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تقدمي

حماية تراب الوطن وكيان الدولة ومواردها من الأخطار
ال يقت�صر مفهوم الأمن الوطني على
ِ
ميتد لي�شمل حماية اجلبهة الداخلية والهوية الوطنية والقيم االجتماعية،
اخلارجية ،بل ّ
املعب
و�ضمان احلد الأدنى من الرفاهية يف جمتمع ي�سوده التكامل وتت�سم مكوناته باالندماج رّ
عن فاعلية نظمه وكفاءة م�ؤ�س�ساته وتعا�ضد �أع�ضائه.
ً
حكومية
من هنا ت�أتي �أهمية العمل االجتماعي ،وبالتايل �أهمية امل�ؤ�س�سات املعنية بهذا اجلانب،
و�أهلية ،وبخا�صة يف ما يتعلق ب�إدارة التحوالت االجتماعية من خالل فهمها وتف�سريها
والتنب�ؤ مب�سارها والربط املحكم ما بني االجتاهات الوقائية والعالجية والتنموية ،لتغطية
امل�شاركة املجتمعية للفرد و�أ�سرته وجمتمعه املحلي ،من امل�ستويات االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية املختلفة.
و ُتعنى هذه املراجعة مبناق�شة الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل املتعلقة بالقطاعات املت�صلة
بهذا املحور ،وما ُنفذ منها وما مل ُينفذ ،و�أ�سباب عدم التنفيذ.
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أوالً :مفهوم العمل االجتامعي
وفق ًا لالحتاد الدويل للأخ�صائيني االجتماعيني ،يع َّرف العمل االجتماعي ب�أنه مهنة غايتها
�إحداث التغيري االجتماعيّ ،
وحل امل�شكالت يف العالقات الإن�سانية ،ومتكني الأفراد وحتريرهم
من �أجل تعزيز رفاهيتهم ،باال�ستناد �إلى مواطن قوتهم وقوة وجماعاتهم وجمتمعاتهم
املحلية ،و�إلى مبادئ حقوق الإن�سان والعدالة االجتماعية ،وحتقيق ذلك من خالل العمل
وفق االجتاهات العملية التالية:
 .1اجتاه وقائي ،من خالل التنب�ؤ بالظواهر وامل�شكالت و�ضبطها وا�ستخدام و�سائل التدخّ ل
املبكّر بالطرق املنا�سبة ،وتعزيز الرتكيز يف الرعاية الالحقة لنتائج امل�شاكل االجتماعية
واحلد من الكلف العالية ملعاجلتها يف
وخمرجاتها مبا يكفل جتنّب العديد من هذه امل�شاكل
ّ
َ
حالة تكرارها.
الت�صدي مل�شكالت الأ�سر الفقرية والأطفال والن�ساء
 .2اجتاه عالجي ،من خالل حماوالت
ّ
واملعنّفني وذوي الإعاقة من ِقبل مانحي الرعاية والأفراد �ضمن الفئة احلاملة للمجتمع،
حيث حتمل ُ
فئة ال�شباب (� 65-18سنة) الفئ َتني الواقعتني على طرفيَ منحنى املجتمع
(ال�شيخوخة ،فوق �سن 65؛ والطفولة ،دون �سن  )18رغم ما تعانيه هذه الفئة هي الأخرى
م�شكالت؛ مثل الفقر ،والتعنيف ،والتهمي�ش.
من
ٍ
 .3اجتاه تنموي ،من خالل �إزالة الأ�سباب املو ِّلدة للظواهر والق�ضايا وامل�شكالت االجتماعية،
وتعزيز الظروف املو ِّلدة للأبعاد التنموية.
وعليه ،ف�إنّ منظومة العمل االجتماعي ت�ستند �إلى جمموعة امل�ؤ�س�سات التي ُتوجدها الدولة
وعلى ر�أ�سها ال�سلطة التنفيذية (احلكومة) لالهتمام بتلك الق�ضايا ،والوقاية من تداعيات
الظواهر والق�ضايا وامل�شكالت االجتماعية ،ومعاجلة ال�ضرر الناجت عنها ،من �أجل تعزيز
التكامل واالندماج االجتماعي يف املجتمعات املحلية .وهو ما يعني توليّ امل�ؤ�س�سات املدنية
واحلكومية املعنية مه ّم َتي الرعاية االجتماعية واحلماية االجتماعية.
