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المقدمة
يعد األمن االجتماعي أساس األمن الوطني مبفهومه الشامل، ملا له من دور يف بناء الفرد 
وإدارتها لتحقيق احلّد األدنى من  التحوالت االجتماعية  واملجتمع مبا ميكنهم من فهم 
الوطنية  التكافل واالندماج نحو حتقيق األهداف  الرفاهية وضمانه يف مجتمع يسوده 

من خالل زيادة فاعلية التشريعات وكفاءة املؤسسات.

وقد اقتصر العمل االجتماعي يف األردن قبل االستقالل على العمل التطوعي سعيًا للتكافل 
االجتماعي من خالل اجلمعيات اخليرية التي ُأنشئت مبوجب قانون اجلمعيات العثماني 
حتى عام 1935، إذ صدر قانون اجلمعيات األردني عام 1936. وتطور العمل االجتماعي 
يف األردن بعد استقالل اململكة تطورًا ملحوظًا. وشهد اإلطار املؤسسي للعمل االجتماعي 
يف األردن حتواًل مبا يتناسب مع هذه التطورات واخلدمات االجتماعية املستجدة. بهذا 
حتول العمل االجتماعي من العمل التطوعي إلى إدارة الشؤون االجتماعية، ثم إلى وزارة 
التنمية  وزارة  باسم  مستقلة  وزارة  إلى  ثم   ،)1(1956 عام  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
االجتماعية يف عام 1979)2(، إال أنها بقيت تعمل وفقًا لقانون وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل رقم )14( لسنة 1956. وقد تزامن مع هذا التطور انبثاق العديد من املؤسسات 
التنمية  وزارة  مهام  بعض  لتولي  األهلية  للمؤسسات  إضافة  احلكومية،  وشبه  احلكومية 
االجتماعية وغاياتها، األمر الذي أدى إلى انحسار دور الوزارة الرئيس والسيادي يف قيادة 
الوقائية  األدوار  على  التركيز  من  أكثر  العالجي  الدور  على  وتركيزه  وتوجيهه،  القطاع 

والتنموية.

وتنص غاية الوزارة، كما وردت يف املادة الثالثة من قانون تأسيسها على »توفير الضمان 
جلميع  االجتماعية  اخلدمات  وتنسيق  اإلنتاجية،  والكفاية  الشامل،  االجتماعي 

املواطنني يف جميع مراحل العمر وتنظيم استثمارهم«)3(.

وتتمثل املهام الرئيسة للوزارة مبا يلي)4(:

تنمية املجتمعات احمللية واالستفادة من اإلمكانات املتاحة يف املجتمع.  .1

1  ملزيد من التفصيل، انظر: وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية 
لعام 2020.

2  أنشئت مبوجب نظام تنظيم وليس مبوجب قانون.
3  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص7.

4   املصدر السابق، ص13.
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تنظيم العمل االجتماعي التطوعي، وتفعيل دور املشاركة األهلية لتلبية احتياجات   .2
املجتمع من اخلدمات االجتماعية.

اخلدمات  وتوفير  والتفكك،  التصدع  من  وحمايتها  األسرة  متاسك  على  احملافظة   .3
املؤسسية للمحتاجني من أفرادها.

االجتماعية  املشكالت  ومعاجلة  واالنحراف  اجلرمية  أخطار  من  باحلّد  املساهمة   .4
الناجمة عنها.

توفير اخلدمات االجتماعية الضرورية للمحتاجني بهدف دمجهم يف املجتمع.  .5

املساهمة يف متويل املشاريع التنموية.  .6

التنمية  قطاع  يف  بها  املنوط  الدور  حجم  الوزارة  بها  تقوم  التي  املهام  من  ويالحظ 
الكفاءات  توافر  مع  وتوجيهه،  القطاع  قيادة  يف  وسيادي  رئيس  دور  وهو  االجتماعية، 
تلك  وخاصة  كافة،  وشرائحه  وفئاته  املجتمع  قضايا  مع  للتعامل  التراكمية  واخلبرات 
إحداث  إلى  الهادفة  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  السعي  من  ميكنها  مبا  منها،  الهّشة 

التغيير اإليجابي يف بناء املجتمع، وزيادة مشاركته يف التنمية الشاملة واملستدامة.   

لتأثره  القطاعات؛  ملختلف  عابرًا  قطاعًا  فيعّد  والطفولة،  األسرة  قطاع  بخصوص  أما 
باالقتصاد والصحة والتعليم وقطاعات أخرى وتأثيره فيها. ومتّثل األسرة حجر الزاوية 
وقراراتها  األسرة  فخيارات  للقطاعات،  األساسي  احملرك  وهي  االجتماعي،  البناء  يف 
وعاداتها االجتماعية تؤثر على القطاع الصحي، كما هي احلال أثناء تفشي وباء كورونا. 
كما أن القطاع االقتصادي حتركه األسرة وعاداتها يف االستهالك وأمناط اإلنفاق، فهي 
والطفولة  األسرة  فإن  وبالتالي  العرض.  على  مباشرًا  تأثيرًا  وتؤثر  الطلب،  قوة  تشكل 
قطاع مرّكب، فمعظم اخلدمات والبرامج يف وزارة التنمية االجتماعية مثاًل هي شأن أسري 
بحسب قطاعات عمل املجلس الوطني لشؤون األسرة ومجاالته، وهذا ينطبق أيضًا على 
وزارة الصحة، وهكذا.. كما أن هذا القطاع ليس قطاعًا حكوميًا، وإمنا تعمل فيه العديد 
من مؤسسات املجتمع املدني بوصفه شريكًا مرادفًا للخدمات احلكومية مثلما هي احلال 
املبكرة.  العنف، وبرامج اإلرشاد األسري، وبرامج الطفولة  يف خدمات حماية األسرة من 
املالية  املخصصات  رصد  ضرورة  إلى  سابقًا  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  تنّبه  وقد 
احلكومية للطفولة من خالل مشاريع مشتركة مع وزارة املالية وعدد من الوزارات. وتتعّدد 
اختصاصات قطاع األسرة والطفل، وتتقاطع مع العديد من االستراتيجيات والسياسات 
الوطنية، مثل: سياسات الفقر واستهداف األسر، والسياسات الصحية، وسياسات التعليم، 
إلى  إضافة  التقاعد،  وسياسات  االجتماعي،  والضمان  االجتماعية  احلماية  وسياسات 

سياسات اإلسكان، واملواصالت، وحماية البيئة. 
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أما يف ما يتصل بشؤون املرأة، فال بد من اإلشارة إلى أن األردن قد خطا خطوات إصالحية 
مهمة يف مجال حقوق املرأة والعدالة االجتماعية، وحول املساواة بني اجلنسني يف احلقوق 
إجراء  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  مخرجات  تضمنت  فقد  والواجبات. 
كلمة  إضافة  مثل  اجلنسني،  بني  املساواة  مبدأ  وتراعي  باملرأة  تتصل  دستورية  تعديالت 
»حقوق  ليصبح  الدستور  من  الثاني  الفصل  عنوان  يف  األردنيني  جانب  إلى  األردنيات 
األردنيني واألردنيات«، إضافة إلى تعديل الفقرة )6( من املادة السادسة لتصبح: »تكفل 
الدولة متكني املرأة ودعمها للقيام بدور فاعل يف بناء املجتمع مبا يضمن تكافؤ الفرص 
ميكن  ولعّله  والتمييز«.  العنف  أشكال  جميع  من  وحمايتها  واإلنصاف  العدل  أساس  على 
البناء على هذه التعديالت الدستورية مبواءمة بعض النصوص التشريعية األخرى ذات 

الصلة بشؤون املرأة ومنع التمييز.

منخفضة  بأنها  العمل  سوق  يف  وانخراطها  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  مسألة  وتصنف 
جدًا مع أن نسبة التحاق املرأة بالتعليم مبستوييه العادي والعالي تعدُّ من أعلى النسب 
الدول  من  العديد  يف  ينعكس  لم  التعليمي  التمكني  وهذا  العربية،  املنطقة  مع  مقارنة 
أن  إغفال  ميكن  ال  كذلك  والسياسي.  االقتصادي  املستويني  على  فاعلة  مشاركة  على 
صعوبة تعقيدات التمكني االقتصادي للمرأة عمومًا تتأثر بتحديات تشريعية وسياسية 

ومؤسسية وثقافية وتعليمية ومجتمعية.

وبناًء على ذلك، فإن دمج املرأة يف القطاعات اإلنتاجية كافة مع مراعاة الفروق اجلندرية 
يعدُّ أولوية وطنية، وكذلك العمل على تغيير السلوك النمطي السائد بالعمل يف قطاعي 
لوجود  العام  القطاع  يف  العمل  املرأة  تفضيل  إلى  إضافة  سواهما،  دون  والتعليم  الصحة 

فجوة ملموسة باألجور يف القطاع اخلاص بني اجلنسني. 

