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امللخص التنفيذي
يعد قطاع األسرة والطفولة عابر ًا للقطاعات؛ لتأثره باالقتصاد والصحة والتعليم
ّ
وقطاعات أخرى وتأثيره فيها .ومتثّ ل األسرة حجزَ الزاوية يف البناء االجتماعي ،وهي
احملرك األساسي للقطاعات ،فخيارات األسرة وقراراتها وعاداتها االجتماعية تؤثر على
القطاع الصحي ،كما هي احلال يف ظل تفشي وباء كورونا ،كما أن القطاع االقتصادي
حتركه األسرة وعاداتها يف االستهالك وأمناط اإلنفاق ،فهي تشكل قوة الطلب وتؤثر

تأثير ًا مباشر ًا على العرض.

وتتعدد اختصاصات قطاع األسرة ،إذ تتقاطع قضايا األسرة والطفل مع العديد من
ّ
االستراتيجيات والسياسات الوطنية ،مثل :سياسات الفقر واستهداف األسر ،والسياسات
الصحية ،وسياسات التعليم ،وسياسات احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي،
وسياسات التقاعد ،باإلضافة إلى سياسات اإلسكان ،واملواصالت ،وحماية البيئة.
ويصعب فصل املوازنات التي تعنى باألسرة أو حتديدها بالتفصيل ،ألن هذا القطاع
مشتبك مع قطاعات أخرى إلى حد كبير .ويشرف املجلس الوطني لشؤون األسرة على
هذا القطاع إشراف ًا مباشراً ،وقد تأسس هذا املجلس يف عام  ،2001ويعمل بوصفه مظلة
يختص
داعمة للمؤسسات املعنية بشؤون األسرة يف إعداد االستراتيجيات ومتابعة ما
ّ
النهج التشاركي يف أعماله من خالل تشكيل
بالقطاع من استراتيجيات .وهو يعتمد
َ
اللجان الوطنية وفرق العمل إلجناز مهامه.
لقد ألقت جائحة كورونا ظاللها على هذا القطاع كباقي القطاعات ،بل كان أثرها فيه
مركّ ب ًا ،انطالق ًا من أن األسرة هي محور العمليات االقتصادية والصحية والتعليمية
جلي الضعف يف عمليات التنسيق
واالجتماعية .وقد ظهر خالل اجلائحة وبشكل
ّ
بني مؤسسات الدولة يف ما يتعلق بالقضايا االجتماعية املباشرة التي تخص األسرة
وخدمات احلماية للمرأة والطفل وكبار السن .ومن أهم األولويات التي تتصدر املشهد
التكيف االجتماعية السلبية لألسرة ،مثل عمل األطفال،
الراهن ،ضرورة تخفيف أمناط
ُّ

والتسرب املدرسي ،وزواج األطفال .كما شهد عام  2020تباطؤ ًا يف تنفيذ عدد من البرامج
ً
نتيجة لقرار احلظر املنزلي والتغييرات التي طرأت على أنشطة املشاريع للتواؤم
واملشاريع،
مع سياسات التباعد االجتماعي.
تستعرض هذه املراجعة أبرز اآلثار االقتصادية والصحية واالجتماعية على األسرة
املنجز بعد تقرير حالة البالد لعام ،2019
تقد َم العمل
خالل جائحة كورونا،
ّ
وتوضح ُّ
َ

ثم تستعرض التوصيات املقترحة.
وتتابع توصيات ذلك التقريرّ ،
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أو ً
ال :تأثر القطاع بجائحة كورونا

أثّ رت جائحة كورونا على جميع القطاعات يف األردن ،ولعل األثر األكبر املركب يقع
على األسرة ،التي متثل الوحدة االجتماعية األساسية لبناء املجتمع وتقع يف منتصف
الدائرة االقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية واالجتماعية ،فهي محور تلك
العمليات املعقدة ،وهي املؤثرة واملتأثرة بها .ومنذ بداية اجلائحة بدأت العديد من
املؤسسات بدراسة أثر األزمة على القطاعات املختلفة ،ومن أبرزها مجموعة من الدراسات
االجتماعية االقتصادية التي بحثت يف أثر اجلائحة على األسرة .ورغم أن ّ
لكل من تلك

الدراسات منهجيتهاّ ،إل أنها استخدمت على األغلب عينات متحيزة ملجموعات معينة
ً
فضال عن أنها ركزت على القضايا االقتصادية املباشرة،
و ليست ممثلة للمجتمع ككل،
أما نتائجها فبدت متباينة إلى حد كبير ومتأثرة بالفترة الزمنية التي ُجمعت البيانات

خاللها ،إذ إن تأثر األسرة باألزمة خالل فترة احلظر املنزلي مختلف عنه خالل فترات
رفع احلظر وكذلك يف فترة انخفاض حدة األزمة .وعموم ًا ،ميكن لهذه الدراسات أن تقدم
حملة عن نوعية التحديات التي تواجه األسر.

فقد كان ألوامر الدفاع آثار مباشرة بسبب بقاء األهل يف املنزل مع األطفال ،وما صاحب
ذلك من ضغوط نفسية على أفراد العائلة وعلى العالقات األسرية بعامة ،كما أدت
اجلائحة إلى فقدان العمل ألحد الزوجني أو لكليهما ،والتوقف املؤقت للدخل ،والوصم
وحتول التعليم ليصبح عن بعد رغم عدم جاهزية
االجتماعي للمصابني وعائالتهم،
ّ
األطفال واألهل لهذا التغيير التكنولوجي وغياب املوارد الالزمة لذلك ،ناهيك عن التوتر

وتزايد
والضغط النفسي وخاصة يف املنازل الصغيرة وحتديد ًا لذوي اإلعاقة واملسنني،
ُ
الضغط على األمهات بني عملهن عن بعد ،ومتابعة دراسة األطفال يف األسرة ودعم جميع

أفراد األسرة خالل الظروف االستثنائية.
وتغيرت كذلك
باإلضافة إلى ذلك ،حدثت تغيرات اجتماعية يف عادات الزواج والعزاء،
ّ

األدوار األسرية داخل املنزل ،وبرزت مكانة األسرة كحاضنة للسكن واالستقرار والتغذية
الصحية ،وتعززت مجموعة من العادات الصحية يف التكافل االجتماعي .وقد رافق تلك
األزمة سياسات وطنية حكومية تدعم األسر اقتصادي ًا وصحي ًا واجتماعي ًا ،منها ما جنح،

ومنها ما لم يكن ذا أثر يف عالج تبعاتها.
ويستعرض هذا احملور أثر اجلائحة على األسرة من النواحي االقتصادية واالجتماعية
والصحية ،وستثار مجموعة من القضايا االجتماعية التي ظهرت والتي من املتوقع أن
تتفاقم خالل الفترة املقبلة ،مع األخذ بعني االعتبار أن التبعات حتتاج لبعض الوقت
لتظهر جلي ًا وليكون األثر واضح ًا.
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 .1اآلثار االقتصادية

تناولت العديد من الدراسات األردنية األثر االقتصادي على األسرة ،وكان األثر الذي
ركزت عليه الدراسات املتوفرة هو األثر املباشر ،كفقد العمل وتخفيض األجور ،ولكن
اآلثار االقتصادية غير املباشرة؛ كالتي طالت صناديق االدخار ،والضمان االجتماعي،
وملكية األراضي واملنازل والسيارات ،حتتاج لدراسة علمية تبرزها.
وبشأن اآلثار املباشرة ،أشار تقرير اجلولة األولى من مسح العمالة والبطالة لعام  2020إلى
أن معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام  2020بلغ  %23بارتفاع مقداره  3.8نقطة
مئوية عن الربع الثاني من عام  .2019كما تشير دراسة أجرتها مجموعة من املؤسسات
الوطنية 1إلى أن النساء والفتيات والرجال والفتيان قلقون من العواقب االقتصادية
ومحدودية الوصول إلى الدخل واملساعدات املادية .إذ إن  %86من املستجيبني يف العينة
يعتقدون أن الوباء سيهدد األمن االقتصادي يف األردن ويؤدي إلى املزيد من الفقر،
وأشار حوالي  %55من النساء والرجال إلى أنهم غير قادرين على تغطية االحتياجات
األساسية لألسرة خالل فترة احلظر.
وأكدت دراسة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2أن لفيروس كورونا وتدابير اإلغالق تأثير ًا
كبير ًا على سبل العيش ،3إذ أفاد  %7فقط من املشاركني أنهم ما زالوا يعملون كما يف الفترة
وفقد ما يقرب من
التي كانت قبل بدء تطبيق التدابير الصحية املفروضة ملواجهة الوباء.
َ

ثلثي َمن كانوا يعملون قبل األزمة عملهم بالكامل ،بينما أفاد  % 8.9أن رواتبهم ُخفّ ضت،
و %9أنهم يف إجازة غير مدفوعة األجر .وكانت هناك اختالفات طفيفة يف النتائج تبع ًا
تردي األحوال
ألماكن السكن (احملافظات) والفئات العمرية .هذا ما يقود لالستنتاج بأن ّ

االقتصادية لألسرة خالل فترة اإلغالق الكامل واجلزئي قد يتفاقم وميتد أثره لفترة
طويلة ،جراء تراكم املسؤوليات األسرية ،وبخاصة تلك التي تشكل أعلى أوجه إنفاق
األسرة ،كاستئجار املسكن.4

1

بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .ملن يجرؤ على السؤال :استمع
ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد  19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية واإلجنابية.

 2البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي .أيار  .2020فيروس كورونا (كوفيد ،)19 -تأثيره على األسر يف األردن :تقييم
سريع.
تستند البيانات إلى دراسة مسحية عبر اإلنترنت شملت  12,084مستجيب ًا .كما نُ فذ املسح خالل فترة
3
اإلغالق (األسبوع األخير من نيسان إلى  3أيار .)2020
 4يجدر بالذكر أن عينة الدراسة متحيزة ،إذ إن  %67من األسر يف العينة تستأجر مسكنها ،علم ًا أنه  %63من
األسر متتلك مساكن بحسب دائرة اإلحصاءات العامة ،التعداد العام للسكان واملساكن يف عام  .2015كما أن
 %36من أفراد العينة هم من عمال املياومة ،ولهذا تأثير كبير على قراءة النتائج وحتليلها.
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ويف دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،5خالل األسبوع
الثالث من شهر حزيران ،والتي أظهرت امتداد األثر االقتصادي للجائحة على األسر،
ظهر أن حوالي  %59من األسر كانت أوضاعها االقتصادية ضعيفة ،و %23أوضاعها
االقتصادية متوسطة ،و %13أوضاعها االقتصادية جيدة ،و %4أوضاعها االقتصادية
جيدة جداً ،بينما أفاد حوالي  %1أن أوضاعهم االقتصادية ممتازة.
أن
ولتكون األرقام ذات داللة ،قورن
الوضع الراهن بالوضع يف العام  ،2019فأشار ّ %88
ُ
أن أوضاعهم االقتصادية بقيت
األوضاع االقتصادية ألسرهم تراجعت ،بينما رأى ّ % 11
ً
ّ
وتوقع
مقارنة مع عام .2019
أن األوضاع االقتصادية أفضل
كما هي ،ورأى حوالي ّ %1

أن أوضاعهم االقتصادية ستتراجع بعد عام ،بينما توقع  %25أنها ستبقى كما
ّ %58
حتسنها .
هيّ ،أما  %18فقد توقعوا
ُّ
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هذه األرقام قد تشكل كارثة يف املستقبل إن لم تستطع احلكومة توفير الدعم املناسب
ً
بدال عن التركيز على الدعم الفردي .إذ إن
لألسرة بوصفها وحدة اجتماعية متكاملة،

التكيف االجتماعي مع التبعات االقتصادية.
األسرة لها دور أيض ًا يف دعم أفرادها ويف
ُّ

