعي ومفاده
وحل محلَّه
تراجع على املستوى الدولي،
االجتماعية
ُ
َ
أن العمل االجتماعي "مهنة غايتُ ها إحداث التغيير يف العالقات اإلنسانية؛ لتعزيز
إنتاجية األفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم احمللية ،وضمان رفاههم ،وميارس تلك املهنة
مع ُّدون علمي ًا وعملي ًا وأخالقي ًا ،قادرون على توظيف النظريات العلمية
أشخاص َ
ٌ
 .2025-2019علم ًا بأن العمل االجتماعي بحسب أدبياته العلمية أشمل من احلماية االجتماعية ،فالعمل
االحتماعي مهنة غايتها إحداث التغيير يف العالقات االجتماعية ،أما احلماية االجتماعية فهي إحدى الوسائل
التي يستعملها العمل االجتماعي؛ لضمان حدوث التضامن أو التكافل يف املجتمع.
 60ترى وزارة االجتماعية أن االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية  2025-2019تضمن التنسيق ما بني
جميع اجلهات العاملة يف قطاع العمل االجتماعي .لكن واقع احلال يف عام  2020يشير إلى أن التنسيق بني
املؤسسات املعنية حدث مبوجب قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه ،كما يظهر من تشكيل الفريق الوطني
َ
يحظ طلبها باملوافقة ،ومنها على
للحماية االجتماعية ،الذي طلبت العديد من املؤسسات باالنضمام إليه ولم
وجه اخلصوص :املجلس الوطني لشؤون األسرة ،واملجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واللجنة
الوطنية لشؤون املرأة.
 61وزارة التخطيط والتعاون الدولي" ،2015 ،األردن  :2025رؤية استراتيجية وطنية".
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للعمل االجتماعي وتطبيق منهج حقوق اإلنسان وجتذير مبدأ العدالة االجتماعية
والتعامل مع الثقافة املجتمعية".
يوجه قطاع التنمية االجتماعية مبوجب عدد كبير من التشريعات االجتماعية،
َّ .2
يغلب عليها التشرذم والتشتت على أكثر من مرتبة (قوانني ،أنظمة ،تعليمات) ،وعدم

والق َدم النسبي (نظام جمع
االشتمال على مفاهيم العمل االجتماعي احلديثةِ ،
واخللو من السند القانوني
التبرعات للوجوه اخليرية رقم  1لسنة  1957منوذج ًا)،
ّ

خلو قانون وزارة الشؤون االجتماعية
الالزم إلصدار النظم احلديثة (على سبيل املثال ّ

أي إشارة للمسؤولية املجتمعية ،مما حال
والعمل وتعديالته رقم  14لسنة  1956من ّ
دون إقرار مشروع نظام املسؤولية املجتمعية للمؤسسات) ،وحداثة اإلصدار والتغير
السريع (قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  51لسنة  ،2008وقانون األحداث رقم
منوذجني) ،والتركيز على الهوية اإلدارية للمؤسسة ،وعدم القدرة
 32لسنة 2014
َ
على تغيير بعض اجلوانب السلبية (قانون األحداث رقم  32لسنة  2014منوذج ًا)،
وعدم توجيه اجلديد من هذه التشريعات بنتائج البحث العلمي (قانون احلماية
من العنف األسري رقم  15لسنة  2017منوذج ًا) ،وضعف االستجابة لالتفاقيات
واملواثيق واملعاهدات الدولية (عمليات االحتضان والصرف املالي على األسر البديلة
منوذج ًا) ،وعدم حساسية غالبية اخلدمات االجتماعية التي تناولتها التشريعات
وتعارض بعضها َ
عارض تعريف "احلدث" الوارد يف قانون العمل مع تعريفه
للزمن،
(ت ُ
ُ
الوارد يف قانون األحداث منوذج ًا) ،وطول إجناز املشاريع التشريعية (من األمثلة على