ويف ما يخص العنف املوجه ضد املرأة التي تعد من الفئات األكثر هشاشة يف املجتمع مع 
فئات األطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة. وُيعد قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 
وتعديالته، وقانون احلماية من العنف األسرّي رقم )15( لسنة 2017، من أهّم القوانني 
األسرة  حماية  إلدارة  املهامَّ  القانون  أسند  وقد  األسري.  العنف  مبوضوع  العالقة  ذات 
والّشهود  الّضحايا  وعالج  آمن،  مكان  إلى  مبوافقته  املتضّرر  ونقل  الّشكاوى،  مع  للّتعامل 
التنمية  وزارة  وتدير  بها.  امللحقة  التدابير  تنفيذ  ومتابعة  الّتسوية  وإجراء  وحمايتهم، 

االجتماعية العدد األكبر من دور اإليواء.

إّن ظاهرة العنف ضد املرأة تعيق زيادة مشاركة املرأة يف النشاطات االقتصادية يف مختلف 
الّظلم عنها  املعّنفة تنشغل برفع  املرأة  والعمل؛ وذلك ألّن  السياسية  القطاعات مبا فيها 
وال تستطيع اّتخاذ قرارها أو متكني نفسها لعدم استفادتها من دخلها؛ فممارسة العنف 
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يعني  ما  وميراثها(،  )دخلها  االقتصادية  مواردها  من  حرمانها  هدفه  يكون  قد  ضدها 
لها عدم قدرتها على اتخاذ قرار يتصل بأوجه اإلنفاق أو االستفادة من عملها الذي قد 

يدفعها إلى االنسحاب من سوق العمل إلحساسها بعدم جدواه.

وانطالقًا من غاية تقرير حالة البالد لعام 2021 الهادف إلى حتليل القطاعات املختلفة 
لتحديد  تطبيقها  ومدى  احلكومية  واخلطط  االستراتيجيات  على  التركيز  خالل  من 
احلكومي،  األداء  وحتسني  اخللل  مواطن  لتقومي  املقترحات  وتقدمي  املؤسسي،  اإلجناز 
ومبا يساهم يف تعزيز الشفافية يف العمل احلكومي، ستركز هذه املراجعة على الدروس 
والعبر املستخلصة من آليات تعامل احلكومة مع أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع 
التنمية االجتماعية، إضافة إلى قراءة يف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، 
واالستراتيجيات القطاعية، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(، 
كما ستتناول املراجعة متابعة تنفيذ توصيات تقارير حالة البالد، وستخلص إلى اقتراح 
جملة من التوصيات لإلسهام يف حتسني األداء وزيادة فاعلية القطاع يف حتقيق األهداف 

الوطنية.

التنمية  قطاع  على  كورونا  جائحة  من  المترتبة  اآلثار  أواًل: 
والعبر  والطفل  واألسرة  المرأة  وشؤون  االجتماعية 

المستخلصة منها:
اّتخذت احلكومة جملة من اإلجراءات التي عملت على التخفيف من حدة تأثير جائحة 
والكوارث،  الفئات األكثر هشاشة يف حاالت األزمات  رافقها من إغالقات على  كورونا وما 
مبادرة  اإلجراءات  تلك  أبرز  ومن  املنازل.  يف  العاملني  وفئة  املياومة  بعمال  متثلت  والتي 
وطن«  »همة  وصندوق  املياومة(،  لعمال  )موجه   2 وتكافل  التكميلي(،  )الدخل   1 تكافل 
العاملني  ملساعدة  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  مبادرات  إلى  إضافة  اخلير«،  و«حساب 

الذين تضرروا من اجلائحة واملشتركني بالضمان االجتماعي)5(. 

وميكن القول إن جائحة كورونا أّثرت يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية االجتماعية 
بسبب تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع، وكان لهذا التأثير مستويان: األول إيجابي 
وصندوق  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  األعلى  املجلس  مؤسسات  مضّي  عنه  ر  ويعبِّ
املعونة الوطنية، وصندوق الزكاة ُقدمًا يف حتقيق أهدافها وتطلعاتها االستراتيجية. أما 

5  املجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير حالة البالد 2020، آثار أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية 
االجتماعية، ص619.
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املستوى الثاني فقد كان سلبيًا، ويدل عليه تأثر استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية 
على  يدل  كما  أهدافها،  أنشطة  على  الصرف  نسب  وانخفاض  موازنتها  حجم  بتراجع 
االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  حصول  عدم  أيضًا  السلبي  املستوى  هذا 
املالية  وزارتي  )من  احلكومية  وغير  احلكومية  متويلها  مصادر  من  املالية  موازنتها  على 

والتخطيط واملانحني الدوليني(.

الدروس  على  احلكومة  محاَفظة  يف  تكمن  االجتماعية  التنمية  قطاع  تطوير  فرص  إن 
والِعَبر املستفادة من خالل تعاملها مع جائحة كورونا، وميكن تلخيص أهم هذه الدروس 

املستفادة على النحو التالي: 

الدور احملوري لوزارة التنمية االجتماعية يف قيادة قطاع التنمية االجتماعية، والذي   )1
أزمة  مع  للتعامل  الوزارة  ألعمال  وتنفيذها  مستمرة  جاهزة  خطة  إعداد  يف  متثل 
وآثارًا  اجتماعية  تداعيات  أحدثت  اجلائحة التي  هذه  آثار   تخطي  أجل  من  كورونا 
سلبية أثرت تأثيرًا كبيرًا وواضحًا على الفرد واألسرة واملجتمع، وهدفت هذه اخلطة 
إلى رفع مستوى االستعداد واجلاهزية للوزارة ووحداتها اإلدارية واملؤسسات التابعة 
لها ودور الرعاية اإليوائية مبناطق اململكة كافة، لضمان استمرارية تقدمي اخلدمات 
األساسية الرئيسة للفئات املستهدفة مبا يف ذلك الفئات احملتاجة للحماية والرعاية، 

وتشكيل فريق للحماية االجتماعية)6(. 

قدرة وزارة التنمية االجتماعية على التعامل مع مختلف الشرائح والفئات املجتمعية   )2
ويف مختلف املناطق والتعرف على التحديات التي تواجههم، مستفيدة من احليز املكاني 
الذي تشغله الوزارة من خالل مديرياتها ومكاتبها واجلمعيات اخليرية املسجلة لديها، 
صندوق  من  للمستفيدين  سجالت  وتوافر  وغيرها(،  )األزمات  األوقات  مختلف  ويف 

املعونة الوطنية لألسر األشد فقرًا، والتي تنطبق عليها أسس املساعدات الشهرية.

أهمية دور اجلمعيات اخليرية يف التعامل مع التحديات أوقات األزمات، وتشكيل الفرق   )3
إذ عملت  املجتمعات احمللية،  املستهدفة على مستوى  الفئات  إلى  للوصول  التطوعية 
احملتاجني  إلى  للوصول  اجلائحة  خالل  أجنبية(  و40  محلية،   705( جمعية   745

خلدمتهم.

6  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص22.

املعونة  وصندوق  االجتماعية،  التنمية  وزارة  من  تكون  االجتماعية  احلماية  فريق  أن  إلى  اإلشارة  جتدر   
األحمر  والهالل  علي،  أم  وتكية  الهاشمية،  اخليرية  والهيئة  االجتماعي،  للضمان  العامة  واملؤسسة  الوطنية، 
األردني، والسيدة نسرين بركات الوزيرة السابقة ممثلة عن القطاع اخلاص، وأضيف للجنة كل من: أمني عام 
وزارة التنمية االجتماعية واملنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان، واآلنسة زين أبو الراغب مديرة مكتب رئيس 

الوزراء.
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بناء قواعد بيانات عن الفئات الهّشة، وخاصة عمال املياومة، إذ أظهرت جائحة كورونا   )4
بناء قاعدة  الذي يستدعي  األمر  والكوارث.  األزمات  أوقات  األكثر هشاشة يف  بأنهم 
والتحديد  التحليل  بعد  وذلك  هشاشة،  األكثر  واملناطق  الفئات  عن  متكاملة  بيانات 
لفجوة البيانات التي أظهرتها جائحة كورونا، وذلك لغايات تطوير آليات تنسيق أكثر 
فاعلية بني مختلف اجلهات التي تعمل على تقدمي اخلدمات واملساعدات لهذه الفئات.

)األشخاص  هشاشة  األكثر  للحاالت  مبكر  اجتماعي  إنذار  نظام  بناء  إلى  احلاجة   )5
ذوي اإلعاقة، وجنوح األحداث، والعنف األسري(، وذلك من خالل وضع استراتيجية 
وتأمني  وتأهيلها،  املطلوبة  الكوادر  وتوفير  بالعمل،  التكاملية  تضمن  للقطاع  متكاملة 
املخصصات املالية الالزمة بإعادة تبويب بنود اإلنفاق لدى وزارة التنمية االجتماعية 
وصندوق دعم اجلمعيات واملصادر األخرى التي ميكن توفيرها من خالل برنامج تعزيز 

اإلنتاجية االجتماعية لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجلهات املانحة.

االستمرار يف حشد الدعم لوضع قانون للعمل االجتماعي ليعمل على تنظيم قطاع   )6
التنمية االجتماعية، وتقوية أدواره يف مختلف الظروف العادية والطارئة، علمًا بأن 

الوزارة قد شكلت جلنتني )وطنية وداخلية( لغايات إعداد مسودة للقانون.