لقد امتد األثر االقتصادي للجائحة ليشمل تغير سوق العمل وسبل العيش لألسرة،

إما بفقدان الوظائف أو بتخفيض األجور ،األمر الذي أثّ ر على اإلنفاق واالستهالك

األسري واالجتاه نحو الترشيد واإلنفاق على األساسيات ،مما أثّ ر على العرض والطلب يف
األسواق ،وزيادة اإلنفاق على مواد التعقيم والتنظيف واحلماية الشخصية (الكمامات).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن االقتصاد العاملي بأكمله سينكمش بنسبة  %3يف عام
ّ

 ،2020مما يجعله أسوأ ركود منذ الكساد الكبير يف ثالثينات القرن العشرين .كما أنه ال
بد من إعادة ثقة املواطنني باإلجراءات العامة للتعامل مع اجلائحة ،فلهذا األثر األكبر يف
استقرار االقتصاد ورجوع عادات االستهالك واإلنفاق لطبيعتها.
وقد أجرت حلكومة العديد من التدخالت واتخذت العديد من القرارات لتوفير حزم
"همة وطن" بتاريخ  2020/3/31مبوجب
الدعم ،فقرر رئيس الوزراء تأسيس صندوق ّ
أمر الدفاع رقم ( )4لسنة  2020الستقبال التبرعات من داخل اململكة وخارجها

باستخدام حسابات منفصلة ذات ذمة مالية مستقلة عن اإليرادات العامة للحكومة
وضمن ضوابط احلاكمية الرشيدة ،على أن ُتستخدم التبرعات لدعم اجلهود احلكومية

 5مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية .حزيران  .2020تأثيرات أزمة فيروس “كورونا املستجد”
على أوضاع األردنيني االقتصادية بعد ثالثة أشهر على بدء اإلجراءات احلكومية ملنع انتشار اجلائحة.
 6تستند الدراسة على عينة مسحية شملت 1656مستجيب ًا ومستجيبة موزعني على محافظات اململكة ،وذلك
خالل الفترة الزمنية ( 22-18حزيران .)2020
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ملواجهة اجلائحة وآثارها السلبية على األردن .ويهدف الصندوق إلى متكني شرائح
املجتمع ،مبا يف ذلك األفراد واملؤسسات وأي جهات أخرى ،من املساهمة يف دعم القطاع
الصحي ومتكينه من تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني داخل اململكة ملواجهة
اجلائحة ،وتقدمي املساعدات املادية واإلنسانية املؤقتة للمواطنني واملقيمني الذين
يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة األزمة ،وفق أسس ومبادئ عمل شفافة تضمن
التوزيع األمثل للتبرعات واملساءلة وفق ًا ألولويات اإلنفاق.
ومن التدخالت االقتصادية املهمة ما قدمه صندوق املعونة الوطنية الذي خصص قرابة
 10ماليني دينار لتقدمي املساعدات املادية إلى العمال يف القطاعات التي تضررت بشكل
جراء فرض حالة احلظر الكلي يف اململكة .وبحسب البيانات الرسمية ،فإن
واضح من ّ
أعداد األسر املستفيدة من الدعم املادي للصندوق من عمال املياومة قد وصل إلى نحو
املستهدف هو ربع مليون أسرة ُ .7
وقدم
 250ألف أسرة لغاية شهر آب  ،2020علم ًا أن
َ
يقدم لألسرة املكونة من ثالثة أفراد فأكثر مبلغ  136ديناراً،
الدعم على ثالث دفعات ،إذ َّ

ويخصص لألسرة املكونة من فرد
وحتصل األسرة املكونة من شخصني على  70ديناراًُ ،

واحد ومعها دفتر عائلة على  50ديناراً.

وميكن القول إن قيمة الدعم لألسرة الواحدة منخفض يف ضوء االلتزامات األسرية
املتراكمة ،كما أن تلك املبادرات واملساعدات غير مستدامة ،وأثرها قصير املدى .واالرتقاء
بنوعية حياة تلك األسر ،يستوجب توفير فرص العمل ،وتطوير األعمال ،وتوسيع
مظلة احلماية االجتماعية يف الضمان االجتماعي واحتادات العمال وغيرها من برامج
احلماية املتاحة يف األردن.
وقد توسع صندوق املعونة الوطنية يف خدماته باستحداث برنامج الدعم التكميلي
(تكافل) الذي يعتمد على املساعدات النقدية لألسر غير قادرة على اإليفاء مبتطلباتها
املعيشية بالرغم من توفر موارد مالية نتيجة عمل رب األسرة أو أحد أفراد األسرة ،وقد
أدى هذا إلى شمول شرائح جديدة من املجتمع بناء على معايير جديدة ،فاستفادت 50
غير آلية
ألف أسرة من خالل هذا البرنامج مبرحلتيه األولى والثانية .كما ّ
أن الصندوق ّ
الدفع ،فعوض ًا عن أن يكون الدفع من خالل البريد ،أصبح من خالل احملافظ اإللكترونية
أي عدوى محتملة خالل عمليات تسلّم املبالغ املالية بسبب
والبنوك لوقاية املنتفعني من ّ

التزاحم .وبلغت واردات الصندوق لغاية شهر آب  2020للعامني  2020/2019حوالي

 83.8مليون دينار ،على النحو التالي 10 :مليون دينار من اخلزينة العامة ،و 73مليون
من صندوق "همة وطن" ،و 800ألف دينار من "حساب اخلير".
7

صحيفة "الغد" 10 ،متوز .2020
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يف العادة ،تعمل مؤسسات املجتمع املدني بالتوازي مع املؤسسات الرسمية ملكافحة الفقر،
فالعديد من اجلمعيات تقوم على مساندة األسر بالدعم العيني واملادي ،لكن هذه

اجلمعيات لم تتمكن من القيام بدورها خالل فترات احلظر ،ففقدت تلك األسر سند ًا
هي أحوج ما تكون إليه ،فوفق ًا ملا تدوالته وسائل إعالم محلية ،هناك جمعيات لم حتصل
على تصاريح لتقوم بدورها ،مع تأكيد وزارة التنمية االجتماعية أنها لم متنع اجلمعيات
من ممارسة عملها خالل األزمة .واشتكت جمعيات من ضعف املوارد املالية نظر ًا لتوجه
املتبرعني إلى تقدمي تبرعاتهم لصندوق "همة وطن" الذي أعلنت احلكومة عن تأسيسه،
ما ساهم يف إضعاف قطاع العمل اخليري ،وأحدث انعكاسات سلبية على العاملني فيه.
وعانت بعض اجلمعيات من عدم متكنها من دفع رواتب موظفيها وإيجارات مقراتها.
كما أن أهم تلك التدخالت جاءت من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،والتي هدفت
إلى استدامة عمل القطاع اخلاص ودعم العاملني فيه بشكل أساسي ،وتوفير السيولة
املالية لتفادي األزمة ،فأطلقت العديد من حزم الدعم بدء ًا من تأجيل مستحقات الضمان
إعانات وطرود ًا غذائية عاجلة
وتخفيض نسب االشتراكات ،وقدمت برنامج ًا مؤقت ًا شمل
ٍ

ً
أشكاال من الدعم غير مسبوقة ،من خالل
ووصل إلى  113ألف أسرة ،ثم استحدثت
ساند" و"حماية" و"متكني" ،منها؛ "سلفة على حساب الدفعة الواحدة" و"التأمني
"م ِ
برامج ُ

اجلزئي لتأمني الشيخوخة" ،والشمول الفوري من دون أثر رجعي ،وتسهيالت الذمم
ُ
القطاعات األكثر تضرر ًا والتي تخضع للقيود ،وساندتها يف
املؤسسة
املدينة .كما شملت
ِ

شهري حزيران وكانون األول  2020لتأمني  %50من الراتب.
تأمني رواتب عامليها بني َ

حتيز تقدمي
ومبا أن جميع النماذج للحصول على اخلدمات كانت إلكترونية ،فمن املفترض ُّ

اخلدمة ملن ميتلك األجهزة اإللكترونية وملن ميتلك املهارة الكافية الستكمال النماذج.

 .2اآلثار الصحية

أظهرت الدراسات أن قدرة األسرة للوصول للخدمات الصحية قد تأثرت بفترات اإلغالق،

أن اإلغالق أثر
إذ أشار  %69من املشاركني يف دراسة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 8إلى ّ
على قدرتهم أو قدرة عائالتهم على احلصول على الرعاية الصحية األساسية ،علم ًا أن
هناك العديد من املبادرات الوطنية التطوعية بالتعاون مع املستشفيات احلكومية ونقابة
َّ
املتوقع تفاقم األوضاع الصحية للمصابني
الصيادلة إليصال األدوية ملستحقّ يها ،ولكن من
ممن لم يتمكنوا من احلصول على أدويتهم ومتابعة عالجاتهم ،األمر
باألمراض املزمنة ّ
 8برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،فيروس كورونا (كوفيد ،)19 -تأثيره على األسر يف األردن :تقييم سريع .أيار
.2020
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الذي سيكبد الدولة التبعات املالية لعالج هؤالء املرضى الحق ًا ،وقد يؤدي النخفاض
َّ
املتوقع عند الوالدة ،وهذا ما يستدعي دراسة مدى التزام األفراد ممن يعانون
العمر
من األمراض املزمنة بأدويتهم وأمناط الغذاء الصحية املعتمدة لهذه احلاالت ،وكيفية
تأثرهم باجلائحة.
لقد أثبتت اجلائحات السابقة يف العالم ،أن النُّ ظم الصحية عندما تختنق باألعباء تزداد
معدالت الوفيات بسبب أمراض ميكن معاجلتها أو تفاديها باللقاحات .فأثناء تفشي مرض
جتاوز
"إيبوال" يف العالم خالل عامي  2014وّ ،2015أدت إخفاقات النظام الصحي إلى
ُ

عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابة باحلصبة واملالريا وفيروس العوز املناعي البشري

ّ
عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابة بـ"إيبوال".9
والسل
(اإليدز)
َ

احلظر ببرنامج مطاعيم
وال بد أيض ًا من دراسة مدى التزام األسر بعد انتهاء فترات
ْ
األطفال ،إذ أشارت دراسة إلى عدم تلقي  %17من األطفال دون سن خمس سنوات
ً
فضال عن عدم حصول  %23من األطفال الذين كانوا مرضى
اللقاحات األساسية،
خالل جائحة (كوفيد )19-على الرعاية الطبية الالزمة ،وهذا ُيعزى على األرجح إلى

اخلوف من انتقال الفيروس وعدم توفر األموال ،10وله األثر األكبر على صحة الطفل يف
إن ما زالت األسر متخوفة من زيارة املنشآت الصحية كما كان
املستقبل ،فال ميكن احلكم ْ
يف بادئ األمر.