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وتتمثل الرعاية يف م�ساعدة الأفراد واجلماعات للو�صول �إلى م�ستويات مالئمة للمعي�شة
وال�صحة ،ومتكني العالقات االجتماعية بني الأفراد بتنمية قدراتهم وحت�سني حياتهم.
يف حني �أنّ احلماية تعني حماية املع َّر�ضني للأخطار من خالل تقدمي اخلدمات لهم و�إعادة
ت�أهيلهم ودجمهم االجتماعي.
ُ
ُ
الرئي�سني للعمل االجتماعي الذي يقود �إلى «التنمية
واحلماية املك ِّو َنني
الرعاية
وت�شكّل
َ
والت�صدي لآثار هذا
ري ُيق�صد به �إحداث التغيري يف بناء املجتمع
ّ
االجتماعية» ،وهي تعب ٌ
كمح�صلة لتعزيز
التغيري والتحكم بها ،و�صو ًال �إلى مرحلة الرفاه االجتماعي ،التي ت�أتي
ّ
التكامل واالندماج االجتماعيني بدافع �ضمان امل�شاركة املجتمعية للفرد على امل�ستويات
ّ
بخط الفقر ،وميار�س
دخل �أعلى من ذلك املرتبط
االقت�صادية؛ حيث يح�صل الفرد على ٍ
عم ًال منتج ًا يف املجاالت كافة ،من خالل ع�ضويته يف منظمات املجتمع املدين ،وممار�س ِته حقَّه
الدميقراطي يف احلياة العامة وعلى امل�ستوى االجتماعي من خالل العي�ش يف �أ�سرة وجمتمع
خال من العنف.
حم ّلي ٍ
ثانياً :تاريخ العمل االجتامعي يف األردن
ترتبط بدايات العمل االجتماعي يف الأردن بالقطاع الأهلي ،وميكن الت�أريخ لها بدء ًا من
ت�سجيل جمعية «دور الإح�سان الأرثوذك�سية» يف م�أدبا عام  ،1912مبوجب القانون العثماين
(�أي قبل ت�أ�سي�س الإمارة) .ثم توالت عملية ت�سجيل اجلمعيات مبوجب القانون نف�سه حتى
بدء ت�سجيل اجلمعيات وفق القانون الأردين.
عام  ،1936الذي �شهدَ َ
�أما العمل االجتماعي احلكومي فكانت بداياته على �شكل �إدارة يف وزارة الداخلية �أُن�شئت
عام  1948للت�صدي لظاهرة الهجرة من الريف للمدن ،ومعاجلة تداعياتها االجتماعية .وقد
ُنقلت تلك الإدارة �إلى وزارة ال�صحة ،قبل �أن ي�صدر قانون وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
نظم �صادرة مبقت�ضى هذا القانون الذي ما زال معمو ًال به دون
رقم  14لعام  ،1956ثم �صدرت ٌ
تغيري ،حيث �أن تغيري ا�سم الوزارة من «ال�ش�ؤون االجتماعية» �إلى «التنمية االجتماعية» ّ
مت
بفعل نظام ولي�س بقانون.
ثالثاً :واقع العمل االجتامعي
التقدم االجتماعي يف الأردن عن نظرياتها يف الدول املحيطة به ،وخل�صو�صية
تختلف م�ستويات
ّ
الواقع الأردين كان ال بد من العمل على تخطيط ال�سيا�سات االجتماعية املتكاملة وتنفيذها
وتقييمها ارتكاز ًا على:
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� .1إيجاد الو�ضع التنموي املواتي من خالل رفع معدل النمو االقت�صادي وموا�صلة اجلهود
لتحقيق التنمية الريفية واحل�ضرية ،و�إقامة من�ش�آت البنية التحتية وتطوير تلك املن�ش�آت،
و�إ�شاعة النهج املبني على امل�شاركة والت�شارك و�سيادة القانون وحت ّمل امل�س�ؤولية.
�صحته وتعليمه و�إيجاد العمل الالئق
 .2اال�ستثمار يف املواطن من خالل الرتكيز ال�شامل على ّ
له.