االجتماعية،  للحماية  الوطنية  االستراتيجيات  متابعة  ثانيًا: 
وشؤون المرأة واألسرة والطفل

 ،)2025-2019( االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  أ( 
واالستراتيجيات القطاعية )2017-2021( وحتديثاتها

عملت وزارة التنمية االجتماعية على إصدار نظام رعاية املسنني رقم )97( لسنة 2021 
اخلطة  مكونات  تعديل  على  عملت  كما  األسرة.  لشؤون  الوطني  املجلس  مع  بالتعاون 
البرامج  بعض  ومراجعة  السداسي،  التحليل  باستخدام  للوزارة  احلالية  االستراتيجية 
وإعادة تسميتها، وإضافة مشاريع جديدة على اخلطة، مثل مشروع مكافحة غسل أموال 
اجلمعيات، وجتهيز املراكز اإليوائية بكاميرات مراقبة، ومشروع دمج النوع االجتماعي يف 

تطوير األداء املؤسسي، وإضافة مؤشرات قياس جديدة.

الوطنية  املؤسسات  فيه  انشغلت  والذي  كورونا،  جائحة  عام   ،2020 عام  أن  حني  يف    
كافة بالتعامل مع تداعياته. فقد بذلت وزارة التنمية جهدًا كبيرًا مع الشركاء يف قطاع 
الهشة  املجتمع  فئات  على  االجتماعية  اجلائحة  آثار  احتواء  يف  االجتماعية،  التنمية 
كافة، وكذلك يف مساعدة عمال املياومة أثناء اجلائحة، واالستمرار يف تقدمي اخلدمات 



11

حالة البالد 2021: التنمية االجتماعية وشؤون المرأة واألسرة والطفل

يف دور الرعاية اإليوائية على اختالف اختصاصاتها، وتقدمي خدمات الدعم االجتماعي 
للوزارة يف أقسام  التابعة  العنف األسري من خالل مكاتب اخلدمة االجتماعية  حلاالت 
على  اجلائحة  ألثر  ملحقًا  املرأة  لشؤون  الوطنية  اللجنة  أعّدت  كما  األسرة.  حماية 
األولويات والنتائج الستراتيجيتها الوطنية )2020-2025(، وأعّدت احلكومة البرنامج 
واإلجراءات  السياسات  بعض  تضمن  الذي   ،)7()2024-2021( التأشيري  التنفيذي 
والبرامج التي تتعاطى مع اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا، مثل إنشاء صندوق املخاطر 
لوزارة  ميدانية  مستشفيات  وبناء  الزراعة،  قطاع  مخاطر  وصندوق  السياحة،  قطاع  يف 
برامج  وتنويع  العام،  القطاع  مستشفيات  يف  املركزة  العناية  أسرة  عدد  وزيادة  الصحة، 

املساعدات االجتماعية )الدخل التكميلي، وتكافل(.

املجلس  أمناء  مجلس  ناقش  فقد  السن)8(،  وكبار  والطفل  األسرة  بشؤون  يتصل  ما  ويف 
الوطني لشؤون األسرة يف اجتماعه السنوي الذي عقد مطلع شهر متوز 2021، موافقة 
مجلس الوزراء على تشكيل صندوق لدعم كبار السن، وكذلك إقرار مجلس الوزراء اإلطار 
الوطني للحّد من حاالت األطفال العاملني واملتسولني. كما يشار إلى جهود حشد التأييد 
التشريع  ديوان  يف  يزال  ما  إذ  الطفل،  حقوق  قانون  إقرار  لدعم  املجلس  بها  يقوم  التي 
التنفيذية  اخلطة  صدرت  فقد  األسرة،  حلماية  الوطني  اإلطار  بخصوص  أما  والرأي. 
اجلندر  على  املبني  العنف  من  احلماية  منظومة  لتعزيز  الوطنية  األولويات  ملصفوفة 
املجلس  مع  والتنسيق  بالتشارك   ،)2023-2021( الطفل  وحماية  األسري  والعنف 
األسرة،  حلماية  الوطني  والفريق  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  األسرة،  لشؤون  الوطني 
وإدارة  املرأة،  لشؤون  الوطنية  واللجنة  القضائي،  واملجلس  العدل،  ووزارة  الصحة،  ووزارة 
املدني، واملنظمات  العام، ومؤسسات املجتمع  حماية األسرة واألحداث يف مديرية األمن 

احمللية والدولية املعنية.

فهي   ،)2025-2019( االجتماعية  للحماية  الوطنية  باالستراتيجية  يتصل  ما  يف  أما 
الرعاية  التعليم،  الصحة،  )العمل،  قطاعات  بعدة  تتصل  جامعة  وطنية  استراتيجية 
املؤسسات.   من  العديد  مع  وتتقاطع  االجتماعية(،  والتأمينات  االجتماعية،  واملساعدة 
األردن،  يف  االجتماعية  للحماية  أرضية  وضع  بهدف  االستراتيجية  هذه  جاءت  وقد 
2012، وهذه األرضية تنظر إلى مختلف مجاالت  والتي التزم بوضعها األردن منذ عام 
الوزراء،  مجلس  شّكلها  التي  التوجيهية  اللجنة  خالل  من  حتديدها  مت  والتي  احلماية، 

7  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، اجلزء األول: أولويات 
السياسات والبرامج واملشاريع، ص79.

/https://ncfa.org.jo 8  وفقًا للموقع الرسمي للمجلس الوطني لشؤون األسرة
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الصحي،  التأمني  الضمان االجتماعي،  املنظم،  والعمل غير  املنظم  العمل  واشتملت على: 
الرعاية الصحية، املساعدات االجتماعية، التعليم، وخدمات احلماية. 

الوطنية  االستراتيجيات  أساس  على  بناء  االجتماعية  احلماية  استراتيجية  وُوضعت 
تبني  إنها  إذ  االجتماعية،  باحلماية  املعنية  املختلفة  للجهات  واملؤسسية  والقطاعية 
على ما ورد فيها، وقد جاءت التوصيات من أجل تعزيز كفاءة اإلنفاق ضمن املوارد املتاحة 
للدولة بهذا اخلصوص. وأوصت االستراتيجية ضمن خطة عملها بتشكيل مجلس وطني 
للحماية االجتماعية يقوم باإلشراف على تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية ومتابعة 

إجراءاتها وتقييمها.           

ب(  اخلطة الوطنية للحّد من زواج الُقّصر- دون سن 18 سنة )2024-2020(
للسكان  املجلس األعلى  التي أعدها  الوطنية   ّ 2019 اخلطة  الوزراء يف عام  أقر مجلس 
للفترة )2018- األردن  18سنة يف  القّصر دون سن  زواج  للحدِّ من  الشركاء  بالتعاون مع 

2022(، وُعدلت سنوات التطبيق للتأخر يف إقرار اخلطة، فأصبحت )2024-2020(. 

االنتقال  عملية  تسهل  إجرائية  توجهات  يشمل  عملي  إطار  توفير  إلى  اخلطة  وتهدف 
من اجلانب النظري إلى اجلانب العملي للحدِّ من زواج القّصر دون سن 18 سنة يف األردن، 
وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بني مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات الدولية واجلهات 
احلكومية لتحديد أدوار كلٍّ منها يف هذا املجال، واعتماد محاور اخلطة بوصفها انطالقة 
ونوعية، وتسهيل عملية  وفقًا ملؤشرات كمية  واملراجعة  التقييم  لعملية  وأساسًا  بحثية، 
املتابعة والتقييم لألنشطة واجلهود املبذولة، وتسهيل عمليات استقطاب التمويل الدولي 

واحمللي لتنفيذ األنشطة والبرامج املنبثقة عن اخلطة.

ج( االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )2022-2018(
لشؤون  الوطني  املجلس  أعدها  والتي  املجال  هذا  يف  الثانية  االستراتيجية  هذه  تعدُّ 
األسرة، وقد ُطورت خطة تنفيذية لها، وُعّممت على اجلهات املعنية. ويجري العمل على 
متابعة اخلطة االستراتيجية للتحقق من مدى االلتزام بتنفيذ بنودها. ووافقت رئاسة 
الوزراء موافقة أولية على إنشاء صندوق لدعم كبار السن، وُشكلت جلنة لدراسة النظام 

القانوني الذي أعّد سابقًا لهذه الغاية.

2021 بإعداد دراسة تقييمية لدور  وقد قام املجلس الوطني لشؤون األسرة خالل عام 
رعاية كبار السن لترصد واقع حال دور رعاية املسنني والبالغ عددها تسعة دور، موزعة 
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ضمن أربع محافظات )العاصمة، اربد، الزرقاء والبلقاء(، وبواقع خمسة دور رعاية ضمن 
والزيارات  الدراسة  نتائج  وأظهرت  اخلاص،  القطاع  ضمن  دور  وأربعة  التطوعي،  القطاع 
امليدانية، افتقار معظم الدور الى الكوادر البشرية املتخصصة وأن من أبرز التحديات التي 
تؤدي الى إعاقة عمل الدور هو التمويل، وكذلك اوصت الدراسة التقييمية بتعميم شراء 
خدمات الرعاية االيوائية للمسنني من كافة الدور وعدم اقتصارها على أربعة دور فقط، 

وقد ظهرت احلاجة الى إنشاء مركز تدريب متخصص يف رعاية املسنني. 