إن جميع هذه املؤشرات بحاجة إلى دراسات ورصد عبر مراكز األمومة والطفولة يف اململكة،
ّ
كما ال بد من أمتتة إجراءاتها كلّي ًا وتدريب مشريف قبول األطفال يف املدارس واحلضانات
على متابعة بطاقات املطاعيم والتبليغ عن حاالت عدم االلتزام ،علم ًا أن عمليات
األمتتة لإلجراءات الصحية ما زالت يف بداياتها ،وخصوص ًا تلك املتعلقة باملطاعيم

لألطفال ومتابعاتهم ،لهذا من الصعب إجراء دراسات توضح مدى االلتزام باملطاعيم خالل
الفترة الراهنة ،ورمبا ميكن تقدير الوضع بعد االطالع على شهادات املطاعيم للتسجيل
للصف األول يف املدرسة.11

 9منظمة الصحة العاملية .نشرة إخبارية 20 ،آذار https://www.who.int/ar/news-room/ .2020
detail/06-08-1441-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
 10اليونسيف ،آب  .2020التقييم االجتماعي واالقتصادي لألطفال والشباب يف زمن كورونا ،األردن.
 11شهادات املطاعيم مطلوبة أيض ًا لتسجيل الطفل يف احلضانات ورياض األطفال ،ولكن نسب االلتحاق منخفضة
راجع الشهادات من ِقبل مسؤول قبول االطفال
من جهة ،ومن جهة أخرى ميكن ّ
عد هذا اإلجراء شكلي ًا ،إذ ال ًت َ
أو مدير املؤسسة التعليمية ،لنقص اخلبرة واملعرفة والتدريب يف هذا املجال ،كما أنه ال توجد آلية إلكترونية
ألمتتة هذه اإلجراءات والتحقق منها ،ال على مستوى املؤسسات التعليمية وال على مستوى املؤسسات الصحية.
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وأظهرت دراسة أخرى  12أنه على الرغم من أن وسائل منع احلمل الشائعة يف األردن (مثل
حبوب منع احلمل والواقي الذكري) متوفرة يف الصيدليات خالل فترة احلظر املنزلي،
إال أن بيانات التقييم أظهرت أن الوصول إلى استشارات تنظيم األسرة قد تأثرت سلب ًا مع
زيادة  %20-10يف عدد النساء غير القادرات على احلصول على خدمات تنظيم األسرة.
ّ
سيمتد
سيظهر جلي ًا يف أعداد الوالدات خالل الفترة املقبلة ،وهو أثر
ّ
ولعل هذا األثر َ
ُّ
وتعذر الوصول
على مستوى العالم ولن يقتصر على األردن ،جراء فترات احلظر املنزلي

للخدمات الصحية ،وقد يوصل العالم إلى مرحلة ( )Baby boomجديد.
وعلى مستوى الصحة النفسية ،وحيث أن هناك معاناة من ضعف اخلدمات يف هذا املجال
واقتصارها على اجلانب العالجي النفسي ،فإن األثر أصبح مركّ ب ًا مع ظهور العديد من
مؤشرات الصحة النفسية السلبية كما ظهر يف الدراسات ،إذ تعاني 13النساء والفتيات
والرجال والفتيان من مزيد من القلق والتوتر بسبب الوباء وإجراءات احلد من انتشار
الفيروس ،ويعاني  %71من الذين شملهم التقييم من القلق بسبب الوباء .وبرزت مظاهر
تعكس الصحة النفسية يف دراسات أخرى ،14منها اضطراب النوم ،يليه الشعور بالعزلة
والتوتر ،ثم اإلجهاد.
ومن الالفت لالنتباه يف الوقت الراهن بشاعة بعض اجلرائم واالعتداءات ،وخاصة تلك
األسرية منها ،وقد ُيعزى سبب ذلك إلى تردي احلالة النفسية لألسر بشكل عام ،مما

يدعو لدراسة النظام الصحي النفسي وسبل تطويره .ويشار هنا إلى وجود مبادرات من
مؤسسات وطنية (كمعهد العناية بصحة األسرة) ومؤسسات دولية ،تقوم على آليات
ابتكارية عن بعد ،وتركّ ز على األطفال.

 .3اآلثار االجتماعية

ّ
أشد اآلثار وأكثرها صعوبة يف الرصد والتحليل ،إذ إن األوضاع
لعل اآلثار االجتماعية ّ

االجتماعية تتأثر بشكل كبير باألوضاع االقتصادية والصحية .ومن بني املظاهر

 12بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان  -أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد -19على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 13بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان-أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد 19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 14جمعية شبكة املرأة لدعم املرأة .2020 .نتائج استطالع حول تأثير أزمة كورونا على طبيعة العالقات األسرية،
تبادل األدوار والسلوكيات يف األسرة وتأثير ذلك على املرأة.
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تنام ملعززات الفجوة
االجتماعيةَ ،تبرز مشكلة العنف األسري .إذ ُوجد هناك
ٍ
االجتماعية خالل اجلائحة ،فكانت األسر ممن متتلك األجهزة التكنولوجية وشبكات
اإلنترنت هي القادرة على احلصول على اخلدمات؛ سواء خدمات الدعم االقتصادي أو
اخلدمات التعليمية عبر التعليم عن بعد ،وهو ما عزز الفجوة االجتماعية بني األسر
والتي سيظهر أثرها خالل السنوات القليلة املقبلة.
وتشير الدراسات إلى ازدياد حاالت العنف األسري ،إذ أجمعت الغالبية ،وبنسبة وصلت
إلى  %69من مجموع املشاركني الذين شملهم التقييم وكذلك من املقابالت يف مناقشات
املجموعات املركزة ،على أن العنف املبني على النوع االجتماعي قد ازداد منذ بداية
الوباء .وهذا يفسر العدد الكبير من البالغات عن زيادة العنف ضد النساء والفتيات
كما أشارت الدراسة .15وبرزت هذه املشكلة بدرجة أقل يف استطالع مركز الدراسات
االستراتيجية 16،والذي أظهر أن حظر التجول قد أدى ملشاحنات وخالفات أو عنف عند
ً
قليال من نصف األردنيني ال يعرفون كيفية التواصل
أكثر من ثلث األردنيني ،كما أن أكثر
مع املؤسسات املهنية بتقدمي اخلدمات أثناء احلظر .لقد ُقدمت معظم خدمات حماية
األسرة من ِقبل مؤسسات املجتمع املدني كشريك رئيسي إلدارة حماية األسرة (اجلهة

مقدمة اخلدمة) ،لكن تلك اخلدمات كانت غير متاحة يف معظمها (إال إلدارة
الرسمية ّ
حماية اإلسرة) ،نظر ًا لفترات احلظر ومنع التجول ،علم ًا أن العديد من اجلهات قد اجته
لتوفير هذه اخلدمات لتقتصر على التوجيه واإلصالح عن بعد.
وال ميكن القول إن جميع اخلدمات االجتماعية والنفسية املساندة لألسرة متاحة ،مما
فاقم الوضع ،ومما يدلل على أن القضايا االجتماعية يف مجملها لم تكن ضمن اخلطط
احلكومية للتعامل مع أزمة كورونا .وقد اجتمع الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف
خالل األزمة ،وهو الفريق املعني رسمي ًا بترسيخ مبدأ التشاركية بني اجلهات املعنية
باحلماية من العنف وتوضيح أدوار هذه اجلهات وتنظيمها وتعزيز الدور اإلشرايف والرقابي
َ
وصيغت خاللها رسالة إلى
وعقدت االجتماعات عبر تقنية االتصال عن بعد،
لكل منهاُ ،17

احلكومة لتفعيل مكونات منظومة احلماية.

ويف ما يتعلق بالتعامل مع األحداث اجلانحني ،تعاملت إدارة شرطة األحداث مع 1136
 15بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان-أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد 19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 16مركز الدراسات االستراتيجية .نيسان .2020 .سلسلة استطالعات املؤشر األردني :نبض الشارع األردني (،)20
كورونا والعنف األسري يف األردن (نتائج ومؤشرات).
 17نظام رقم ( )33لسنة ( 2016نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف لسنة .)2016

13

Economic & Social Council of Jordan

شهري آذار وأيار وبداية شهر حزيران
قضية ألحداث خالل فترة حظر التجول يف
َ
 ،2020منها  932قضية تتعلق بخرق أوامر الدفاع املتعلقة باحلظر ،ودخل إلى مراكز
رعاية األحداث  116حدث ًا ،وبحاالت مختلفة؛ مبعنى أنها قد ال تتعلق باحلظر.18

جلي ًا تناقض قانون الدفاع والغرامة املالية املفروضة على األحداث ملخالفتهم
وظهر
ّ
احلظر مع نصوص قانون األحداث ،فالقانون لم يفرض على احلدث غرامة مالية بأي
شكل من األشكال ،لكونها ال تتناسب مع غاية نظام عدالة األحداث يف األردن ،إذ إنها
غرامة ُتفرض على األهل يف هذه احلالة وتتعارض مع نهج العدالة اإلصالحية ،مع األخذ

بعني االعتبار األوضاع االقتصادية التي متر بها األسر حالي ًا ،مما يدلّل على غياب واضح
للجانب االجتماعي يف قوانني الدفاع وأطر السياسات االجتماعية للتعامل مع أزمة
كورونا يف خلية األزمة.
َّ
حظر
ومن
املتوقع أن تنخفض نسبة اجلرائم الواقعة على األحداث نظر ًا لوجود فترة ْ
قضتها األسر يف مساكنها مما يؤثر على انخفاض نسب اجلرائم بشكل عام .وكشف
التقرير اإلحصائي اجلنائي لعام  2019والصادر عن إدارة املعلومات اجلنائية يف األردن،
أن األحداث ارتكبوا  2412جرمية خالل عام  ،2019منها  951جرمية جنائية ،و1461
جنحة ،بانخفاض تبلغ نسبته  %2.2عن العام السابق ،إذ كان مجموع اجلرائم اجلنائية
واجلنحوية  2464جرمية لعام  .2018ومن أبرز الثغرات الدالّة على ضعف التنسيق يف
ما يتعلق بقضايا األطفال ،ذلك اإلجراء اخلاص باحلجر املؤسسي لألطفال يف معزل عن
أسرهم ،والذي ُألغي بعد أن أثاره تقرير صحفي.
أما يف ما يتعلق باألطفال العاملني ،فتشير جميع املؤشرات احلالية إلى أن األوضاع
تكيف وإن كانت سلبية ،وإحداها
االقتصادية لألسر يف َت َر ٍّد ،مما يدفعها لتبني آليات ُّ

َّ
املتوقع تزايده ،خصوص ًا مع فترات اإلجازة الصيفية،
تتمثل يف عمل األطفال ،والذي من
َّ
املتوقع أن ترتفع معدالت البطالـة بشــكل كبيــر إلــى
ثم مرحلة التعلم عن بعد .فمن

جانــب ارتفــاع معدالت الفقــر .وجتدر اإلشارة إلى أنه انتُ هي من حتديث اإلطار الوطني
للحد من عمل األطفال ورفعه لرئاسة الوزراء إلقراره ولكنه لم يقر بعد ،وانتُ هي أيض ًا
ّ

ستكمل العمل على اإلجراءات الداخلية ّ
لكل من
وسي
من وضع إجراءات العمل املوحدةُ ،
َ

شرطة األحداث ووزارة التنمية االجتماعية لضمان تطبيق إجراءات العمل املوحدة.