املعر�ضني لأخطار التحوالت االجتماعية ،و�إعادة ت�أهيلهم مبوجب نظام
 .3حماية املواطنني ّ
الت�أمينات االجتماعية �ضد البطالة والعجز وال�شيخوخة والإعاقة والعنف الأ�سري.
رابعاً :اإلسرتاتيجيات
ي�شكّل توفر الإ�سرتاتيجية الناظمة للعمل االجتماعي �أهمية ق�صوى لإحداث التطور
أقرتها وزارة
ومعاينته يف هذا القطاع ،ورغم �إيجابية وجود العديد من الإ�سرتاتيجيات التي � ّ
ابتداء من عام 2004
التنمية االجتماعية
وانتهاء بالإ�سرتاتيجية الأخرية (،)2021-2017
ً
ً
وكذلك الإ�سرتاتيجيات التي و�ضعتها �إدارات قطاعية �أخرى ذات �صلةُ ،تعنى ب�ش�ؤون الأ�سرة،
�أو املر�أة� ،أو الأحداث �أو امل�سنني �أو ذوي الإعاقة� ،أو الطفولة املبكرة؛ � اّإل �أن هذا التعدد ظل
يفتقر �إلى احلد الكايف من التن�سيق لإيجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل التي تواجه هذا القطاع.
ومن �أبرز نقاط اخللل التي حالت دون الو�صول �إلى الغايات امل�أمولة من هذه الإ�سرتاتيجيات:
 .1عدم وجود �أهداف قابلة للقيا�س يف تطبيق هذه الإ�سرتاتيجيات.
 .2غياب اخلطط التمويلية املدرو�سة واملتوافقة مع بناء هذه الإ�سرتاتيجيات ،و�إغفال
املواءمة بني الإمكانيات والطموحات ،مما �أفقد هذه الإ�سرتاتيجيات القدرة على معاجلة
النواق�ص وتنفيذ التط ّلعات امل�ستقبلية.
� .3ضعف التن�سيق بني الإ�سرتاتيجيات القطاعية املختلفة ،وجتاهل معاينة الت�أثري الناجت عن
تطبيقها على الأو�ضاع االجتماعية ،وعدم االهتمام بكيفية اال�ستفادة من تكامل اخلطط
والربامج املنفَّذة يف القطاعات اخلدمية الأخرى ،مثل ال�صحة والتعليم والنقل وغريها،
وت�أثري ذلك على قطاع العمل االجتماعي .وقد �أدى وجود عدد كبري من الإ�سرتاتيجيات
املعنية بالعمل االجتماعي يف قطاعاته املختلفة� ،إلى ت�ضارب اخلطط والربامج وتناق�ضها،
وارتباكات يف كيفية تنفيذها ،وانعدام قدرتها على اال�ستجابة حلاجات املجتمع.
موحد للعمل االجتماعي
 .4عدم وجود �إ�سرتاتيجية �شاملة ،ناظمة للعمل وم�ستندة �إلى قانون َّ
ميكّن وزارة التنمية االجتماعية من ممار�سة دورها يف �إدارة هذا القطاع.
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خامساً :الوالية العامة للعمل االجتامعي وأثرها عىل مشكالت
العمل االجتامعي·
�أنيطت �إدارة العمل االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية مبوجب قانونها رقم ( )14ل�سنة
 ،1956ورغم �إيجابيات العمل االجتماعي يف الأردن يف ظل م�ساهمة القطاع الأهلي ووجود
املعدة لوزارة التنمية االجتماعية وبقية الوزارات
الدعم احلكومي من خالل املوازنات ّ
ً
مهتمة بالعمل االجتماعي يف
م�ساقات
وامل�ؤ�س�سات امل�ستقلة املعنية ،وكذلك �إدراج اجلامعات
ٍ
رُ
وتبعث
تعدد املرجعيات التنفيذية املمار�سة للعمل االجتماعي
براجمها الدرا�سية � ،اّإل �أن ّ
جهودها� ،أ�ضعفا القدرة على توفري ا�ستجابة للعمل االجتماعي مبا يتواءم مع حاجات
املجتمع من خالل اخلطط والإ�سرتاتيجيات الفرعية الناظمة للعمل االجتماعي (كاملجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ،واملجل�س الأعلى لل�سكان ،واللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة،
واملجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة) ،مما �أفقد وزارة التنمية االجتماعية القدر َة على ممار�سة
عملها وفق واليتها القانونية.