وصدر نظام رعاية املسنني رقم )97( لسنة 2021، والذي نص على فتح حساب مبسمى 
»حساب رعاية املسنني« يف وزارة التنمية االجتماعية، ُيخصص لتوفير خدمات الرعاية 
املناسبة للمسنني يف مساكنهم وبني أسرهم،  االجتماعية والصحية والبدنية والنفسية 
تعجز  الذين  املسنني  وإيواء  للمسنني،  املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  كفاءة  وحتسني 
يف  املسنني  إدماج  على  والعمل  ترعاهم،  أسر  لهم  ليس  الذين  أو  رعايتهم،  عن  أسرهم 

املجتمع، إضافة إلى دعم البرامج واملشاريع املوجهة للمسنني.

د( االستراتيجية الوطنية للمرأة )2025-2020(
ُأعّدت هذه االستراتيجية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بعد مشاورات مع العديد 
اخلاص.  والقطاع  املدني،  واملجتمع  والنواب،  األعيان  ومجلسي  احلكومية،  األطراف  من 
واعتمدت االستراتيجية فلسفة نظرية التغيير، وربطت ما بني التمييز والعنف والفجوة 
فحسب،  املجتمع  يف  ال  االجتاهات  تغيير  على  العمل  ضرورة  إلى  وأشارت  اجلنسني،  بني 
إدماج  خالل  من  عملها  آليات  ويف  احلكومية،  للمؤسسات  الداخلية  البيئة  يف  كذلك  بل 
النوع االجتماعي واملوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي، وإنتاج البيانات املصّنفة التي 
جتعل عملية تطوير السياسات تقوم على منهجية علمية تستند إلى احلقائق وليس إلى 

االفتراضات، وكذلك من خالل آليات التعلم.

ولقد أبرز الهدف األول من االستراتيجية الوطنية للمرأة ضمان متكني املرأة من ممارسة 
حقوقها واملشاركة يف احلياة العامة واملناصب القيادية. وعند النظر إلى نتائج االنتخابات 
النيابية التي جرت عام 2020، لوحظ أنه لم تفز أي امرأة بالتنافس، ولم حتصل النساء 
مجلس  يف  املرأة  لتمثيل  القليل  العدد  إلى  إضافة  الكوتا،  طريق  عن  مقعدًا   15 على  إاّل 
امللكية لتحديث املنظومة  اللجنة  املنبثقة عن  املرأة  إلى أن جلنة متكني  األعيان. ويشار 
السياسية، أبرزت عددًا من التوصيات، لعّل من أهمها زيادة نسبة املقاعد املخصصة للمرأة 
يف مجلس النواب، على أاّل تقل عن نسبة 30% من إجمالي مقاعد املجلس. ويؤمل أن ترفع 
احلكومة يف املستقبل نسبة النساء يف املناصب القيادية ويف احلكومة. وهناك توافق على 
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أهمية الهدف االستراتيجي الثاني )متتع النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال 
لتحقيق  الواردة  واملبادرات  التدخالت  أهمية  وعلى  اجلنس(،  أساس  على  القائم  العنف 
هذا الهدف، وخاصة ما يتصل بسهولة الوصول إلى اخلدمات ذات اجلودة العالية لضحايا 
العنف)9(. وضمن هذا اإلطار، عرضت وزارة التنمية االجتماعية أولوياتها، والتي جاء يف 
صدارتها مهننة العمل االجتماعي، وتصنيف األخصائيني النفسيني واالجتماعيني بناء 

على شهاداتهم.

وحتديد  فاعلة  شراكات  بناء  مثل  جناحها،  عوامل  بعض  االستراتيجية  هذه  وأوردت 
مشاريع  لتكون  البلديات  مع  الشراكَة  أيضًا  العوامل  هذه  تتضمن  أن  وُيقتَرح  األدوار. 
البلديات وخططها وميزانياتها مستجيبة الحتياجات النساء يف كل بلدية. أما بخصوص 
مقدمي  وخاصة  املدني،  املجتمع  وصول  تسهيل  من  بد  فال  املدني،  املجتمع  مع  الشراكة 

اخلدمات إلى التمويل الضروري الستدامة برامجه.

 ،)2025-2020( األردن  يف  للمرأة  الوطنية  االستراتيجية  على  احلكومة  صادقت  وقد 
العمل  أولويات  وتوجه  املرأة،  لتمكني  الدولة  ورؤية  طريق  خارطة  بدورها  تقدم  التي 
الالزمة  املوازنات  وتخصيص  السياسات  صياغة  لضمان  واحمللي  الوطني  املستوى  على 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني، استنادا الى مبادئ الدستور األردني وااللتزامات الوطنية 
الدولية  واالعالنات  واملعاهدات  االتفاقيات  والى  والبرامج،  واخلطط  االستراتيجيات  يف 
التي صادقت عليها اململكة واملتعلقة بحقوق املرأة ومببادئ حقوق االنسان.  حيث تركز 
املبني  والعنف  التمييز  من  خال  مجتمع  الى  للوصول  رؤيتها  خالل  من  االستراتيجية 
املتساوية  والفرص  الكاملة  اإلنسانية  باحلقوق  النساء  فيه  تتمتع  اجلنس،  أساس  على 
أهداف  أربعة  على  االستراتيجية  واشتملت  واملستدامة،  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
العمل  سوق  يف  مشاركتها  وتعزيز  املرأة  متكني  على  األول  الهدف  يركز  حيث  رئيسية، 
املالئمة  األساسية  واخلدمات  التحتية  البنية  الى  والوصول  القيادة،  ويف  العامة  واحلياة 
باألمن  والتمتع  التعايف  وخدمات  اإلنسانية  اخلدمات  فيها  مبا  اخلاصة،  الحتياجاتهن 
احلصول  من  هشاشة  األكثر  اإلناث  ومتكني  للعدالة  والوصول  حتقيقه،  يف  واملساهمة 
آليات  توفر  لضمان  الثاني  الهدف  ويسعى  األساسية.   االجتماعية  االحتياجات  على 
القطاعات  يف  اجلنس  أساس  على  املبني  للعنف  الفعالة  واالستجابة  واحلماية  الوقاية 
واملجاالت اخلاصة والعامة والرقمية، وسياسات وخدمات يسهل الوصول اليها وذات جودة 

9  جتدر اإلشارة إلى أن احلكومة َشّكلت جلنة للوقاية من العنف األسري بهدف تعزيز منظومة حماية األسرة، 
يرأسها وزير الشؤون السياسية، وتضم يف عضويتها وزير التنمية االجتماعية ورئيسة ديوان التشريع والرأي، 
واألمينة العامة لّلجنة الوطنية لشؤون املرأة، واألمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة، واملنسق احلكومي 

حلقوق اإلنسان، ومدير إدارة حماية األسرة يف مديرية األمن العام.
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عالية لضحايا العنف وتشجيع مفهوم العالقات املبنية على االحترام ونبذ العنف داخل 
املجتمع، ويركز الهدف الثالث على ضرورة تكريس أعراف وأدوار إيجابية لكال اجلنسني، 
التركيز  خالل  من  املجتمع  ويف  اإلعالم،  ويف  الرسمي  وغير  الرسمي  التعليم  يف  وإدراجها 
املرأة وتعزيز  املناهج املدرسية والتعليم غير الرسمي لقضايا  على ضمان مراعاة محتوى 
النساء  ألدوار  النمطية  املفاهيم  وحتدي  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  مفاهيم 
والرجال واألعراف االجتماعية السائدة يف خطاب اإلعالم التقليدي واحلديث، وتعزيز 
الداعمة  واحلمالت  احمللي  املجتمع  قادة  خالل  من  اإليجابية  والسلوكيات  االجتاهات 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتناول الهدف الرابع اجلانب املؤسسي لضمان وجود 
مؤسسات قادرة على تطوير واستدامة سياسات وهياكل وخدمات داعمة للعدالة واملساواة 

بني اجلنسني ومتكني املرأة، من خالل تطوير إحصاءات يسهل الوصول اليها.

ثالثًا: مواطن الضعف في األداء والتنفيذ
السليمة  واملعايير  األسس  وضع  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  مبادرة  من  بالرغم   )1
لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية)10(، والتي شملت تشكيل جلنة 
حول  التساؤل  طرح  ميكن  أنه  إاّل   ،)11( االستراتيجية  هذه  تنفيذ  ملتابعة  تنسيقية 
أوصت  الذي  الفقر  ومحاربة  للتنمية  التنسيقي  واملجلس  اللجنة  هذه  بني  العالقة 
بإنشائه االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، وورد ضمن البرنامج التنفيذي 
التأشيري للحكومة )2021-2024(، ضمن قطاع تعزيز اإلنتاجية ومحاربة الفقر)12(. 

متلقي  على  النفسي  الضغط  تخفيف  يف  متخصصة  أنشطة  ثّمة  يكون  أن  ضرورة   )2
وجود  ضرورة  وكذلك  خاصة،  املسنني  رعاية  دور  ونزالء  بعامة  الرعاية  دور  خدمات 
برامج خاصة مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات العينية، والعمل 
األردن ألزمات  املياومة يف حال تعرض  بُأَسر عمال  بيانات خاصة  إيجاد قواعد  على 

أخرى قد حتدث على غرار أزمة كورونا. 