َّ
املتوقع أن ترتفع نسب زواج األطفال ممن هم دون  18عام ًا ،علم ًا أن عدد حاالت
ومن
الزواج لهذه الفئة يف الشهور الستة األولى من عام  2020أقل من نظيرتها خالل الفترة

 18مركز العدل للمساعدة القانونية 14 .متوز  .2020ورشة عمل بعنوان “عدالة األحداث يف ظل تفعيل قانون
الدفاع”.
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املماثلة من عام  ،2019وقد ُيعزى هذا إلى إجراءات التباعد االجتماعي وسياسات منع
َّ
املتوقع أن يظهر االرتفاع يف هذا املجال مع نهاية
التجمعات وإقامة االحتفاالت .ومن
يعد زواج األطفال املبكر من آليات التكيف السلبية األسرية ،فتلجأ األسرة
العام .إذ ّ
لتزويج اإلناث للتخفيف من النفقات األسرية .ويف العادة ُتعزى األسباب النتشار
هذه الظاهرة إلى تفشي الفقر واجلهل بني املجتمعات ،والذي قد يرافق أزمة اجلائحة
الراهنة.
َّ
املتوقع أيض ًا ارتفاع نسب التسرب املدرسي لألطفال ،نظر ًا لتخوف األسر من إرسال
ومن
قد الدافعية بعد
أطفالها للمدارس ،أو ألسباب تتعلق باألطفال أنفسهم ،فمنهم َمن َف َ
فترات انقطاع طويلة عن املدرسة وأجواء الدراسة ،ورمبا يكون قد انضم خالل ذلك
لصفوف العمل ،أو أصبح من أطفال الشوارع يف غياب مراقبة األسرة .وقد تكون األسباب

مدرسية ،إذ اجتهت األسر نظر ًا لوضعها االقتصادي الصعب ،إلى سحب أطفالها من
صرح مصدر مسؤول
املدارس اخلاصة والبحث عن مقاعد لهم يف املدارس احلكومية .وقد ّ

يف وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلبة املنتقلني من املدارس اخلاصة إلى احلكومية
بلغ  47ألف طالب وطالبة من املراحل التعليمية املختلفة لغاية  23آب  .202019وميكن
َّ
يتوقع أن تصبح املدارس احلكومية
التحقق من هذا األثر بعد بدء العام الدراسي ،إذ
شديدة االكتظاظ.
ويجدر بالذكر أن قطاع التعليم بشكل عام يواجه تخبط ًا يف القرارات مبا يؤثر على
االستقرار األسري ،فمع الوعود التي قطعتها الوزارة لالستمرار يف الدراسة الوجاهية،
اتخذت الوزارة قرارات تقضي بالدراسة عن بعد ،وهذه القرارات لها تأثير مباشر على
استمرار قدرة املرأة على العمل ،وزيادة األعباء التي تقع عليها ،وارتفاع الضغط النفسي
والتوتر يف العالقات األسرية الذي يشوب هذا التغيير اجلذري يف األمناط األسرية.
تخو ُف األسر من قرارات الوزارة ،فمن
وتكشف احلمالت على وسائل التواصل االجتماعي
ُّ
َ
عارض إرسال اطفاله للمدارس خوف ًا من اإلصابة بالفيروس وانتقال العدوى،
األهالي َمن

ومنهم َمن شعر بأهمية وجود أطفاله يف بيئة تعليمية مدرسية لتحقيق العملية التعليمية.
وعموم ًا يواجه األطفال مشكالت تتعلق باجلوانب النمائية االنفعالية االجتماعية
التي تتطلب الوجود مع أقرانهم للتفاعل ،وحتقيقها كمطلب من مطالب النمو ،وال سيما
يف مراحل الطفولة املبكرة التي يحتاج فيها الطفل للتعلم باللعب مع األقران ،والتي
يكون فيها من الصعب استبدال التعلم عن بعد بالتعلم الوجاهي ،لكون هذا التحول ال
يتوافق مع اخلصائص النمائية يف هذه املرحله العمرية احلسية.
 19صحيفة "الغد"“ ،هجرة املدارس” ..احلكومية تكتظ ،واخلاصة تلزم الصمت .!24/8/2020
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ً
مثال جاء
كما أن التنسيق بني اجلهات ميكن وصفه بـ"غير املنظم" ،فافتتاح احلضانات

متأخر ًا بطلب من املجلس الوطني لشؤون األسرة وبعد تشكيل جلنة فنية من وزارة التنمية
االجتماعية ووزارة الصحة حتقيق ًا ملصلحة الطفل الفضلى ودعم ًا للمرأة العاملة ،وقد
حتقّ ق ذلك بعد إعداد وثيقة إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية للحد
من انتشار فيروس كورونا يف احلضانات ،ولكن التعاون لم يثمر إلعادة فتح رياض األطفال
والنوادي الصيفية للغاية نفسها وبتنسيق من املجلس.
وللتعامل مع جائحة كورونا ،بدأت دائرة قاضي القضاة تقدمي خدماتها إلكتروني ًا،
وبخاصة إجراءات عقود الزواج يف املنازل ،وباحلد األدنى ملتطلبات إجراء العقد من
الناحيتني الشرعية والقانونية ،ومن خالل تنظيم املواعيد والطلبات عبر االتصال عن
بعد ،إذ بلغ عدد عقود الزواج  213عقد ًا يف شهر نيسان  ،2020وارتفع ليصبح 3337
ً
وصوال إلى  8685عقد ًا يف شهر حزيران.
عقد ًا يف شهر أيار،

آلية عمله ،خصوص ًا لألسر التي ال حتمل بطاقة األسرة،
غير صندوق تسليف النفقة ّ
كما ّ

فح ّولت املبالغ املالية للمنازل بالتنسيق مع البريد األردني ،واستفاد من هذه اخلدمة 5
ُ
آالف أسرة.20

وال بد من اإلشارة إلى أن معظم املشاريع ذات العالقة مبحور األسرة والطفل قد تأثرت
باجلائحة ،فمنها ما ُألغي نظر ًا لتحويل التمويل اخلاص بها للتعامل مع اجلائحة ،ومنها

من أصبح من الصعب تنفيذه لكونه يتطلب جتمع ًا ألعداد كبيرة كمشروع "مكاني" الذي
ّ
وتوقف مؤقت ًا لفترة طويلة ،ومنها ما
تنفذه "يونيسف" مع عدد من املؤسسات الشريكة
ّ
التأخر يف توقيع االتفاقيات مع املمولني ،على غرار ما حدث جلميع
تأخر متويله بسبب
املشاريع احلكومية املمولة من "يونيسف" ،إذ ُوقعت االتفاقية اخلاصة بذلك يف شهر أيار

بسبب احلظر.

وبرز خالل فترة األزمة ما واجهته مؤسسات املجتمع املدني من خسارة التمويل لعدد
من املشاريع القائمة ،وهو ما أدى إلى تسريح املئات من املوظفني العاملني يف هذا القطاع.
ولكن يف املقابل ظهر عدد من املنح لتنفيذ مشاريع جديدة لقضايا التوعية الصحية
وتطوير اخلدمات يف القطاع الصحي .وميكن القول إن األثر األكبر يف هذا املجال سيظهر
جلي ًا خالل عام  ،2021وذلك عندما ينتهي التمويل السنوي ملعظم مشاريع املؤسسات
احلظر
لحظ البطء يف تنفيذ املشاريع بسبب
ْ
احلكومية من املؤسسات الدولية .كما ُي َ

ولتعذر تنفيذ األنشطة التي تتطلب عقد اجتماعات ولقاءات.

 20وفق ًا جللسة نقاشية للمجلس الوطني لشؤون األسرة ،اآلثار االجتماعية جلائحة كورونا.19/8/2020 ،
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ويشار إلى أن املجلس الوطني لشؤون األسرة قد لعب دور ًا محوري ًا يف التنسيق بني اللجان
الوطنية لقضايا العنف وعمل األطفال والطفولة املبكرة وكبار السن ،وعن بعد عبر شبكة
اإلنترنت للتعرف على أهم القضايا يف هذه املرحلة وضمان التنسيق بني اجلهات .وعقد
املجلس عدد ًا من الندوات املتخصصة للبحث يف آثار كورونا وعرض املخرجات على أعضاء
مجلس األمناء.

 -القدرات المالية لمؤسسات قطاع األسرة والطفولة

يشرف املجلس الوطني لشؤون األسرة على قطاع األسرة والطفولة ،إال أن املجلس ميثل
أي نوع من أنواع اخلدمات املقدمة لألسر مباشرة.
هيئة فكرية للسياسات ،فهو ال يقدم ّ
وتتألف موارد املجلس وفق ًا لقانونه من ريع األموال املنقولة وغير املنقولة ،وعوائد
الصناديق واملشاريع والبرامج ،ومنحة من احلكومة األردنية ،باإلضافة إلى التبرعات

والهبات التي يوافق عليها.
ويعتمد املجلس بشكل أساسي على متويل املؤسسات املانحة بأشكالها املختلفة ،ويقوم
على مر السنوات بوضع أولويات قطاع األسرة يف مجال السياسات ،ويعمل مع الشركاء
على سد الفجوات يف السياسات والتشريعات يف مجال عمله .وقد اكتسب املجلس مكانة
مستهدف ًا من املؤسسات الرسمية
بني الشركاء ،ونال ثقة املؤسسات املانحة ،بحيث أصبح
َ

ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الدولية يف الشراكات والتمويل.

لكن موازنة املجلس تأثرت خالل اجلائحة بسبب خفض املنحة احلكومية لها ،وهذا
اإلجراء يبدو متوسط األثر على االستقرار املالي للمجلس نظر ًا لوجود الدعم من
ً
مستقبال
مؤسسات مانحة أخرى ،إال أنه قد يؤثر على مدخراته املالية وقد يتعمق أثره
إن استمر هذا النهج.
إن املجلس شريك للمؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الدولية
للنهوض باألسرة ،ويف ضوء غياب األولويات للعديد من القطاعات التي تقع ضمن
التصنيف األسري ،من الصعب حساب املوازنات اخلاصة بهذا القطاع ،على خالف القطاع
االجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو الزراعي ،فهذه القطاعات تتضمن محاور واضحة
ميكن حساب احتياجاتها ومشاريعها ببنود صريحة يف املوازنة من تقارير املوازنة العامة.
ويعد قطاع األسرة والطفولة من القطاعات املركبة؛ فمعظم خلدمات والبرامج يف وزارة
ّ
ً
شأن أسري بحسب قطاعات ومجاالت عمل املجلس
مثال هي
التنمية االجتماعية
ٌ

الوطني لشؤون األسرة ،وهذا ينطبق أيض ًا على وزارة الصحة ،وهكذا ..كما أن هذا القطاع
ليس قطاع ًا حكومي ًا ،وإمنا تعمل فيه العديد من مؤسسات املجتمع املدني كشريك
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مرادف للخدمات احلكومية مثلما هو احلال يف خدمات حماية األسرة من العنف ،وبرامج
تنبه
اإلرشاد االسري ،وبرامج الطفولة املبكرة .إال أن املجلس الوطني لشؤون األسرة ّ
سابق ًا لضرورة رصد املخصصات املالية احلكومية للطفولة من خالل مشاريع مشتركة مع
وزارة املالية وعدد من الوزارات لوضع بنود مالية يتم حسابها يف موازنة املشاريع وتعكس
املخصصات املالية للطفولة ،ويوجد هذا البند جلي ًا يف املوازنة العامة ،إذ بلغت املخصصات
املقدرة للطفل يف عام  ،2020حوالي  1.4مليون دينار ّ
لكل من وزارة الداخلية ،ودائرة
َّ

األحوال املدنية واجلوازات ،ووزارة العدل ،ودائرة قاضي القضاه ،ووزارة املالية ،ووزارة
التخطيط ،ووزارة األشغال العامة واإلسكان ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة الصحة ،ووزارة
التنمية االجتماعية ،ووزارة العمل ،ووزارة الشباب ،ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية.21
هذه املبالغ ُرصدت بطلب من الوزارات وبحسب بنود يف املوازنة متفق عليها مسبق ًا ضمن
برامج محددة ،إذ يقوم مديرو املديريات يف ّ
كل وزارة باقتراح املوازنة ثم ُترفع لوازة
املالية لرصد املخصصات .وهذه البرامج أساسية الستمرار اخلدمات املقدمة ضمن أعمال
الوزارة ،وميكن احلكم بأن املخصصات املالية كافية لتنفيذ األنشطة والبرامج واخلدمات

األساسية ،لكن ال ميكن احلكم على الكفاية املالية لقطاع األسرة والطفولة ككل نظر ًا

لغياب سياسة واضحة للتعامل مع القضايا األسرية بشكل شمولي واضح.
إن القضية ال ترتبط بتوفير التمويل بقدر ارتباطها بالتوظيف األمثل للموارد املتاحة،
ّ
والتنسيق بني القطاعات احلكومية وغير احلكومية ،وتأهيل الكوادر املتوفرة ،خصوص ًا
لقضايا عمل األطفال وزواج األطفال ،وقضايا التوعية الوالدية والتعامل مع األحداث،
وقضايا كبار السن.