ومن الوا�ضح �أن هناك تداخ ًال كبري ًا يف عمل امل�ؤ�س�سات الأفقية الرديفة ،وا�ستغال ًال لقوة
املرجعيات القيادية يف هذه امل�ؤ�س�سات من ِق َبل بع�ض الإدارات التنفيذية العاملة بها ،والتي
عناية بالأثر املتحقّق من ذلك على واقع العمل
وتوجهاتها دومنا
حتاول تنفيذ ر�ؤاها
ٍ
ّ
اهتمام بر�أي وزارة التنمية االجتماعية يف هذا املجال.
االجتماعي �أو
ٍ
سادساً :مشاكل العمل االجتامعي
تتنوع م�شاكل العمل االجتماعي يف الأردن ،لت�شمل:
 .1رُ
تبعث الت�شريعات الناظمة ،وتعدد املرجعيات الت�شريعية ،و�أحيان ًا تناق�ضها� .إنّ وزارة
التنمية االجتماعية هي �صاحبة الوالية الد�ستورية عن هذا القطاع مبوجب قانون
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل رقم ( )14ل�سنة  1956وتعديالته حتى �سنة ،1965
ونظام رقم ( )21ل�سنة .1997
وهناك قوانني قطاعية مت �إ�صدارها ،مثل قانون الأحداث رقم ( )24ل�سنة  1968وتعديالته
حتى �سنة  ،2007وقانون اجلمعيات رقم ( )51ل�سنة  ،2008وقانون احلماية من العنف
الأ�سري رقم ( )6ل�سنة  .2008وهناك �أنظمة ذات �صلة ،مثل نظام رعاية الطفولة رقم
( )34ل�سنة  ،1972ونظام دور احل�ضانة رقم ( )52ل�سنة  ،2005ونظام دور حماية الأ�سرة
رقم ( )48ل�سنة  .2008وهناك �أي�ض ًا تعليمات ت�شريعية �أولت اهتمام ًا للبعد العالجي �أكرث
من مثي َليه الوقائي والتنموي .هذه الت�شريعات ظلت تتعامل يف الغالب مع امل�شاكل والق�ضايا
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توجه اهتمامها �إلى مرحلة التدخّ ل املبكر واال�ستفادة من
االجتماعية بعد وقوعها ،ومل ّ
تطبيقات هذا التدخّ ل مبا يحقق جناح ًا ويق ّلل الكلف املادية واملعنوية للمعاجلات الالحقة.
و ُي�ستثنى من ذلك عدد من اخلطط الوقائية على غرار :م�شروع توعية الوالدين ،املم َّول من
منظمة الأمم املتحدة للطفولة؛ وم�شروع ت�أهيل املجتمع ،املم َّول من املوازنة العامة للدولة؛
وم�شروع التوعية بالفر�صة ال�سكانية ،املم َّول من املجل�س الأعلى لل�سكان؛ والإر�شاد الفردي
أمر ق�ضائي.
املحدود لعدد من الأحداث املو�ضوعني حتت �إ�شراف مراقبي ال�سلوك ب� ٍ
ع�صري
ملحة لتعديل قانون وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،و�صو ًال �إلى قانونٍ
ّ
�إنّ احلاجة ّ
يحدد مهام كل طرف وم�س�ؤولياته ،والأطر املنا�سبة للتن�سيق بني منفذي العمل ورا�سمي
ّ
ال�سيا�سات ومقدمي اال�ست�شارات ،ودور القيادات االجتماعية امل�ؤثرة �سواء من خالل �أ�شخا�صها
ح�صره باجلهات
املعنوي على � اّأل تتدخّ ل يف اجلانب التنفيذي التي يجب
�أو من خالل ح�ضورها
ّ
ُ
التنفيذية التي ميكن م�ساءلتها ومراقبتها وفق القانون.
وقد ت�ض ّمن البيان الوزاري �أمام جمل�س النواب بتاريخ  2016/11/16التزام احلكومة ب�إعداد
م�شروع قانون العمل االجتماعي ،لكن مل ُتتَّخذ � ّأي خطوة على هذا ال�صعيد حتى وقت �إعداد
هذه املراجعة.