حلقوق  الوطني  )املركز  املستقلة  الرقابة  جهات  أداء  تدعيم  على  العمل  ضرورة   )3
اإلنسان( على مؤسسات احلماية االجتماعية، والعمل على إزالة التداخل يف األدوار 

10  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص26.
11  مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/45196 بتاريخ 31/10/2019، والحقا ًكتاب دولة رئيس الوزراء 
بإعادة تشكيل اللجنة لتتضمن جلان فنية وفق محاور االستراتيجية رقم 10/13/1/15191 بتاريخ 29/7/2020.
الثالث،  اجلزء   ،)2024-2021( للحكومة  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة    12

ص170.
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واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول. 

االجتماعية  التنمية  مفهوم  بأن  علمًا  االجتماعية،  التنمية  قطاع  تعريف  أهمية   )4
أن  ومفاده  االجتماعي،  العمل  مفهوُم  ه  محلَّ وحّل  الدولي،  املستوى  على  تراجَع  قد 
لتعزيز  اإلنسانية؛  العالقات  يف  التغيير  إحداث  غايُتها  »مهنة  االجتماعي:  العمل 
إنتاجية األفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم احمللية، وضمان رفاههم، وميارس تلك املهنة 
العلمية  النظريات  توظيف  على  قادرون  وأخالقيًا،  وعمليًا  علميًا  ون  مَعدُّ أشخاٌص 
للعمل االجتماعي وتطبيق منهج حقوق اإلنسان وجتذير مبدأ العدالة االجتماعية 

والتعامل مع الثقافة املجتمعية«.

االجتماعية،  التشريعات  من  كبير  عدد  مبوجب  االجتماعية  التنمية  قطاع  ه  يوجَّ  )5
يغلب عليها التشتت إلى أكثر من مرتبة )قوانني، أنظمة، وتعليمات(، وعدم االشتمال 

على مفاهيم العمل االجتماعي احلديثة.

ثّمة مؤسسات كثيرة تعمل يف قطاع التنمية االجتماعية على مستوى رسم السياسات   )6
لتاليف  بينها  ما  يف  الفعال  التنسيق  حدوث  ضرورة  إلى  يدعو  األمر  وهذا  والتنفيذ، 
االزدواجية يف تقدمي اخلدمات، وتعزيز املساواة يف املراكز القانونية للمؤسسات غير 
مبوجب  ينشأ  اآلخر  وبعضها  خاصة،  بقوانني  ينشأ  بعضها  ألن  املعنية؛  احلكومية 
الشركات  فيها  مبا  األهلية  املؤسسات  تسجيل  مرجعيات  وتوحيد  اجلمعيات،  قانون 
تشريعاتها،  يف  املرسوم  بدورها  املؤسسات  بعض  والتزام  واجلمعيات،  الربحية  غير 
خلدماتها  املؤسسات  وتقدمي  املؤسسات  بني  ما  يف  والتنسيق  املعلومات  تبادل  وضرورة 

إلكترونيًا، وتعامل املؤسسات املعنية مع التحوالت االجتماعية بنهج البحث العلمي.

الطفولة  تنمية  )املرأة،  جزئية  باستراتيجيات  االجتماعية  التنمية  قطاع  يعمل   )7
وليس  االجتماعية(،  واحلماية  األحداث،  اإلعاقة،  ذوي  املسّنني،  األسرة،  املبكرة، 

باستراتيجية كلية )العمل االجتماعي(.

والطفل  العنف ضد األسرة  الثقة مبنظومة احلماية من  إعادة  العمل على  ال بد من   )8
واملرأة والفئات املهمشة وباجلهات مقّدمة اخلدمات، وخاصة بعد تعرض نساء للقتل 
العالقة، وذلك من خالل  مهن بشكاوى وطلبات حماية من اجلهات ذات  حتى مع تقدُّ
إجراء حتقيق وتقييم نزيه وشّفاف ومستقّل حول ما حدث مع هذه احلاالت، وأسباب 
وقوع العنف، ومدى سهولة الوصول للخدمات، وتقييم مدى كفاءة الكوادر العاملة يف 

مجال احلماية من العنف واجتاهاتهم جتاه الضحايا.
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رابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020
التوصيات يف مجال التنمية االجتماعية أ( 

شهد تنفيذ التوصيات اخلاصة مبحور التنمية االجتماعية حتسنًا ملحوظًا، وميكن أن 
ُيعزى سبب التنفيذ من عدمه إلى طبيعة تلك التوصيات، إذ يالحظ عدم التحسن يف 
خارج  تشريع  تعديل  إلى  حتتاج  أنها  أي  التشريعية،  الطبيعة  ذات  للتوصيات  التنفيذ 

نطاق مؤسسات القطاع، مقابل تلك ذات الطبيعة اإلجرائية.

ويف ما يتصل بتوصيات تقرير حالة البالد 2020، ًيالحظ بأن التوصيات جاءت منسجمة 
واملؤسسية،  القطاعية  االستراتيجيات  حتديث  بضرورة  احلكومية  التوجهات  مع 
عّدها  وبالتالي  كورونا،  جلائحة  االستجابة  من  املستفادة  والعبر  الدروس  وتضمينها 
منفذة أو قيد التنفيذ. أما بخصوص التوصية اخلاصة بإعادة موازنة وزارة التنمية إلى ما 
كانت عليه عام 2019، فتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض يف موازنة الوزارة عائد إلى نقل 
2020 بحسب قانون  مخصصات صندوق املعونة الوطنية إلى موازنة الصندوق من عام 
املوازنة العامة لسنة 2021، وبالتالي تعّد هذه التوصية منفذة، كما هو مبني يف اجلدول 

رقم )1(.

نة يف تقرير حالة  اجلدول رقم )1(: توصيات محور قطاع التنمية االجتماعية املضمَّ
البالد 2020

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

استحداث قانون عصري للعمل االجتماعي. 

لقانون  مسودة  إعداد  جرى 
مع  بالتنسيق  االجتماعي  العمل 
الدعم  حشد  ويجري  الشركاء، 

إلقراره ضمن مراحله التشريعية.

قطاع  حتديات  ملجابهة  تنفيذية  عمل  خطة  احلكومة  ُتعد  أن   
التنمية االجتماعية، لضمان أثره اإليجابي يف احملافظة على األمن 
املستفادة  اإليجابية  والِعبر  الدروس  على  حتافظ  وأن  االجتماعي، 
قطاع  مستوى  على  كورونا  جائحة  أزمة  مع  تعاملها  انعكاس  من 

التنمية االجتماعية، وتتعلم من الدروس والِعبر السلبية.

من  العديد  مراجعة  يجري 
والوطنية  االستراتيجية  اخلطط 
لتضمينها أثر كورونا على برامجها 
التنمية  ووزارة  التنفيذية، 

االجتماعية مثال ذلك.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

وزارة  موازنة  مخصصات  املالية(  بوزارة  )ممثلة  احلكومة  تعيد  أن 
2019، مع احملافظة على  التنمية االجتماعية كما كانت عليه عام 
زيادته  بل  الوطنية،  املعونة  صندوق  دعم  برنامج  موازنة  مستوى 

لتنامي الطلب عليه.

موازنة  يف  االنخفاض  إن  إذ  متت،   
مخصصات  نقل  بسبب  كان  الوزارة 
الوزارة  موازنة  من  املعونة  صندوق 
عام  من  الصندوق  موازنة  إلى 
2020، وفقًا لقانون املوازنة العامة 

لسنة 2021.

خطتها  مبراجعة  االجتماعية  التنمية  لوزارة  احلكومة  توعز  أن   
تلك  وربط   ،)2021-2017( للسنوات  وحتديثها  االستراتيجية 

اخلطة باملشاريع املمولة من الدعم اخلارجي.

االجتماعية  التنمية  وزارة  عملت 
خطتها  مراجعة  على 
وكذلك  وتطويرها،  االستراتيجية 
التنسيقية  اللجنة  خالل  من 
تنفيذ  ملتابعة  ترأسها  التي 
للحماية  الوطنية  االستراتيجية 
الدروس  وتضمينها  االجتماعية 
جلائحة  االستجابة  من  املستفادة 

كورونا.

العمل،  هذا  تنفيذ  وتولي  االجتماعي،  العمل  مهننة  على  التأكيد 
أخصائيني  خالل  من  الوقاية،  مجال  أو  الرعاية  مجال  يف  سواء 

مؤهلني أكادمييًا وعمليًا.

ملهننة  وطنيًا  فريقًا  الوزارة  شّكلت 
فيه  راعت  االجتماعي  العمل 
التشاركية مع اجلهات املعنية كافة 
ممثلني  من  املؤسسي  بالتطوير 
واملنظمات  األردنية  اجلامعات  عن 
مسّودة  الفريق  أعّد  وقد  الدولية، 
العمل  مهننة  الستراتيجية 
وخطة  األردن،  يف  االجتماعي 
محدد  زمني  إطار  ضمن  تنفيذية 
ومؤشرات أداء. ويجري العمل على 
الوظيفي  الوصف  بطاقات  تطوير 

مع ديوان اخلدمة املدنية. 