 -التوصيات

الحق ًا ملا ُعرض من تأثيرات واقعية ومحتملة على األسرة والطفولة ،ميكن اقتراح
مجموعة من التوصيات لتفادي تلك التأثيرات ،ومنها:
 .1مراجعة االستراتيجيات الوطنية ودمج إجراءات للتحول اإللكتروني جلميع اخلطط
التنفيذية ووضعها ضمن محاور تلك االستراتيجيات.
تعدها دائرة اإلحصاءات العامة،
 .2ضرورة العمل على تنفيذ دراسة مسحية وطنية ّ
لرصد واقع تأثر األسرة بجائحة كورونا ،لتكون مرجع ًا لعمليات التخطيط وإعادة
برمجة املشاريع واألنشطة.
 21دائرة املوازنة العامة ،شباط  .2020دليل املواطن للموازنة العامه للسنة املالية .2020
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 .3تنفيذ سلسلة من الدراسات من اجلهات املختصة لرصد األثر على املجاالت كافة
(املطاعيم ،األمراض املزمنة ،عمل األطفال ،الطالق ،الزواج ،التماسك األسري)،

بحيث تتسم تلك الدراسات بالعلمية كي ُيستنَ د إليها عند التخطيط.

 .4إعادة النظر يف تركيبة خاليا األزمة لتضم يف عضويتها عدد ًا من مؤسسات املجتمع
املدني ،كاملجلس الوطني لشؤون األسرة ،واللجنة الوطنية لشؤون املرأة ،واملجلس
األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،باإلضافه إلى عدد من النقابات ،وذلك من
أجل دراسة القرارات من منظور أسري.
 .5دعوة املجلس الوطني لشؤون األسرة واملؤسسات الشريكة احلكومية وغير احلكومية
َ
وتؤخذ
لتصميم أدلّة إرشادية وطنية للمجاالت املختلفة للتعامل مع حاالت الطوارئ،

ألي أزمة طارئة شبيهه بأزمة "كورونا"
هذه األدلّة بعني االعتبار عند التخطيط ّ
(التعامل مع قضايا األحداث ،وكبار السن ،وعمل األطفالُ ،)..
دمج الحق ًا بخطط
وت َ
االستجابة الوطنية الكلّية ،لضمان وجود التكاملية يف التخطيط وجتنب التناقضات
والثغرات.
 .6إعداد قائمة مرجعية باخلدمات التي حتتاجها األسر ،وتصميم برامج دعم
نفسي اجتماعي لألسر خالل األزمات.
أي استراتيجية وخطة عمل،
 .7تصميم استراتيجية خاصة باألزمات لتكون جزء ًا من ّ
وحتديثها بشكل تلقائي عند حتديث تلك االستراتيجيات واخلطط.

 .8االستفادة من البرامج واخلدمات والكوادر الفنية املتوفرة يف قطاع مؤسسات املجتمع
أي خطة استجابة وطنية لألزمات.
املدني ،لتكون جزء ًا من ّ

ثانيًا :استراتيجيات القطاع
 .1االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية

َ
عمل املجلس الوطني لشؤون األسرة منذ بداية تأسيسه ،ومن خالل قنوات استشارية
مع مؤسسات الدولة ،على إعداد االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية يف عام ،2005
ً
خطة تنفيذية خمسية ُع ِّممت من ِقبل رئاسة
والتي ُأطلقت برعاية ملكية ،وتضمنت

الوزراء .ولم تقم اجلهات املعنية بتنفيذ املطلوب خالل مدة االستراتيجية ،وما ُنفّ ذ
ً
نتيجة للتطور والتحديث .ويرى املجلس أن حتديث
من االستراتيجية ُنفّ ذ حديث ًا

االستراتيجية أحد اولوياته يف املرحلة الراهنة ،وذلك من خالل حتديث تقرير أحوال
األسرة األردنية الذي ينتظر التمويل.
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 .2اخلطة الوطنية للحد من زواج من هم دون  18عام ًا ()2024-2020

َ
أعدها املجلس األعلى للسكان
أقرت رئاسة الوزراء يف عام ،2019
اخلطة الوطنية التي ّ
ّ

للحد من زواج َمن هم دون سن  18سنة يف األردن (،)2022-2018
بالتعاون مع الشركاء
ّ
وع ّدلت سنوات التطبيق للتأخر يف إقرار اخلطة فأصبحت ( .)2024-2020و ُأولويت
ُ

مهمة متابعة اخلطة للمجلس الوطني لشؤون األسرة من ِق َبل رئاسة الوزراء .وبدأ املجلس

العمل على متابعتها وتشكيل مجموعة من ضباط االرتباط من اجلهات املعنية بالتنفيذ،
وإعداد بطاقات املتابعة والتقييم للمؤسسات.
أن هذه اخلطة طموحة كباقي اخلطط واالستراتيجيات يف األردن،
وجتدر اإلشارة إلى ّ

كما أنّها خطة متعددة القطاعات ،أي انها تتضمن القطاعات الصحية واالجتماعية
واالقتصادية ،واعتُ مد يف وضعها على البرامج التي تقدمها املؤسسات ،وليس على
وي َ
نتظر خروج التقرير
األولويات الوطنية التي يجب تنفيذها للحد من زواج األطفالُ .

األول للمتابعة خالل عام  ،2020ملعرفة التطورات يف تنفيذ املشاريع اخلاصة باحلد من
زواج األطفال يف األردن.

 .3االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ()2022-2018

َ
االستراتيجية الوطنية األردنية
طور املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام 2017
ّ
لكبار السن ( ،)2022-2018بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملتابعة االستراتيجية األولى
ُ
(شكلت بقرار من رئاسة الوزراء يف عام .)2012
وع ّممت
وهذه االستراتيجية هي الثانية يف هذا املجال ،وقد ُطورت خطة تنفيذية لها ُ

على اجلهات املعنية .ويجري العمل على متابعة اخلطة االستراتيجية للتحقق من مدى
االلتزام يف تنفيذ بنودها .وخالل شهر أيلول  ،2020وافقت رئاسة الوزراء بشكل أولي
على إنشاء صندوق لدعم كبار السنُ ،
أعد
وشكلت جلنة لدراسة النظام القانوني الذي ّ
سابق ًا لهذه الغاية.

 .4االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة

قام الفريق الوطني لتنمية الطفولة املبكرة بإعداد استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة
يف عام  ،2000ويف عام ُ 2008أعدت خطة العمل الثانية للطفولة املبكرة (-2008
حتدث حتى وقت إعداد هذه املراجعة .ويبقى تأسيس الفريق الوطني
 ،)2012ولكنها لم
َّ

لتنمية الطفولة املبكرة حتت مظلة املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام  ،2018من أهم
التطورات على مستوى السياسات يف هذا املجال.
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ويعمل املجلس الوطني لشؤون األسرة على تطوير تقرير وضع الطفولة املبكرة يف األردن،
املوجه الرئيسي لألولويات الوطنية للطفولة املبكرة ،وسيعكس
والذي سيكون مبثابة
ّ

واقع احلال وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه الطفولة املبكرة ،وسيعمل على وضع
ويعد هذا التقرير مطلب ًا أساسي ًا لتحقيق أي
األولويات واقتراح التدخالت املناسبة.
ّ

امللحة يف الوقت الراهن بحسب أعضاء الفريق
تطور يف هذا املجال ،وهو من الضرورات ّ
الوطني لتنمية الطفولة املبكرة.

وال بد من تسليط الضوء على اجلهود التي ُبذلت خالل اجلائحة الفتتاح احلضانات
يف األردن (وإن جاء هذا القرار متأخراً) ،وعلى املنهجية العلمية الفريدة التي اتُّ بعت
(وضع دليل ُي َع ّد من أوائل األدلّة وأكثرها تفصيلية عاملي ًا لعودة
إلعادة هذا القطاع للعمل ُ

قطاع احلضانات للعمل) .إذ أوصى الفريق الوطني للطفولة املبكرة خالل اجتماعه يف
فترة احلجر ،بإعداد إرشادات للحضانات يف حال استؤنف العمل فيها لضمان منع انتشار
العدوىُ .
ضمت املجلس الوطني لشؤون األسرة ووزارة الصحة ووزارة التنمية
وشكلت جلنة ّ

االجتماعية وناقشت مجموعة من اإلرشادات التي اقترحها املجلس والتي اعتُ مدت
وع ِّممت على احلضانات ،ثم قامت وزارة التنمية
الحق ًا من وزارة التنمية االجتماعية ُ
االجتماعية بزيارة احلضانات للتأكد من التزامها باإلرشادات قبل منحها اإلذن باستئناف

العمل .وشملت اإلرشادات جميع أعمال احلضانة اليومية ،من استقبال األطفال ،وتنظيم
األنشطة ،وإجراءات النظافة والتعقيم والتطهير ،ومسؤولية األسرة ،ومسؤولية املربيات.
ويشار إلى أن املجلس الوطني لشؤون األسرة انتهى من إعداد املعايير النمائية لألطفال
سن  5سنوات ،ودليل األنشطة للمربيات لتطوير اجلوانب النمائية.
منذ الوالدة وحتى ّ

وأعد املجلس بالشراكة مع مؤسسة التدريب املهني وجمعية اخلدمة اجلامعية العاملية يف
ّ
كندا واملؤسسات الوطنية خالل هذا العام ،منهج ًا ملربيات األطفال يف احلضانات ،بهدف

ً
مستقبال.
تسكني هذا املنهج يف مؤسسة التدريب املهني للتدريب

 .5اخلطة الوطنية األردنية للطفولة ()2013-2004

تعد
شهد عام  2004إعداد اخلطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013-2004التي ّ
آخر استراتيجية مع َلنة لهذا املجال ،إذ قام املجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون
مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي و"يونيسف" ومجموعة من اخلبراء من املؤسسات
الوطنية والدولية ،بإعداد اخلطة قبل إطالقها برعاية امللك عبداهلل الثاني وامللكة رانيا
العبداهلل .ولم ُت َّدث هذه االستراتيجية حتى وقت إعداد هذه املراجعة.
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فإن اللجنة الوطنية للموارد البشرية
ويف ما
يخص البرامج التعليمية لهذا القطاع؛ ّ
ّ
أصدرت يف عام " 2015االستراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية (-2016
 .22 )2025وعند رصد اإلجنازات لعام  2020يف قضايا الطفولةَ ،يظهر كثرتها

وتشعبها وتناثرها بني املؤسسات ،لكنها واجهت هي األخرى مشكلة التأخير وضعف
التمويل بسبب اجلائحة.
ومن أبرز تلك اإلجنازات التحول يف وزارة التربية والتعليم يف منط التعليم ،واللجوء
للتعليم اإللكتروني عن بعد عبر منصة وطنية تتعامل مع واقع احلال وبسرعة استجابة،
وكذلك التنسيق مع العديد من املؤسسات الدولية الداعمة لرفع االستعداد للتعلم
لألطفال يف رياض األطفال من خالل إعداد أدلة إرشادية للمعلمات واألسر ،واستمرار
برنامج املطاعيم الذي تنفذه وزارة الصحة والذي ُو ّسع ليشمل مطعوم ًا جديد ًا (علم ًا بأن
أنظمة املطاعيم يف األردن هي األفضل على مستوى الدول العربية والعديد من الدول

األجنبية) ،واملسابقات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة خالل فترة احلظر املنزلي،
والتي كشفت عن العديد من املواهب الوطنية .كما ُعقدت اجللسة األولى لبرملان الطفل

األردني الذي تشرف عليه وزارة الثقافة ويتبع لبرملان الطفل العربي يف الشارقة ،حتت
قبة البرملان األردني يف نهاية عام  ،2019وهناك إجراءات للتشبيك ما بني الوزارة
واملجلس للعمل على االستعانة بالبرملان ليكون منبر ًا ملناقشة قضايا األطفال على مستوى
ً
ناقال صوت الطفل.
السياسات ،وليكون جزء ًا من عمليات املشاورة التي ينفذها املجلس
ويتوجه املجلس الوطني لشؤون األسرة لتطوير تقرير وطني حول حالة الطفولة
ّ
تعرف على التحديات والفرص يف قضايا الطفولة
رصد األولويات ُ
املبكرة يف األردن ،لتُ َ
وي َّ

من خالله .ويعمل املجلس على تأسيس فرق ملراجعة وفيات األطفال يف األردن ،وإعداد

نظام قانوني لتنظيم هذه العملية وإتاحة الفرصة لتبادل بيانات احلاالت ضمن قاعدة
بيانات مشتركة ،وذلك لرصد أسباب الوفيات وحيثياتها وتفادي حدوث وفيات شبيهة يف
املستقبل كأداة وقائية.
ويف ما يخص التطورات يف مجال التشريعات ذات العالقة بالطفل ،فإن قانون حقوق
الطفل ما زال ينتظر اإلقرار ،وكذلك احلال بالنسبة لقانون األحداث .علم ًا أن مشروع
مشروع نظام
نظام الرعاية البديلة ُأرسل لديوان الرأي والتشريع ،كما ُأرسل للديوان
ُ

تنظيم وزارة التنمية االجتماعية.