تعدد الإ�سرتاتيجيات القطاعية املختلفة ،وغياب التن�سيق بينها ،وبالتايل الإخفاق يف
ُّ .2
�إثمار الإ�سرتاتيجيات لهذا القطاع.
 .3غياب مهننة العمل االجتماعي ،رغم �أهمية هذه املهننة يف تطوير العمل االجتماعي ،مع
مراعاة �أن يتم ذلك من خالل برامج الدرا�سة يف املعاهد واجلامعات ،والتدريب امل�ستمر
بعد الدرا�سة ،و�أن يتمتع القائمون على العمل االجتماعي بالتخ�ص�ص القطاعي الالزم،
فرعاية الإعاقة مث ًال حتتاج �إلى خربات خمتلفة عن تلك التي يحتاجها التعامل مع
ظاهرة الت�سول �أو قطاع الأحداث �أو �ش�ؤون املر�أة �أو الأ�سرة .وبالتايل ،ف�إنّ التخ�ص�ص يف
العمل ،ومراعاة الت�سل�سل يف الدرجة العلمية �أو اخلربة� ،سيلغي مفهوم «الوظيفة» املط َّبق
حالي ًا يف هذا القطاع .وبالتوازي ،ال بد من �إعادة ت�أهيل خمرجات التعليم ،وتطوير برامج
الدرا�سة والت�أهيل يف اجلامعات واملعاهد ،وعقد دورات تدريبية نوعية ومتخ�ص�صة.
التنفيذي يف قطاعات العمل االجتماعي املوجهة للمعوقني ،والأحداث،
املرجعي
التعدد
.4
ّ
ّ
ّ
واملت�سولني ،وامل�شردين ،وكبار ال�سن ،و�سواهم .وهو ما �أدى �إلى االزدحام والتناق�ض يف عمل
هذه الإدارات �أحيان ًا ،وتركيز اجلهود يف قطاعات و�إهمال قطاعات �أخرى.
� .5ضعف م�ستوى اخلدمات االجتماعية التي تقدمها املراكز ودور الرعاية االجتماعية،
وغياب خربات الإنذار املبكّر لديها ،وتركيزها على اجلانب العالجي ،وق ّلة اخلربة لدى
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خمرجاتها وعدم
العاملني فيها باجلانب الوقائي والتنموي والرعائي ،ما �أ�سهم يف �ضعف َ
حتقيق �أهدافها.
 .6غياب الت�شخي�ص الدقيق لق�ضايا قطاعات العمل االجتماعي الواردة يف تقارير املركز
الوطني حلقوق الإن�سان ،يف و�صف الدور الرقابي امل�ستقل وامل�ؤهل على امل�ؤ�س�سات اخلدمية
يف العمل االجتماعي وتفعيل مبد�أ امل�ساءلة يف التجاوزات التي حتدث يف هذا القطاع.
 .7غياب نهج �إدارة التحوالت االجتماعية الذي يجمع الأكادمييني واملمار�سني االجتماعيني
مع ًا ،وعدم وجود �آليات ُتط ّور نهج الإدارة ال�شاملة للخدمات االجتماعية وقيا�س معدل
حد �سواء.
ر�ضا متلقّي اخلدمة �-أو َمن ينوب عنهم-
ومقدمي اخلدمة على ّ
ّ
 .8تدين م�ستوى امل�س�ؤولية املجتمعية للم�ؤ�س�سات الر�سمية ،و�ضعف دور القطاع اخلا�ص
والأهلي ،وعدم ح ّثه وحفزه للقيام بدور �أكرب يف معاجلة امل�شاكل االجتماعية و�إيالء هذا
املو�ضوع � ً
أهمية �أكرب من خالل و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي وغريها.
 .9التداخل بني الوزارات يف تنفيذ الأعمال االجتماعية ،ما ي�س ّبب الكثري من الإرباك،
وبخا�صة يف ظل تعدد الأطراف العاملة يف هذا املجال ،وتبنّيها ال َ
أهداف والغايات نف�سها،
كنتيجة حتمية لعدم حتديد الواجبات وامل�س�ؤوليات
وبالتايل تقاطع براجمها وت�ضاربها
ٍ
واخلربات الالزمة للعمل االجتماعي.