اخليرية،  للجمعيات  العام  باالحتاد  ممثاًل  التطوعي  القطاع  حث 
على إعداد خطته االستراتيجية.

خطته  إلعداد  االحتاد  حث  مت 
الوزارة  من  بكتاب  االستراتيجية 

بتاريخ2021/6/27  

ب( التوصيات يف مجال األسرة والطفولة وكبار السن
بصورة  حتسنت  قد   ،2020 البالد  حالة  تقرير  من  ُنّفذت  التي  التوصيات  بأن  يالحظ 
سابقة  تعدُّ  التي  التوصيات  بعض  وجود  إلى  إضافة  رقم2(ٍ،  اجلدول  )انظر  ملحوظة 
الواردة  املالية اخلاصة بتنفيذ البنود  التكاليف  ألوانها، فمثال ثّمة توصية حول توفير 
يف مسّودة قانون حقوق الطفل، علمًا بأن القانون لم يقر بعد )يف ديوان التشريع والرأي(.
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نة يف تقرير حالة  اجلدول رقم )2(: توصيات محور األسرة والطفولة وكبار السن املضمَّ
البالد 2020

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

 العمل على تعزيز دور املجلس الوطني لشؤون األسرة 
بالتنسيق لدعم املبادرات والبرامج اخلاصة باألسرة، 

والتحقق من التزام اجلهات بالتطبيق.

والتنسيق  الدعم  هو  املجلس  عمل  جوهر   
اخلاصة  والبرامج  للمبادرات  واالقتراح 

باألسرة.

من  املجلس  ُكّلف  األطفال  زواج  قضية  وضمن 
خالل رئاسة الوزراء مبتابعة اخلطة الوطنية 
يف  املتابعة  وبدأت   ،18 دون  هم  من  لزواج 
الوطني  الفريق  نظام  خالل  من  عام2021 
للفريق  النظام  ويعطي  األسرة.  حلماية 
الرقابة  صالحيات  األسرة  حلماية  الوطني 
واإلشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات 
التزام  ومتابعة  باألسرة،  اخلاصة  الوطنية 
إعداد  مرجعية  مثل  بها،  الوطنية  املؤسسات 

خططها املؤسسية يف مجال حماية األسرة.

 

األردنية،  لألسرة  الوطنية  االستراتيجية  تطوير 
التطورات  ملواكبة  باألطفال،  خاصة  واستراتيجية 
الطفل  حقوق  واقع  وعلى  األسرة  على  طرأت  التي 
عمل  وخطط  سياسات  عنها  تنبثق  وأن  األردن،  يف 

متكاملة شمولية.

يعمل املجلس على حشد الدعم إلقرار قانون 
حقوق الطفل.

الوزراء ملتابعة جميع  إيجاد آلية رقابة ضمن رئاسة 
االستراتيجيات التي تقرها الرئاسة، ومدى تناغمها 

وتناغم البرامج املنبثقة عنها.

ثّمة وزارة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 
والرئاسة لهذه الغاية.

 

تفعيل املسؤولية املجتمعية للشركات خلدمة قضايا 
األسرة.

لم تتم 

للعمل  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  دور  تفعيل   
التمويل  وتنسيق  الوطنية،  اجلهود  تنسيق  على 

اخلارجي لتغطية األولويات.

تنسيق  التخطيط  وزارة  عمل  مهام  من 
البرنامج  يف  وتضمينها  الوطنية  األولويات 
التنفيذي التنموي، بعد مناقشتها مع اجلهات 
بصورة  الدور  هذا  تنشيط  وميكن  املختصة، 

أفضل.

 

تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية تقيس تقدم 
)تقرير  املبكرة  والطفولة  الطفولة  مجال  يف  العمل 

األسرة والطفل(.

أحوال  تقرير  حتديث  على  العمل  يجري 
بخصوص  احلال  وكذلك  األردنية،  األسرة 

تقرير وضع الطفل.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

)أنظمة  للمؤسسات  اإللكترونية  األنظمة  تطوير 
وضمن  واحدة،  رسمية  جهة  خالل  من  التسجيل(، 
برمجيات تتيح الربط بني املؤسسات يف ما بعد، وعلى 

املستويات كافة.

احلكومية  اخلدمات  أمتتة  برنامج  ضمن  تقع 
اجلاري تنفيذه.

 

 إقرار قانون خاص بكبار السن.

لسنة   )97( رقم  املسنني  رعاية  نظام  صدر 
مبسمى  حساب  فتح  على  نص  والذي   ،2021
يخصص  الوزارة  يف  املسنني«  رعاية  »حساب 
االجتماعية  الرعاية  خدمات  لتوفير 
املناسبة  والنفسية  والبدنية  والصحية 
وحتسني  أسرهم،  وبني  مساكنهم  يف  للمسنني 
املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  كفاءة 
أسرهم  تعجز  الذين  املسنني  وإيواء  للمسنني، 

عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم.

األسري  باإلرشاد  اخلاصة  التشريعات  مراجعة 
اخلدمات  لتوفير  املطلوب  واستحداث  وتطويرها، 

وترخيص العاملني.  

لهذه  األسري  اإلرشاد  ملراكز  تقييم  ُأجري 
الغاية.

 

بقضاياها  الوعي  ونشر  األسرة،  بأهمية  التوعية 
ضمن املناهج الدراسية على مستوى املدرسة والتعليم 

العالي.
 

هذا  ضمن  يتم  لم 
ثّمة  أن  غير  اإلطار، 
يف  البرامج  من  العديد 
مجال التوعية بأهمية 

األسرة.

التخطيط  يف  للخطر  املعرضة  األسر  على  التركيز 
وخاصة يف السياسات الوطنية )األسر الفقيرة، األسر 

التي ترأسها امرأة، واألسر التي يتم فيها الطالق(. 

مت إعطاء أولوية لهذه الفئات يف برامج الدعم 
خالل جائحة كورونا.

موجهًا  ليكون  األطفال  لعمل  محّدث  مسح  إجراء 
لرسم السياسات واالستراتيجيات الوطنية الواقعية 

التي تستند لألدلة العلمية.

التنفيذية  اخلطة  ضمن  أولوية  يكون  قد 
لقانون حقوق الطفل حال إقراره.

العمل على إقرار نظام حماية الشهود املوجود حاليًا 
التكاملية  لتحقيق  والرأي،  التشريع  ديوان  لدى 
العنف  قضايا  عن  واإلبالغ  للسرية  واالطمئنان 

األسري/ موجود عند املرأة.

الربط  من  الثانية  املرحلة  استكملت 
لسماع  األحداث  إلدارة  املغلق  التلفزيوني 
إفادات الضحايا والشهود واألطفال واألحداث.

لدى  املوجودة  الطفل  حقوق  قانون  مسّودة  إدراج 
إلرساله  متهيدًا  للمناقشة،  والرأي  التشريع  ديوان 

ملجلس النواب إلقراره.
يجري حشد الدعم لذلك.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

األسري  لإلرشاد  متخصصة  ومكاتب  مراكز  إنشاء 
واملجتمعي، وتقدمي اخلدمات يف جميع أنحاء اململكة، 
وخاصة يف أكثر األماكن اكتظاظًا بالسكان، وأن تتوجه 
هذه املراكز واملكاتب للجميع بصرف النظر عن الوضع 
االقتصادي واملكانة االجتماعية، وأن تعمم اخلدمات 
اخلالفات  حلل  وذلك  احملافظات.  جميع  لتشمل 
االجتماعية ومنع تفاقمها، ولتشجيع العائالت على 
 استخدام وسائل غير عنيفة يف التعامل مع اخلالفات.

 

مت اعداد دليل اجراءات للمرشدين التربويني  

وكبار  األطفال  إلى  للوصول  وإجراءات  خطط  وضع 
وذلك  اإلبالغ،  يستطيعون  ال  الذين  واملرضى  السن 
من خالل تعزيز دور املرشدين االجتماعيني العاملني 
يف املدارس. إضافة إلى تخصيص فرق تقصي العنف 
سيما  وال  الوبائي،  التقصي  فرق  غرار  على  األسري 
ومسنني  إعاقة  وذوي  أطفااًل  تضم  التي  األسر  لدى 
هذه  تتبع  أن  على  سابقة،  ملفات  لهم  من  وخاصة 
السالمة  شروط  تراعي  وإجراءات  قواعد  الفرق 

العامة.

مت تطوير األدلة اإلجرائية للمؤسسات ومنها 
وزارة التربية والتعليم.

الوزارات  موازنات  يف  للطوارئ  مخصصات  تضمني 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  التبعات  ملواجهة 

خلفتها جائحة فيروس كورونا على كبار السن.

جرت املوافقة على إنشاء صندوق لدعم كبار 
السن.