 22اللجنة الوطنية للموارد البشرية  ،2015االستراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية
(.)2025 - 2016
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للحد من عمل األطفال
 .6اإلطار الوطني
ّ

أعدت وزارة العمل آخر استراتيجية معلنة للحد من عمل األطفال يف عام  .200623أما
ّ

أعدها املجلس الوطني لشؤون األسرة يف
آخر وثيقة سياسات لهذا القطاع ،فهي التي ّ

عام  2011بالتعاون مع الشركاء الرئيسيني من وزارات العمل ،والتنمية االجتماعية،
ً
للحد من عمل األطفال ،24وانتهى املجلس
متمثلة يف اإلطار الوطني
والتربية والتعليم،
ّ
ً
دليال لإلجراءات
أعد املجلس
من حتديثها ورفعها لرئاسة الوزراء يف انتظار إقرارها ،كما ّ

للتعامل مع حاالت عمل األطفال.

وما زال هذا املجال يعاني من تناثر املسؤوليات بني اجلهات احلكومية (وزارة التنمية
االجتماعية ووزارة العمل) ،علم ًا أن التعديل التشريعي األخير لقانون األحداث يف عام

 2014جاء واضح ًا باملهام املناطة بوزارة التنمية االجتماعية .ولكن التحديث األخير
لإلطار الذي ُرفع لرئاسة الوزراء إلقرارهُ ،أرسل من ِقبل الرئاسة لوزارة العمل ملراجعته،

بوصفها مسؤولة عن ملف عمل األطفال ،عوضا عن ارساله لوزارة التنمية االجتماعية

مما يدلل يدلل على تشتُّ ت األدوار وعدم وضوحها .كما أن وزارة التخطيط ترسل جميع
املمولة املتعلقة بعمل األطفال إلى وزارة العمل فقط لتراجعها قبل املوافقة على
املشاريع
َّ
التمويل .وما زالت مسودة نظام الطفل العامل (مشروع نظام حماية الطفل من العمل
خالف ًا للتشريعات) حبيسة األدراج ،25ويتكرر األمر بالنسبة لتعديل قانون األحداث
ير النور.
الذي ما زال جدلي ًا ولم َ

َ
دراسة النظام احلالي
وقد بدأت منظمة العمل الدولية منذ بداية عام 2020
(اإللكتروني) لتسجيل حاالت عمل األطفال ،وهو النظام الذي طورته مع وزارة العمل
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم ويستند لإلطار الوطني يف نسخته
تتبع حاالت
األولى يف عام  .2011والهدف من الدراسة معرفة إمكانية ربط النظام بنظام ُّ

بأي نظام آخر وطني ميكن االستناد إليه ،ليتبع
احلماية حتت مظلة املجلس الوطني أو ّ
احملدث
املنهج العلمي املتبع وطني ًا لتسجيل حاالت احلماية وتتبعها ،إذ إن اإلطار
النظام
َّ
َ
تضمنها اإلطار السابق ،وتتسم
يتضمن أدوار ًا ومسؤوليات مختلفة جذري ًا عن تلك التي
ّ

منهجية العمل إلدارة احلاالت حديثة ومطورة.

فعال يف ما يخص التعامل مع حاالت عمل األطفال،
وما زال دور وزارة التربية والتعليم غير ّ

فجميع املطالبات التي ُوجهت إلى الوزارة منذ سنوات لتعديل تشريعات التسرب املدرسي،

للحد من عمل األطفال.
 23وزارة العمل  ،2006االستراتيجية الوطنية
ّ
للحد من عمل األطفال.
 24املجلس الوطني لشؤون األسرة  ،2011اإلطار الوطني
ّ
 25وزارة التنمية االجتماعية  ،2018مشروع نظام حماية الطفل من العمل خالف ًا للتشريعات.
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وتوضيح الصالحيات واإلجراءات وتفعيل نظام املساءلة ،والتحقق من التحاق الطلبة
بالصف األول ،لم َ
أي رد رسمي من الوزارة بخصوصها .كما أن
أي ترحيب ولم يحدث ّ
تلق ّ

هناك العديد من املؤسسات التي تنفّ ذ برامج خاصة بعمل األطفال ولسحب األطفال
العاملني وتأهيلهم ،مثل "بالن إنترناشيونال" و"إنترسوس" و( )TDHو"متكني" ومؤسسة
إنقاذ الطفل.

 .7اخلطة التنفيذية لتعزيز استجابة املؤسسات حلاالت العنف األسري
()2018-2016

الوطني بذلك من خالل
شهد األردن خطوات واسعة يف هذا املجال ،وجتلّى االهتمام
ّ
مأسسة االستجابة حلاالت العنف األسري بتأسيس "إدارة حماية األسرة" التابعة
ملديرية األمن العام يف عام  .1997كما صدر نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من
وتعد اخلطة التنفيذية
وتقدم العمل فيها.
املعني مبتابعة االستراتيجية
العنف ،26وهو
ّ
ّ
ّ
َ
االستراتيجية
لتعزيز استجابة املؤسسات حلاالت العنف األسري ()2018-2016
األخيرة املعلنة يف هذا املجال ،وال يتم حتديثها كاستراتيجية ،بل مت حتديث األولويات
فيها عبر الفريق الوطني الذي قام يف العام احلالي ،بإعداد مصفوفة باألولويات الوطنية
لتعزيز منظومة احلماية لالستجابة حلاالت العنف ،ومت رفعها لرئاسة الوزراء وتعميمها
على اجلهات املعنية لاللتزام بالعمل على األولويات .وطلب الفريق من املؤسسات تزويده

باخلطط واإلجراءات التنفيذية على أرض الواقع متهيد ًا العتمادها ومتابعتها .ويتابع
الفريق الوطني حلماية األسرة مع رئاسة الوزراء مدى التزام املؤسسات الوطنية بتنفيذ
أن معظم مؤشرات األداء قد حتققت جزئي ًا،
مصفوفة األولويات .وقد ظهر عند التقييم ّ

يعد هذا املجال
وتنحصر
األجزاء التي لم تتحقق يف توفير الكوادر البشرية الالزمة .قد ّ
ُ
َ
وي ُ
العمل يف هذا املجال
حكم
هو املجال الفريد من نوعه يف تلك التطورات التي واكبتهَ .
يوضح األدوار واملسؤوليات للجهات
اإلطار الوطني حلماية األسرة من العنف  27الذي
ّ
ُ

مقدمة اخلدمة ،وقد ُح ِّدث يف عام  .2016ويف عام  2019صدرت إجراءات العمل
ِّ
املوحدة للوقاية واالستجابة حلاالت العنف ،ودليل اإلجراءات ،إضافة إلى دليل
الوطنية
ّ

قدمي اخلدمات الصحية للتعامل مع حاالت االعتداء اجلنسي .ويستكمل
إجراءات ُم ّ
َ
العمل على اإلجراءات الداخلية ّ
لكل من
املجلس الوطني لشؤون األسرة خالل عام 2020
وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وإدارة حماية األسرة ،كما يجري

 26نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف رقم ( )33لسنة .2016
 27املجلس الوطني لشؤون األسرة  ،2016اإلطار الوطني حلماية األسرة.
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تطوير نظام األمتتة االكتروني الجراءات العمل وتدريب املدربني ،وتعزيز دور الفريق يف
إصدار التقارير للرقابة اإلشرافية .ومن اجلدير بالذكر أن العديد من املؤسسات الدولية
ومؤسسات املجتمع املدني تعمل على قضايا العنف وإدارة احلاالت وتقدمي اخلدمات ،ولكن
هذه املراجعة تقتصر على استعارض أبرز اإلجنازات يف هذا املجال على مستوى السياسات
َ
مظلتها.
يعد املجلس الوطني لشؤون األسرة
والتي ّ

 .8االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري

َ
االستراتيجية الوطنية لإلرشاد
أعد املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام 2009
ّ
تعد االستراتيجية املع َلنة لهذا القطاع ،علم ًا أنّه ليس لها خطة تنفيذية،
األسري ،والتي ّ

وال نية لصياغة خطة تنفيذية ،ولم ُي َ
حشد الدعم الالزم لتنفيذها .ويف عام 2019
أصدر املجلس تقرير ًا حتليلي ًا ألعمال مراكز اإلرشاد األسري التي أسسها بالتعاون مع
مؤسسات املجتمع املدني وذلك استناد ًا إلى معايير تقييمية واضحة .فقد استطاعت
املراكز خالل اجلائحة تقدمي خدمات عبر الهاتف وحتويل أعمالها لتكون عن بعد .وما

زال العمل مستمر ًا ضمن دائرة قاضي القضاة لتقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه األسري
من خالل مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري ،والتي متّ التوسع فيها ويجري سنوي ًا تدريب
كوادرها وتأهيلهم .والالفت لالنتباه عدم اهتمام اجلهات احلكومية وغير احلكومية
ً
مثال) ،والنظر إليها على أنها قضايا ثانوية
بقضايا اإلرشاد األسري (الصحة النفسية
وغير أساسية.

 .9االستراتيجية الوطنية لعداله األحداث يف األردن لألعوام 2019- 2017

تضع هذه الوثيقة املرجعية التي أعدها املجلس الوطني لشؤون األسرة ،آلية عمل
وطنية تنسيقية بني الشركاء للتعامل مع قضايا األحداث ومبا ينسجم مع مبادئ العدالة
اإلصالحية لألحداث ،وبشكل يضمن إعادة اندماجهم باملجتمع وإصالحهم وتأهيلهم.
بناء على دراسة حتليلية لعدالة األحداث يف عام .2017
ومت إعداد االستراتيجية
ً
ويف عام  2017عمل املجلس على إعداد "دليل معايير املصلحة الفضلى للطفل" ودليل
تدريبي يف عام  2019لتطبيق املعايير أمام احملاكم الشرعية بالتعاون مع دائرة قاضي
القضاة واملجلس القضائي .ومت تدريب عدد من القضاة وإدماج النصوص القانونية
املتعلقة مبسألة اإلنابة القضائية وإجراء املقابالت التلفزيونية لألطفال كضمان لتطبيق
املصلحة الفضلى.

25

Economic & Social Council of Jordan

لعامي  2018و2019
تقريري حالة البالد
ثالثًا :مراجعة توصيات
َ
َ
لعامي  2018و2019
توصية
تقريري حالة البالد َ
َ
العمل على تعزيز دور املجلس الوطني
.1
لشؤون األسرة للتنسيق لدعم املبادرات
والبرامج اخلاصة باألسرة ،والتحقق من
التزام اجلهات بالتطبيق.
تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة
.2
األردنية.