سابعاً :مشاكل قطاعات تعمل تحت مظلة وزارة التنمية
االجتامعية

امللحقني بدور الرعاية
�أ -قطاع جمهويل الن�سب وفاقدي ال�سند الأ�سري َ

َ�شكّل اجلهد املبذول يف التعاطي مع فئة جمهويل الن�سب والتفكُّك الأ�سري عم ًال مميز ًا
للقطاعني الر�سمي والأهلي� ،سواء من ناحية اخلدمات املقدمة يف دور الإيواء وجتهيز هذه
َ
الدور بالإمكانيات اجليدة يف �أغلبها واملمتازة جد ًا يف بع�ضها� ،أو من ناحية اجلهد الإن�ساين
الذي يبذله العاملون يف هذه الدور� ،إ�ضافة لربنامج احل�ضانات لفئة جمهويل الن�سب والذي
تنعك�س خمرجاته �إيجابي ًا على امل�ستفيدين منه ،بالنظر �إلى الرعاية اجليدة التي يحظون
بها لدى الأ�سرة املحت�ضنة ،وهو ما يتم متابعته من خالل فرق املراقبة من الوزارة .وهناك
�أي�ض ًا برنامج الأ�سر البديلة الحت�ضان هذه الفئة وحماولة الدمج مع دور الإيواء.
�إال �أن امل�شكلة الأبرز تكمن يف متابعة حاالت التفكك الأ�سري للأ�شخا�ص املوجودين يف دور
الإيواء ،فرغم توفر الإمكانيات اجليدة لهذه الدور� ،إال �أن التدريب والربامج الت�أهيلية غري
كافية وغري قادرة على �إيجاد البناء الثقايف والتوعوي والرتبوي لهذه الفئة بالطريقة
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�سن
التي تكفل ا�ستمرار حياة �أبنائها الحق ًا بعد ت�أمني احلاجات الأ�سا�سية لهم عند و�صولهم ّ
ال�شباب .كما �إن العاملني يف هذا القطاع بحاجة �إلى التدريب والت�أهيل واملتابعة للقيام بدور
يف الت�أثري على هذه الفئة ومبا يتواءم مع جهدهم الإن�ساين املبذول.
�إنّ بع�ض دور الرعاية يف هذا القطاع تفتقر للنظم الداخلية وتعاين من وجودها يف �أماكن غري
�آمنة ،كما تنق�صها خمتربات احلا�سوب واملالعب الريا�ضية والكتب واملجالت التي حتتاجها
هذه الفئة ملا لها من �أثر �إيجابي يف تن�شئتهم.
ومع توفر العديد من ال�ضمانات� ،إال �أن هناك �أطفا ًال ملتحقني بدور الرعاية يتعر�ضون
للإ�ساءة من �أقرانهم ومن بع�ض مقدمي اخلدمات ،وبذلك مت مالحظة بروز النزعة اجلنحوية
بني الأطفال متلقّي خدمات هذه الدور ،وانخفا�ض م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لديهم ،و�ضعف
�إقبالهم على التدريب املهني ،وعدم خ�ضوعهم لفحو�ص طبية دورية ،وعدم التحاقهم بالت�أمني
ال�صحي ،واعتالل ال�صحة النف�سية لهم �أي�ض ًا.
يالحظ �ضعف توا�صل الأطفال امللحقني بدور الرعاية مع �أ�سرهم من الدرجتني الأولى
كما َ
والثانية.

ب -قطاع الأحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون

رغم وجود �إ�سرتاتيجية وطنية للأحداث ل�سنة  ،2017والبدء مب�شروع معايري االعتماد
و�ضبط اجلودة ،والذي مت تعيني �ضباط ارتباط له من ِقبل الوزراة لزيارة امل�ؤ�س�سات التي
تعنى بقطاع الأحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون ،يتعر�ض هذا القطاع للعديد من
للحد من جرائم
التحديات ،ومن �أبرزها و�ضع �إطار �إ�سرتاتيجي من منظور النوع االجتماعي ّ
الأحداث قبل وقوعها ،ومتابعة قوانني الأحداث والطفولة ومراقبة مدى ودقة تنفيذ هذه
القوانني.