ت( التوصيات يف مجال شؤون املرأة
جرى حتليل التوصيات ومدى تنفيذها، ويالحظ ارتفاع التنفيذ يف هذا احملور، كما يظهر 
يف اجلدول رقم )3(، األمر الذي يشير إلى مدى االهتمام الذي توليه احلكومة لتفعيل 
دور املرأة يف مناحي احلياة كافة وحمايتها، وخاصة مشاركتها يف احلياة السياسية التي هي 
مفتاح لتعزيز مشاركتها يف سائر املجاالت األخرى، وليس أدل على ذلك مما ورد يف وثيقة 
أولويات احلكومة )2020-2021(، والتي نصت على العمل على دعم العملية االنتخابية 
وتعزيز املشاركة السياسية، وخاصة للشباب واملرأة بعّدهما أولوية، وبناء منظومة حماية 
اجتماعية شاملة ومتكاملة، واحلفاظ على سالمة األردنيني واألردنيات وأرواحهم. إضافة 
لتمكني  الوزارية  اللجنة  ومأسسة  االجتماعي،  للنوع  املراعية  املوازنة  إعداد  انتهاج  إلى 

املرأة لتصبح إحدى جلان رئاسة الوزراء. 
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نة يف تقرير حالة البالد 2020  اجلدول رقم )3(: توصيات محور شؤون املرأة املضمَّ

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

من  املزيد  حتقيق  باجتاه  وتشريعية  دستورية  إجراءات  اتخاذ 
املساواة بني اجلنسني يف األردن.

االستراتيجية  إقرار 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
ومأسسة   ،)2025-2020(
لتمكني  الوزارية  اللجنة 
جلان  إحدى  لتصبح  املرأة 

رئاسة الوزراء. 

 

املوازنة  قانون  وتضمني  والضحايا،  الشهود  حماية  نظام  إقرار 
العامة بنودًا لتغطية تكاليف هذه التعديالت التشريعية.

ُيقر يف ما يتصل بقضايا  لم 
وجود  مع  األسري،  العنف 
يف  الشهود  حماية  نظام 

قضايا الفساد. 

 إقرار نظام العاملني بالزراعة لضمان متتع العامالت والعاملني يف 
هذا القطاع باحلماية الواردة يف قانون العمل.

اجلريدة  يف  ونشر  ًأقر 
 ،5715 العدد  الرسمية، 

تاريخ 2021/5/2.
 

بني  املساواة  قسم  ثقافة  نشر  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز 
والتمييز،  للعنف  املناهضة  املجتمعية  الثقافة  وتعزيز  اجلنسني، 
اإليجابية  االجتماعية  واألدوار  واالجتاهات  األعراف  وتدعيم 
االستراتيجي  الهدف  وهو  املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  واملساواة 

الثالث الوارد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن.

نفذت مبحدودية، إذ أدرجت 
الوطنية  االستراتيجية  يف 
 ،)2025-2020( للمرأة 

والتي أقّرها مجلس الوزراء.

 العمل على إدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع التقييمات 
املناطة  األدوار  مراعاة  مع  لألزمات،  االستجابة  لعمل  واخلطط 

بكال اجلنسني واحتياجات املرأة.

يف  ذلك  على  العمل  يجري 
 االستراتيجيات احملّدثة.

احلصة  زيادة  ذلك  ليشمل  للمرأة،  السياسية  املشاركة   تعزيز 
النسائية يف مجلسي النواب واألعيان واملناصب احلكومية.

املجال،  هذا  يف  حتسن  ثّمة 
تضمن  أن  املتوقع  ومن 
إصالح  جلنة  مقترحات 
زيادة  السياسية  املنظومة 
املشاركة  يف  املرأة  حصة 
قانوني  مبوجب  السياسية 

االنتخاب واألحزاب.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

 وضع خطة استجابة وطنية للطوارئ، للتعامل مع حاالت العنف 
األسري أثناء األزمات، واستحداث طرق بديلة لتقدمي الشكاوى، 
اخلدمات  وتقدمي  لإلبالغ  إلكترونية  منصة  تطوير  قبيل  من 
اجلهات  بني  التنسيق  كيفية  اخلطة  هذه  تتضمن  وأن  للضحايا، 
آمنة  أماكن  توفير  وكيفية  اخلدمات،  ومقدمي  العالقة  ذات 
للضحايا مع التركيز على سهولة الدخول، وضمان وحدة العائلة، 
الدعم  يفقدن  اللواتي  عنهن  املتخلى  للنساء  احتياجات  وتوفير 

األسري بسبب اخلالفات. 

ملحق  يف  ُضّمنت 
الوطنية  االستراتيجية 
حول  األردن  يف  للمرأة 
كوفيد19-  جائحة  أثر 
على  لها  واالستجابة 

األولويات والنتائج.

بتقدمي  استمراريتها  لضمان  املدني  املجتمع  منظمات  دعم   
خدماتها بديناميكية ومرونة، وزيادة االعتماد عليها يف اخلطوط 
األمامية لالستجابة، وهذا من شأنه أن يعني على االستفادة من 
تسهيل  إلى  إضافة  والشراكات.  الثقة  وبناء  املكتسبة  اخلبرات 
عمل املنظمات غير احلكومية التي تقدم خدمات الدعم لضحايا 
العنف األسري، وضمان حصولها على التمويل الالزم الستمرارية 

عملها.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

وإصدار  األسري،  العنف  من  احلماية  قانون  تطبيق  ضرورة   
ونقل  األسري،  املنزل  عن  العنف  مرتكبي  وإبعاد  احلماية،  أوامر 
املعتدي،  مع  للتعامل  برامج  ووضع  آمن،  مكان  إلى  املتضررين 
الكافية  املوارد  وتخصيص  والضحايا  الشهود  حماية  نظام  وإقرار 

لتطبيقه.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

أو  الوقائي  االحتجاز  استخدام  عدم  على  والتأكيد  التعميم 
دون  يحول  به  التهديد  أو  الوقائي  االحتجاز  ألن  به،  التهديد 
قيام الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف ويعرضهن النتهاك 

حقوقهن.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

تعزيز دور وسائل اإلعالم وقادة الرأي، لتسليط الضوء على اآلثار 
االجتماعية خلطط الطوارئ، على غرار اهتمامها بإبراز اجلوانب 

االقتصادية والصحية للجائحة.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

مستقلة،  جهة  مع  احلكومية  اإليواء  دور  على  املشترك  اإلشراف 
وتخصيص  احلكومية،  للبيروقراطية  خضوعها  عدم  لضمان 
األسرة  حماية  إدارة  لتقوم  الطارئة،  للحاالت  الدور  هذه  إحدى 

بإحالة احلاالت املستعجلة إليها.

طوارئ  جناح  استحداث  مت 
يف  األسري  الوفاق  دور  يف 
الستقبال  واربد  عمان 

حاالت العنف.

أن يتم التوسع باستخدام مصطلح ”احلماية االجتماعية” بداًل 
احلكومي  للدعم  احلقوقية  الصفة  لتغليب  الوطنية،  املعونة  من 
االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  يف  ورد  كما  املهمشة،  للفئات 
د تأمينات البطالة والشيخوخة  واالجتماعية والثقافية الذي عَّ
والفقر حقوقًا ال يجوز التمييز فيها، وال يقتصر ذلك على الدعم 
العمل  فرص  مثل  حقيقية،  حماية  توفير  ينبغي  بل  املادي، 
احلضانات،  وإنشاء  عنهن،  املتخلى  العنف  ضحايا  وإيواء  اآلمنة، 

وغيرها من التأمينات.

العهد  على  األردن  صادق 
الدولي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

ظروفه  تقتضي  من  لكل  املرن  العمل  تشجيع  يف  االستمرار 
االستمرار يف هذا النوع من العمل.

قانون  يف  ذلك  تضمني  جرى 
 )14( رقم  املعدل  العمل 

لسنة 2019.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

النساء  بتمكني  املتصلة  املدني  املجتمع  منظمات  برامج  دعم 
اقتصاديًا.      

خالل  من  ما  حدٍّ  إلى  يتم 
اإلقراض  مؤسسات 

واجلمعيات. 

خامسًا: التوصيات
أ( التوصيات يف مجال التنمية االجتماعية

مع الدور الكبير الذي ميكن أن تضطلع به وزارة التنمية االجتماعية، بسبب مكانتها على 
أن  إاّل  العمرية،  وفئاته  املجتمع  شرائح  مختلف  مع  وتعاملها  احمللية  املجتمعات  مستوى 
التشريعات التي حتكم عملها وعالقتها مع الشركاء وتداخل العمل يف ما بينها، حّدت من 
دورها يف السعي لتحقيق األمن االجتماعي الذي هو األساس يف حتقيق األمن االقتصادي 
واالجتماعي، وبالتالي حتقيق »التنمية مبفهومها الشامل«. ولغايات مأسسة قطاع العمل 

االجتماعي، فإن هذه املراجعة تؤكد على اآلتي:

اجلهات  مهام  ليحدد  وإقراره  االجتماعي  العمل  قانون  إعداد  على  العمل  إكمال   )1
التنمية االجتماعية، واإلطار التنسيقي ملختلف  الشريكة ومسؤولياتها يف قطاع 
مراحله  جميع  يف  واتساقه  االجتماعي  العمل  تكاملية  لضمان  الشريكة  اجلهات 
لزيادة  االجتماعي  العمل  مهننة  إلى  إضافة  والتنموية(،  والعالجية  )الوقائية 
الوظيفي، وبالتالي  السلم  إذ ينعكس ذلك على  الكفاءة املؤسسية،  الفاعلية ورفع 
على الرواتب واحلوافز املادية واملعنوية األخرى، ما يجعل القطاع جاذبًا للخبرات 

والكفاءات.