.3

إيجاد آلية رقابية ضمن رئاسة الوزراء،
تقرها
ملتابعة جميع االستراتيجيات التي ّ
الرئاسة ،ومدى تناغمها وتناغم البرامج
املنبثقة عنها.

.4

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
للعمل على تنسيق اجلهود الوطنية،
وتنسيق التمويل اخلارجي لتغطية
األولويات الوطنية.

.5

تغطية الثغرات البحثية يف مجال األسرة
ً
مبنية على أسس علمية.
لتكون السياسات

.6

توفير مؤشرات وطنية أسرية من خالل
دائرة اإلحصاءات العامة تعتمد األسرةَ
بوصفها وحدة اجتماعية أساسية.
وضع خطة تنفيذية الستراتيجية كبار
احملدثة بالتشارك مع اجلهات ذات
السن
َّ
العالقة.

.8

إقرار قانون خاص بكبار السن.

.7
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املتابعة
لم يتم التعديل على قانون املجلس
ليكون رقابي ًا ،وهو غير مطروح حالي ًا.

يتم العمل من ِقبل املجلس الوطني
لشؤون األسرة على دراسة سبل حتديث
تقرير أحوال األسرة والذي سيكون نقطة
انطالق لتطوير االستراتيجية.
ٌ
متخصصة
جلان
يف العادةُ ،تراجع
ٌ
السياسات يف رئاسة الوزراء (بحسب
ِ
موضوع االستراتيجية) ،إال أنّها جلان
غير فاعلة.
لم يتم العمل على اآللية الرقابية ملتابعة
االستراتيجيات.
ظهر أن وزارة التخطيط تقوم مبشاركة
مقترحات املشاريع التي ُتطرح من قبل
مؤسسات املجتمع املدني قبل متويلها
على اجلهات املختصة ،ولكن ال يتم
إشراك املجلس الوطني ملراجعتها ،فتكون
يف الغالب مشاريع مكررة ال تسد الثغرات
القائمة يف القضايا األسرية.
لم يتم.
لم يتم التنسيق مع دائرة اإلحصاءات
العامة للخروج مبؤشرات أسرية.
ويتم رصد
متّ إعداد اخلطة التنفيذية،
ّ
اإلجنازات من خالل اللجنة الوطنية
ملتابعة االستراتيجية الوطنية األردنية
شحيح
لكن الرصد املالي
لكبار السن؛
ّ
ٌ
لقضايا كبار السن.
املسودة ،وما
لم يتم البدء بالعمل على
ّ
زالت هذه القضية على طاولة اللجنة
الوطنية.
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.9

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي
يف تنسيق السياسات اخلاصة بقضايا كبار
السن.

.10

إيجاد عدسة اجتماعية (مجموعة
يتم من خاللها تقييم
مؤشرات اجتماعية)ّ ،
املقدمة والسياسات
اخلدمات احلكومية
َّ
واالستراتيجيات والبرامج.
التركيز على السياسات التنموية عوض ًا عن
السياسات اإليوائية لكبار السن.
التركيز على البرامج الوقائية املرتبطة
بالشيخوخة ،مثل :تفعيل االشتراك
اإللزامي واالختياري يف الضمان
االجتماعي ،وبرامج الصحة الوقائية.

.13

وبرامجها
باالستراتيجية
التوعية
ودور اجلهات املعنية بالتنفيذ.
املقترحة َ

.14

إيجاد جهة تنسيقية داخل رئاسة الوزراء
يتم
للعمل على متابعة جلان العمل التي ّ
تشكيلها ،وتقييمها سنوي ًا ومساءلتها،
ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات والسياسات
وأطر العمل التي تقرها الرئاسة بشكل
دوري.
إيجاد آليات عملية للتنسيق بني أعضاء
اللجنة الوطنية املمثلني ملؤسساتهم
واجلهات صانعة القرار يف تلك املؤسسات،
ليكون التمثيل يف اللجان ذا فاعلية.

.11
.12

.15

ما زالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي
بعيدة عن الدور اخلاص بتنسيق
السياسات الوطنية من استراتيجيات
وبرامج وخطط عمل و ُأطر عمل وطنية،
وحتى على مستوى التمويل لتلك البرامج
وجلميع القطاعات ،وليس فقط لقضايا
كبار السن.
يتبنّ ى تقرير أحوال األسرة األردنية
كاف.
عدد ًا من تلك املؤشرات ،لكنّ ه غير ٍ
لم يتم.
تكثّ ف املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي احلمالت التوعوية سنوي ًا
لالشتراك بالضمان االختياري لغير
ّ
وحلث
العاملني أو العاملني خارج األردن،
املؤسسات إلشراك عامليها يف مظلة
الضمان .ولكن نسب االشتراكات ما زالت
ضعيفة للفئات غير العاملة من النساء
أو العاملني يف القطاعات احلرة ،مما
يقوض فرص االستقرار املالي ملرحلة
ّ
الشيخوخة.
أن وزارة الصحة تنفذ حمالت لتعزيز
كما ّ
أمناط احلياة الصحيةّ ،إل أنّها حمالت
غير فاعلة ،إذ أشار تقرير أحوال األسرة
أن  %88من أفراد األسر ال
األردنية إلى ّ
مطلقاً.
ميارسون الرياضة ْ
تتم التوعية للجهات املنفذة من خالل
اللجنة الوطنية لكبار السن ومتابعاتها
لتنفيذ االستراتيجية.
لم يتم.

لم يتم.
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.16

اعتماد عدد من املؤشرات للمؤسسات ذات
العالقة بتنفيذ استراتيجية كبار السن.

.17

إعادة النظر يف إدارة أموال الزكاة واملعونة
والوقف ،لضمان عدم تكرار املعونات.
تعيني ضباط ارتباط لعمل األطفال ضمن
الوزارات الثالث املعنية بتنفيذ اإلطار.

.18

.19

.20

.21

.22

.23

28

تعديل التشريعات اخلاصة بالتسرب
املدرسي ،وتوضيح الصالحيات واإلجراءات
ونظام املساءلة املوجود.
للحد من عمل
دعم تنفيذ اإلطار الوطني
ّ
األطفال ضمن أنظمة اإلحالة املوجودة،
ورفع كفاءة العاملني على أنظمة إدارة احلالة
متاشي ًا مع اإلطار العام حلماية األسرة
للحد من عمل األطفال.
واإلطار الوطني
ّ
وللمسجلني
للمتسربني
توفير قواعد بيانات
ّ
ّ
يف الصف األول ومقارنتها مع قواعد بيانات
األحوال املدنية للتأكد من التحاق الطلبة
بالصف األول.
دعم البرامج اخلاصة باألطفال العاملني
وأسرهم ،وتوفير البدائل االقتصادية
بالتشبيك مع اجلهات املعنية ،وخاصة
دور مؤسسات العون االجتماعي ،مثل:
صندوق املعونة الوطنية ،وصندوق التنمية
والتشغيل ،وصندوق الزكاة.
حتويل املبالغ املالية املرصودة لتوفير
التعليم غير الرسمي والتعليم غير
النظامي ،وأيض ًا لبرنامج "مكاني" الذي
تشرف عليه "يونيسف" ،إلى دعم الصفوف
الثالثة األولى.

متّ إعداد خطة تنفيذية ،تتضمن
املبادرات والبرامج املطلوبة ،ولم تخرج
اخلطة مبؤشرات تنفيذية محددة أو
قيم مستهدفة.
لم يتم.
مت تشكيل جلنة مشتركة تنسيقية
يرأسها املجلس وتضم اجلهات الوطنية
واملؤسسات الدولية لضمان عدم
االزدواجية وحتقيق التكامل.
لم يتم.

يتم العمل على تطوير اإلجراءات
الداخلية للمؤسسات املعنية وتدريب
الكوادر.
لم يتم ،علم ًا أن هذا املطلب أصبح ضرورة
ملحة للتعامل مع تداعيات جائحة
ّ
كورونا ،وذلك لضمان تسجيل األطفال
يف الصف األول يف ظل تخوف األسر من
الفيروس واإلصابة به.
لم يتم.

لم يتم.
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.24

إعطاء َدور إلحدى اجلهات الرسمية ملتابعة
متويل البرامج يف مجال عمل األطفال،
وتنظيمها مبا يضمن التكاملية وعدم
التكرار ،والتحقق من أنها تنفَّ ذ ضمن
األولويات الوطنية ،وبالتشاور مع اجلهات
املعنية بالتنفيذ.

.25

متابعة أمتتة إجراءات احلماية من العنف،
والربط اإللكتروني بني اجلهات املعنية
بالتنفيذ.

.26

تدريب الكوادر العاملة يف هذا املجال،
مقدمي اخلدمات يف احملافظات،
وخاصة
ِّ
ضمن برنامج تدريب وطني متكامل.

.27

تطبيق نظام اعتماد وضبط جودة اخلدمات
املقدمة يف مجال حماية األسرة من العنف
َّ
األسري.

.28

مراجعة وتطوير األدلّة اإلجرائية الداخلية
للمؤسسات ومدى مالءمتها لإلطار الوطني
حلماية األسرة واملعايير الدولية ،بشكل
ودوري.
مستمر
ّ

تبني أن وزارة العمل تقوم بهذا الدور
التنسيقي للتمويل ،وذلك من خالل
مراجعة مقترحات مشاريع التمويل بعد
عملية احلصول على التمويل ،إلعطاء
املوافقة األخيرة لتنفيذ املشروع .وهذا
يجعل من الصعب العمل على التعديل
على املقترحات وسد الثغرات يف البرامج،
إذ إن كل مؤسسة تختص بخدمة معينة
أو بتنفيذ برنامج معني ،ومن الصعب
التعديل ورفض التمويل.
 يتم العمل على تطوير خطة معتمدةلتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب
مجموعة من املدربني على استخدام
النظام يف املؤسسات.
 تقوم العديد من اجلهات بتنفيذتدريبات متخصصة حلماية الطفل
وحماية األسرة من العنف على مدار
السنة .ومن هذه اجلهات :مؤسسة نهر
األردن ،ومعهد العناية بصحة األسرة.
 يتم العمل على قياس مدى تطبيقاملعايير خلمس دور إيواء ،وإعداد
خطط تنفيذية لتلبية االحتياجات
وفق ًا للمعايير املعتمدة ،وتدريب
مدربني على معايير االعتماد وضبط
اجلودة من العاملني يف دور اإليواء.
 يتم العمل على تطوير خطة معتمدةلتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب
مجموعة من املدربني على استخدام
النظام يف املؤسسات.
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تفعيل نظام أمتتة إجراءات التعامل مع
حاالت العنف األسري وتطبيقه وتعميمه
على محافظات اململكة.

.30

إيجاد قاعدة بيانات للدراسات واخلدمات
املتوفرة على املستوى الوطني.
كسب التأييد وحشد الدعم ألهمية
اإلرشاد األسري ودوره يف تعزيز العالقات
األسرية وحتقيق األمن الفكري ألفراد
األسرة جميع ًا.
االستمرار يف تطوير الكوادر املهنية
اإلرشادية من خالل برامج التعليم املستمر
ملواءمة االحتياجات ومواكبة املستجدات
مقدمة
أن الكوادر احلالية ِّ
العلمية ،ال سيما ّ
ً
اخلدمة ليست مؤهلة مهنيا لهذه املهمة.
تطوير معايير ممارسة املهنة وأسسها
وترخيص العاملني ،وشروط ترخيص
املؤسسات العاملة يف اإلرشاد األسري.
تطوير معايير اعتماد املراكز التدريبية
املقدمة للخدمة.
واملراكز
ِّ
التشبيك مع اجلمعيات واملراكز الستحداث
مراكز إرشادية أو مراكز لتقدمي اخلدمات،
ورفع كفاءتها ،لالستفادة من انتشارها
وعالقاتها واندماجها يف البيئات األسرية
يف املجتمعات خللق جسور القبول لتلك
اخلدمات.
دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد
التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
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املقدمة ،والبحث
املتابعة والتقييم للخدمات َّ
يف سبل تطويرها مبا يالئم متطلبات األسر
أنفسها.
النهج
إعادة النظر يف رؤية الدولة لتتّ ِبع
َ
األسري يف تخطيط تدخالتها ،والتأكد من
املواءمة بني جميع االستراتيجيات النافذة،
والتحقق من عدم تناقض سياساتها.