ذلك مشروع قانون الطفل ،ومشروع نظام نوادي األطفال ،ومشروع نظام املسؤولية
املجتمعية للمؤسسات ،ومشروع نظام الرعاية البديلة ،وتعليمات ترخيص دور
احلضانة املنزلية ،وتعليمات تصنيف مستوى جودة دور احلضانة) ،وعدم تطبيق
بعض التشريعات بعد صدورها ونشرها يف اجلريدة الرسمية (نظام الرعاية الالحقة
لألحداث منوذج ًا).
ٌ
مؤسسات كثيرة على مستوى رسم السياسات
 .3تعمل يف قطاع التنمية االجتماعية
والتنفيذ ،وهو ما يتطلب :وجود قيادات تدير قطاع هذه املؤسسات ،وحدوث التنسيق
الفعال يف ما بينها لتاليف االزدواجية والتكرار يف تقدمي اخلدمات ،وتعزيز املساواة
يف املراكز القانونية للمؤسسات غير احلكومية املعنية؛ ألن بعضها ينشأ بقوانني
خاصة وبعضها اآلخر ينشأ مبوجب قانون اجلمعيات ،وتوحيد مرجعيات تسجيل
املؤسسات األهلية مبا فيها الشركات غير الربحية واجلمعيات ،والتزام بعض املؤسسات
بدورها املرسوم يف تشريعاتها ،وضرورة تبادل املعلومات والتنسيق يف ما بني املؤسسات
وتقدمي املؤسسات خلدماتها بشكل إلكتروني ،وتعامل املؤسسات املعنية مع التحوالت
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االجتماعية بنهج البحث العلمي ،وحصول غالبية املؤسسات املعنية على جوائز امللك
املع ّدة علمي ًا وعملي ًا
عبداهلل الثاني للتميز ،واستقطاب املؤسسات للكوادر البشرية َ

وأخالقي ًا ،وامتثال املؤسسات اخلدمية ملعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها،
وتصدي املؤسسات احلكومية لتحدياتها يف مجاالت املوارد املالية وندرة املوارد البشرية
املؤهلة وتنامي الطلب على خدماتها ،وتصدي املؤسسات غير احلكومية لتحدياتها يف
مجال استدامتها املالية.
 .4معظم العاملني يف مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية "غير مهنيني"؛ لعدم حصولهم
على مؤهالت علمية يف مجال العمل االجتماعي أو اخلدمة االجتماعية ،وجمعيهم
غير حاصلني على شهادات مزاولة املهنة وال يتقيدون بامليثاق األخالقي لعملهم،
ويعملون يف مؤسسات ال تستجيب ملعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها.
 .5متلقّ و خدمات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية غير معرويف اخلصائص؛ ألنهم
لم يخضعوا ملسح شامل ،مما يفسح املجال لظهور املفاجآت ،كمفاجأة عمال املياومة
تعام َل معها صندوق املعونة الوطنية يف النصف األول من عام  2020بالرغم من
التي
َ

أنها من اختصاص املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .كما أن التدخالت يف أوضاع
املعروفة خصائصهم من متلقّ ي اخلدمة ليست مسبوقة بالتشخيص وبالتقييم

حلاالت أصحابها ،مما قد يحول دون إحداث التغيير اإليجابي يف وضع أصحابها .وما
نتائج الدراسات التي تشير إلى ارتفاع معدل تكرار األحداث اخلارجني من
يؤكد ذلك
ُ

دور التربية والتأهيل للجرمية ليبلغ  ،62%25وكذلك معاناة اخلارجني من دور رعاية
األطفال من متالزمة املؤسسة واعتمادهم املفرط على وزارة التنمية االجتماعية
وميلهم لالنحراف مبستوى مرتفع ،63وعدم أهلية بعض األسر احلاضنة لتنشئة
األطفال مجهولي النسب ،64وعودة الكثير من األطفال إلى سوق العمل.65
 .6يعمل قطاع التنمية االجتماعية باستراتيجيات جزئية (للمرأة ،ولتنمية الطفولة
املبكرة ،ولألسرة ،وللمسنّ ني ،ولذوي اإلعاقة ،ولألحداث ،وللحماية االجتماعية)،