وإيداعهم  وجلبهم  املتسولني  لضبط  آليات  بتنفيذ  العام  األمن  مديرية  تقوم  أن   )2
التنمية االجتماعية يف عملية  لدى اجلهات ذات االختصاص، ويقتصر دور وزارة 
الرعاية  خدمات  تقدمي  أجل  من  املراكز  يف  إيداعهم  عند  املتسولني  استقبال 

والتأهيل لهم.

نقل مهمة إصدار بطاقة التأمني الصحي لفئة غير القادرين، وفئة األشخاص ذوي   )3
اإلعاقة لوزارة الصحة بالكامل من خالل االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط 

البيني بني الدوائر احلكومية.

نقل مهمة إعفاء اخلادمات العامالت من رسوم العمل لوزارة العمل بالكامل من خالل   )4
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االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط البيني بني الدوائر احلكومية.

الفقيرة،  األسر  ملساكن  االجتماعية  الدراسات  إعداد  يف  الوزارة  مهمة  اقتصار   )5
الغاية، وترك  وتقدمي اخلدمات ملستحقيها مبوجب معادلة استهداف معدة لهذه 
اجلهة  كونها  العامة  األشغال  لوزارة  املساكن  وإنشاء  والشراء  الصيانة  عمليات  دور 

املختصة يف اإلشراف على تصميم األبنية وإنشائها.

نقل مهمة إعفاء األسر الفقيرة من فلس الريف لوزارة الطاقة بالكامل من خالل   )6
االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط البيني بني الدوائر احلكومية.

واجلامعات  االجتماعية  التنمية  وزارة  بني  ما  تعاون  اتفاقيات  توقيع  على  العمل   )7
مبهارات  اخلريجني  لتزويد  االجتماعي  العمل  تخصصات  تدرس  التي  األردنية 
عملية من خالل التدريب أثناء الدراسة يف مؤسسات احلماية والرعاية التي تشرف 
عليها الوزارة، وتقييمهم من خالل مناذج تعد خصيصًا لهذه الغاية بالتشارك مع 
الكادر األكادميي يف اجلامعات، األمر الذي يساعد يف توفير الكوادر املؤهلة أكادمييًا 
وعمليًا من جهة، وتوفير أرض خصبة إلجراء الدراسات والبحوث املتصلة بالقضايا 
واملشكالت االجتماعية واقتراح التوصيات واحللول العلمية والواقعية لها من جهة 

أخرى.

التوسع يف تشكيل فرق املتطوعني من خالل التنسيق مع االحتاد العام للجمعيات   )8
وتوفير  احمللية،  واملجتمعات  احملافظة  مستوى  على  اخليرية  واجلمعيات  اخليرية 
واهتماماتهم،  وخبراتهم  واختصاصاتهم  املتطوعني  عن  الالزمة  البيانات  قواعد 
مستوى  على  االجتماعية  التنمية  بقطاع  اخلاصة  البيانات  قواعد  بناء  وكذلك 
املجتمعات احمللية، إضافة إلى تطوير برامج توعية وتثقيف حول آليات التعامل مع 
الفئات الهشة واملستهدفة، مثل املعاقني واألحداث واملسنني، خالل األزمات وحاالت 

الكوارث، وتدريب املتطوعني على هذه البرامج واآلليات.      

مفاهيميًا  إطارًا  االجتماعية  التنمية  بقطاع  املعنية  االستراتيجيات  تضمني    )9
والذي  االجتماعي  النوع  مفهوم  املثال  سبيل  فعلى  املستخدمة،  للمصطلحات 
جنده  والواجبات،  احلقوق  على  املبنية  اجلنسني  لكال  العدالة  حتقيق  إلى  يسعى 
يف العديد من االستراتيجيات يشار إليه باملساواة بني اجلنسني. وكذلك احلال يف 
ما يخص مفاهيم املستوى املعيشي الالئق والعمل الالئق، والتي جندها مستهدفات 

استراتيجية يف العديد من االستراتيجيات.

الوطنية،  املعونة  عن  بداًل  االجتماعية«  »احلماية  مصطلح  باستخدام  التوسع    )10
العهد  يف  ورد  كما  املهمشة  للفئات  احلكومي  للدعم  احلقوقية  الصفة  لتغليب 
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البطالة  الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي عدَّ تأمينات 
الدعم  على  ذلك  يقتصر  وال  فيها،  التمييز  يجوز  ال  حقوقًا  والفقر  والشيخوخة 
املادي، بل ينبغي توفير حماية حقيقية مثل فرص العمل اآلمنة، وإيواء ضحايا 

العنف أو املتخلى عنهّن، وإنشاء احلضانات، وغيرها من الّتأمينات.

احلماية  قضايا  خلدمة  واملؤسسات  للشركات  املجتمعية  املسؤولية  تفعيل    )11
الشركات  توجيه  لدعم  احلالية  التشريعات  ومراجعة  واألسرة،  االجتماعية 

للخدمات االجتماعية.

التوصيات يف مجال األسرة والطفل ب( 
1(  إقرار قانون خاص بحقوق الطفل.

2(  إقرار نظام حماية الشهود والضحايا، وتضمني قانون املوازنة العامة بنودًا لتغطية 
تكاليف هذه التعديالت التشريعية.

القطاع  هذا  يف  والعاملني  العامالت  متتع  لضمان  بالزراعة  العاملني  نظام  إقرار   )3
باحلماية الواردة يف قانون العمل.

نشر  حول  توعوية  رسائل  بنشر  اإلعالم  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  قيام   )4
للعنف  املناهضة  املجتمعية  الثقافة  وتعزيز  اجلنسني،  بني  املساواة  قيم  ثقافة 
والتمييز، وتدعيم األعراف واالجتاهات واألدوار االجتماعية اإليجابية واملساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة، وهو الهدف االستراتيجي الثالث الوارد يف االستراتيجية 

الوطنية للمرأة يف األردن.

ال  الذين  واملرضى  الّسّن  وكبار  األطفال  إلى  للوصول  وإجراءات  خطط  وضع   )5
املرشدين  دور  تعزيز  خالل  من  وذلك  العنف،  حاالت  عن  اإلبالغ  يستطيعون 
االجتماعيني العاملني يف املدارس. إضافة إلى تخصيص فرق تقّصي العنف األسري 
وخاصة لدى األسر التي تضم أطفااًل وذوي إعاقة ومسّنني، ال سيما من لهم ملّفات 

سابقة، على أن تتبع هذه الفرق قواعد وإجراءات تراعي شروط الّسالمة العاّمة.

تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، وأن تنبثق عنها سياساٌت وخطُط   )6
املبكرة  للطفولة  وطنية  عمل  خطط  تطوير  إلى  إضافة  شمولية.  متكاملة  عمٍل 
القانون،  مع  نزاع  يف  واألطفال  العاملني،  األطفال  قضايا  )متضمنة  والطفولة 
واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية(، لتعكس تقّدم العمل املنَجز يف هذا املجال، 
وتستند إلى الوثائق االسترشادية الدولية، وتعتمد آخَر النظريات العلمية التي 
ُطّورت، والدروس املستفادة من دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي ُنفّذت سابقًا.
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دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف   )7
اجلمعيات واملراكز اخلاصة. 

احلث على اقرار قانون االحداث املوجود يف ديوان التشريع والرأي.  )8

تطوير استراتيجية عدالة األحداث.  )9

ج(  التوصيات يف شؤون املرأة 
مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العالقة باملساواة اجلندرية وإزالة التمييز،   )1
وخاصة يف ظل التوصيات املتوقعة للجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية وما 

يتصل بتعديل املادة )6( من الدستور.

إقرار نظام حماية الشهود والضحايا، وتضمني قانون املوازنة العامة بنودًا لتغطية   )2
تكاليف هذه التعديالت.

الثقافة  وتعزيز  اجلنسني،  بني  املساواة  ثقافة  نشر  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز   )3
املجتمعية املناهضة للعنف والتمييز.

تعزيز املشاركة السياسية للمرأة، ليشمل ذلك زيادة احلصة النسائية يف مجلسي   )4
النواب واألعيان واملناصب احلكومية.

تطبيق قانون احلماية من العنف األسري وإصدار أوامر احلماية، ونقل املتضررين   )5
إلى مكان آمن، ووضع برامج للتعامل مع املعتدي.

التعميم على عدم استخدام االحتجاز الوقائي أو التهديد به، ألن ذلك يحول دون   )6
قيام الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف ويعرضهن النتهاك حقوقهن.

الّلجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية العمل أو تقسيم ساعات العمل اليومية   )7
اللواتي يقمن برعاية آخرين، لذلك  أو األسبوعية مبا يلبي احتياجات العامالت 
ظروفه  تقتضي  من  لكل  املرن  العمل  تشجيع  يف  باالستمرار  املراجعة  هذه  توصي 

االستمرار يف هذا النوع من العمل.

دعم برامج منظمات املجتمع املدني املتصلة بتمكني النساء اقتصاديًا.  )8
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