يتم العمل على تطوير خطة معتمدة
لتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني
ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب مجموعة
من املدربني على استخدام النظام يف
املؤسسات.
لم يتم.
لم يتم.

يتم التدريب؛ ولكن بطريقة غير
ممنهجة.

لم يتم.

لم يتم.
يتم العمل من ِقبل املجلس الوطني
لشؤون االسرة باستمرار ،ولكن الطموح أن
ميتد هذا االهتمام إلى مؤسسات شريكة.

لم يتم.

مت يف عام .2019
لم يتم ذلك.
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حتليل التشريعات من منظور أسري،
خصوص ًا قانون االحوال الشخصية وتأثيره
على أفراد األسرة.
دراسة أثر االستثمار يف برامج حماية
األسرة والطفل والتوعية الوالدية.
مراجعة السياسات املتعلقة بالطالق وأثره
على األسرة وأفرادها.
املعرضة للخطر يف
التركيز على األسر
َّ
التخطيط وأخذها بعني االعتبار يف
السياسات الوطنية (األسر الفقيرة ،األسر
التي ترأسها امرأة ،األسر التي يتم فيها
الطالق).
التوعية بأهمية األسرة ونشر الوعي
بقضاياها ضمن املناهج الدراسية على
مستوى املدرسة والتعليم العالي.
إقرار قانون خاص بكبار السن يعمل على
حمايتهم ،ومراجعة التشريعات التي تنظم
قضايا كبار السن واستحداث املطلوب للسير
يف النهج التنموي ،مثل :ترخيص الرعاية
االجتماعية املنزلية ،ونظام الرعاية
البديلة.
دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد
التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية
املنجز يف مجال الطفولة
تقدم العمل
تقيس ّ
َ
والطفولة املبكرة (تقرير األسرة والطفل).
تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة
األردنية ،واستراتيجية خاصة باألطفال،
ملواكبة التطورات التي طرأت على األسرة
وعلى واقع حقوق الطفل يف األردن .وأن
ٌ
ُ
عمل متكاملة
وخطط
سياسات
تنبثق عنها
ٍ
شمولية.

لم يتم.

لم يتم.
لم يتم.
مت التعامل خالل اجلائحة مع األسر
املعرضة للخطر ،وكان ذلك جلي ًا يف برامج
الدعم التي قدمتها احلكومة .ولكن ال
بد من العمل على وضع منهجية واضحة
للتعامل مع هذه الفئات.
لم يتم.

لم يتم.

لم يتم.

يتم العمل على دراسة تطوير تقرير
أحوال األسرة األردنية ،وكذلك احلال
بالنسبة لتقرير وضع األطفال.
لم يتم تطوير االستراتيجيات ،لكن
العمل جاري على التأسيس لتحديث
االستراتيجيات من خالل األبحاث
والتقارير الوطنية.
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تطوير األنظمة اإللكترونية للمؤسسات
(أنظمة التسجيل) ،من خالل جهة رسمية
واحدة ،وضمن برمجيات تتيح الربط بني
املؤسسات يف ما بعد ،وعلى املستويات كافة.

.49

تطوير خطط عمل وطنية للطفولة
املبكرة والطفولة (متضمنة قضايا األطفال
العاملني ،واألطفال يف نزاع مع القانون،
واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية)،
املنجز يف هذا
تقدم العمل
بحيث تعكس
ّ
َ
املجال ،وتستند للوثائق االسترشادية
آخر النظريات العلمية
الدولية ،وتعتمد
َ
التي متّ تطويرها ،والدروس املستفادة من
دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي نُ ّ
فذت
سابق ًا.
تدريب الكوادر املعنية برسم السياسات
وصياغة االستراتيجيات على فنيات إعداد
اخلطط التنفيذية والرؤى ،بحيث حتاكي
بد
واقع املؤسسات واملوازنات املتاحة .وال ّ
أن تعمل تلك اخلطط على الربط ما بني
أهدافها واستراتيجيات عمل الوزارات ذات
العالقة لتسهيل تطبيقها.
مراجعة التشريعات اخلاصة باإلرشاد
األسري وتطويرها ،واستحداث املطلوب
لتوفير اخلدمات وترخيص العاملني.
تفعيل دور اللجنة الوطنية ملتابعة
استراتيجية كبار السن ،ووضع آليات متابعة
ورقابة شفافة لعمل اللجنة ،وقد يكون ذلك
خاص بعملها.
من خالل إصدار نظام
ّ

.50

.51

.52
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لم يتم العمل على تطوير نظام موحد،
علم ًا أن أنظمة وزارة الصحة يتم
تطويرها على نظام "حكيم" .كذلك
احلال بالنسبة ألنظمة دائرتي قاضي
القضاة واإلفتاء وغيرهما من املؤسسات.
وتبقى اإلشكالية يف أن هذه األنظمة غير
متالئمة وغير متطابقة بحيث ال ميكن
ربطها بسهولة .وهو ما يدعو إليجاد
منظومة واحدة متكاملة جلميع تلك
العمليات.
لم يتم العمل ،ولكن كما متت اإلشارة
سابق ًا ،يجري تأسيس األرضية
العلمية من خالل تقرير أحوال األسرة
وتقرير وضع الطفل بهدف تطوير هذه
االستراتيجيات.

لم يتم.

لم يتم.

لم يتم.
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رابعًا :التوصيات

ً
استكماال لعملية املراجعه السنوية لتقدم العمل يف قطاع األسرة والطفولة ،ميكن إيراد
التوصيات التالية:
 .1أهمية رصد املوازنات احلكومية من منظور األسرة ،وحتليل السياسات من منظور
أسري.
 .2تعزيز دور املجلس الوطني لشؤون األسرة يف التنسيق لدعم املبادرات والبرامج اخلاصة
باألسرة ،والتحقق من التزام اجلهات (الرقابة) بالتطبيق ،وميكن تفعيل دور املجلس
من خالل تطوير بنود قانون املجلس لتتضمن دوره يف متابعة اجلهات ورقابتها بتقارير
رسمية حكومية.
ٌ
ُ
عمل
سياسات
 .3تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية ،وأن تنبثق عنها
وخطط ٍ
متكاملة شمولية .باإلضافة لتطوير خطط عمل وطنية للطفولة املبكرة والطفولة
(متضمنة قضايا األطفال العاملني ،واألطفال يف نزاع مع القانون ،واألطفال احملتاجني
املنجز يف هذا املجال ،وتستند للوثائق
تقدم العمل
للحماية والرعاية) ،بحيث تعكس ّ
َ
آخر النظريات العلمية التي متّ تطويرها ،والدروس
االسترشادية الدولية ،وتعتمد َ
املستفادة من دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي ُن ّ
فذت سابق ًا.

 .4تدريب الكوادر املعنية برسم السياسات وصياغة االستراتيجيات على فنيات إعداد
بد
اخلطط التنفيذية والرؤى ،بحيث حتاكي واقع املؤسسات واملوازنات املتاحة .وال ّ
أن تعمل تلك اخلطط على الربط ما بني أهدافها واستراتيجيات عمل الوزارات ذات
العالقة لتسهيل تطبيقها.
 .5إيجاد آلية رقابية ضمن رئاسة الوزراء ،ملتابعة جميع االستراتيجيات التي تقرها
الرئاسة ،ومدى تناغمها وتناغم البرامج املنبثقة عنها.
 .6تفعيل املسؤولية املجتمعية للشركات واملؤسسات خلدمة قضايا األسرة ،ومراجعة
التشريعات احلالية لدعم توجيه الشركات للخدمات االجتماعية.
 .7تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،للعمل على تنسيق اجلهود الوطنية،
وتنسيق التمويل اخلارجي لتغطية األولويات الوطنية ،والتأكد من تكاملية البرامج
وعدم تكرارها ،ودراسة أثر هذه البرامج على مستوى األسرة بوصفها وحدة اجتماعية
أساسية يف تكوين املجتمع.
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املنجز يف مجال الطفولة
تقدم العمل
 .8تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية تقيس ّ
َ
والطفولة املبكرة (تقرير األسرة والطفل) ،على أن ُتستخدمها لتطوير االستراتيجيات
ذات العالقة.
 .9تطوير األنظمة اإللكترونية للمؤسسات (أنظمة التسجيل) ،من خالل جهة رسمية
واحدة ،وضمن برمجيات تتيح الربط بني املؤسسات يف ما بعد ،وعلى املستويات كافة.
 .10إقرار قانون خاص بكبار السن يعمل على حمايتهم ،ومراجعة التشريعات التي تنظم
قضايا كبار السن واستحداث املطلوب للسير يف النهج التنموي ،مثل :ترخيص الرعاية
االجتماعية املنزلية ،ونظام الرعاية البديلة.
 .11تفعيل دور اللجنة الوطنية ملتابعة استراتيجية كبار السن ،ووضع آليات متابعة
خاص بعملها.
ورقابة شفافة لعمل اللجنة ،وقد يكون ذلك من خالل إصدار نظام
ّ
 .12مراجعة التشريعات اخلاصة باإلرشاد األسري وتطويرها ،واستحداث املطلوب
لتوفير اخلدمات وترخيص العاملني.
 .13دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
 .14التوعية بأهمية األسرة ونشر الوعي بقضاياها ضمن املناهج الدراسية على مستوى
املدرسة والتعليم العالي.
املعرضة للخطر يف التخطيط وأخذها بعني االعتبار يف السياسات
 .15التركيز على األسر َّ
الوطنية (األسر الفقيرة ،األسر التي ترأسها امرأة ،األسر التي يتم فيها الطالق).

 .16مراجعة السياسات املتعلقة بالطالق وأثره على األسرة وأفرادها.
 .17دراسة أثر االستثمار يف برامج حماية األسرة والطفل والتوعية الوالدية.
 .18حتليل التشريعات من منظور أسري ،خصوص ًا قانون األحوال الشخصية وتأثيره
على أفراد األسرة.
محدث لعمل األطفال ليكون موجه ًا لرسم السياسات واالستراتيجيات
 .19إجراء مسح
َّ
الوطنية الواقعية التي تستند لألدلة العلمية.

 .20العمل على إقرار نظام حماية الشهود املوجود حالي ًا لدى ديوان التشريع والرأي،
لتحقيق التكاملية واالطمئنان للسرية واإلبالغ عن قضايا العنف األسري.
 .21إدراج مسودة قانون حقوق الطفل املوجودة لدى ديوان التشريع والرأي للمناقشة،
متهيد ًا إلرساله ملجلس النواب وإقراره.
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 .22توفير الكلف املالية اخلاصة بتنفيذ البنود الواردة يف مسودة قانون حقوق الطفل
ومسودة التعديالت اخلاصة بقانون األحداث.
 .23تضمني مخصصات للطوارئ يف موازنات الوزارات ملواجهة التبعات االقتصادية
واالجتماعية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على كبار السن.
 .24التزام احلكومة بتوفير متطلبات تنفيذ مصفوفة األولويات لتعزيز استجابة
املؤسسات الوطنية حلاالت العنف.
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