 62منظمة "يونيسف" واملجلس الوطني لشؤون األسرة ،2018 ،الدراسة التحليلية لعدالة األحداث.
 63رامي العساسفة ،2015 ،معوقات االندماج االجتماعي لدى مجهولي النسب وعالقتها يف امليل لالنحراف من
وجهة نظر العاملني معهم .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 64خالد العلوان ،2020 ،خصائص أرباب األسر احلاضنة املتنبئة بأمناط تنشئتهم لألطفال مجهولي النسب
يف املجتمع األردني ،دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،1املجلد  ،47ص ،754-740اجلامعة
األردنية.
مسودة االستراتيجية الوطنية لألطفال يف أوضاع
 65وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة "يونيسف"،2016 ،
ّ
الشوارع باألردن ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
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وليس باستراتيجية كلية (للعمل االجتماعي).
مبهمة ،فاملعروف منها هو
 .7غالبية موازنات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية َ
موازنات املؤسسات احلكومية كوزارة التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية
وصندوق الزكاة ،أما موازنات املؤسسات الوطنية (باستثناء موازنة املجلس األعلى
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) واجلمعيات اخليرية فهي غير معروفة ويصعب
تقديرها؛ لعدم وجود جهة واحدة معنية بشؤون هذه املؤسسات.

سادسًا :التوصيات

بناء على النتائج التي خلصت إليها هذه املراجعة ،فإنها توصي مبا يلي:
تعد احلكومة خطة عمل تنفيذية ملجابهة حتديات قطاع التنمية االجتماعية؛
 .1أن ّ

لضمان أثره اإليجابي يف احملافظة على األمن االجتماعي .وأن حتافظ على الدروس

والع َبر اإليجابية املستفادة من انعكاس تعامها مع أزمة جائحة كورونا على مستوى
ِ

والع َبر السلبية.
قطاع التنمية االجتماعية ،وتتعلّم من الدروس ِ

 .2أن توعز احلكومة للمؤسسات الوطنية بإعداد خططها االستراتيجية؛ إلجناح خطة
العمل احلكومية التنفيذية اخلاصة بالتصدي لتحديات قطاع التنمية االجتماعية
ذات الطبيعة التشريعية واإلدارية (املؤسسية) والبشرية والتخطيطية واملالية.
ً
(ممثلة يف وزارة املالية) مخصصات موازنة وزارة التنمية
 .3أن تعيد احلكومة
االجتماعية كما كانت عليه يف عام  ،2019مع احملافظة على مستوى موازنة برنامج
دعم صندوق املعونة الوطنية ،بل زيادته؛ لتنامي الطلب عليه.
لعامي  2018و2019
تقريري حالة البالد
 .4أن تنفذ احلكومة ما تبقّ ى من توصيات
َ
َ
بخصوص قطاع التنمية االجتماعية.

 .5أن

توعز

احلكومة

لوزارة

التنمية

االجتماعية

مبراجعة

وحتديث

خطتها االستراتيجية للسنوات  2021-2017وربط تلك اخلطة باملشاريع
املمولة من الدعم اخلارجي .وأن توجه صندوق املعونة الوطنية إلعداد خطته
َّ
االستراتيجية ملرحلة ما بعد عام  ،2019وتطلب من صندوق الزكاة اإلسراع يف عملية
مراجعة وتطوير خطته االستراتيجية والتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية
بخصوص تاليف االزدواجية والتكرار يف مجال اخلدمات.
ُ
ممث ً
القطاع التطوعي َّ
ّ
ال باالحتاد العام للجمعيات اخليرية ،على
احلكومة
حتث
 .6أن
َ
إعداد خطته االستراتيجية.
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