ومن التحديات �أي�ض ًا ،تطوير قواعد البيانات للجهات املعنية بق�ضايا الأحداث وربطها
�إلكرتوني ًا بع�ضها ببع�ض ،وال�سري يف تنفيذ بنود قانون ق�ضاء خا�ص بالأحداث ،وبناء قدرة
�إدارة �شرطة الأحداث وتلبية االحتياجات التدريبية لأع�ضائها ،وت�أ�سي�س مر�صد �أهلي
حلقوق الأطفال الأحداث ومتابعة تنفيذه وقيا�سه ب�شكل دوري ،وت�صميم نظام �إنذار
اجتماعي مبكر بق�ضايا الأحداث.
لذلك ،ال بد من حت�سني البنى التحتية لدور رعاية الأحداث ،واالهتمام ب�أو�ضاعها من حيث
�صعوبة الأعداد ونوعية املحكومني بها ،خا�صة دخول عنا�صر �إرهابية ومتطرفة �ضمن
النزالء املحكومني ،مما يتطلب درا�سة �أو�ضاعها ومعاجلتها ب�شمولية.
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ت -قطاع مراكز وم�ؤ�س�سات �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
رغم �صدور قانون حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ل�سنة  ،2017ونظام التدخل املبكر ل�سنة
� ،2017إال �أنه ما زالت مراكز وم�ؤ�س�سات �ش�ؤون الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ما زالت تتعر�ض
لتحديات متعددة� ،أهمها �أن  %20منها ال تتما�شى مع �شروط ترخي�صها والت�شريعات الناظمة
لعملها ،مما ي�ص ّعب اكت�شاف االنتهاكات التي تتعر�ض لها حقوق متلقّي اخلدمات يف بع�ض
املراكز وامل�ؤ�س�سات من ِقبل اجلهات الرقابية ،وهو ما ي�ستدعي تطوير نظام املراكز وامل�ؤ�س�سات
لذوي الإعاقات.
كما تعاين هذه املراكز وامل�ؤ�س�سات من غياب معايري مزاولة املهنة ملانحي الرعاية ،وغياب
املجرمة للإ�ساءة لذوي الإعاقات يف الت�شريعات الناظمة للعمل ،وغياب ا�شتقاق
الن�صو�ص
ِّ
النظم من قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني ،و�ضعف ا�ستقرار الكوادر يف املراكز وامل�ؤ�س�سات،
وقدَ م مبانيها ،وحاجتها لإعادة الت�أهيل .كما يتعدى الأمر ذلك �إلى �إحلاق �أ�شخا�ص غري
ِ
معوقني يف املراكز الفتقار القدرة على �إعادة ت�شخي�صهم.
�إنّ دور املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني هو ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة بقطاع الإعاقة،
وبالتايل ف�إن خطط هذا املجل�س وبراجمه يجب توجيهها لتطوير ال�سيا�سات ومراقبة
االنتهاكات لهذه الفئة ،واالبتعاد عن الربامج التنفيذية التي هي من واجب جهات �أخرى،
وال�سعي �إلى تقلي�ص النفقات الت�شغيلية للمجل�س وتوجيهها �إلى تعزيز �إمكانيات وزارة التنمية
االجتماعية لتح�سني م�ستوى خدماتها لقطاع الإعاقة.

ث -قطاع ُدور رعاية امل�سنني

تواجه دور رعاية امل�سنني العديد من التحديات� ،أهمها خ�ضوعها لتعليمات م�شتقة من النظام
والتنظيم الإداري رقم ( )21ل�سنة  ،1997تغيب عنها النزعة املعيارية التي ت�ساعد على
قيا�س وتقييم �أثرها يف نوعية امل�سنني ،وغياب الكوادر املتخ�ص�صة بهذه الفئة ،وعدم متا�شي
امل�سن يف دور الرعاية مع التعريف العاملي للم�سنني (� 65سنة ف�أكرث).
تعريف ّ

ج -قطاع املر�أة

تعدد املرجعيات يف هذا القطاع �إلى تبعرث اجلهود ،و�أظهرت اجلهو ُد اهتمام ًا نخبوي ًا
لقد �أدى ُّ
يف �إدارة قطاع العمل ل�ش�ؤون املر�أة ،واقت�صار الرتكيز على بع�ض املعاجلات لبع�ض الثغرات
القانونية ال�ضاغطة ،دون االهتمام الكايف بالبنود القانونية لل�شريحة الأو�سع لتنمية املر�أة يف
مناطق وجودها و�إحداث التغيريات املنا�سبة يف م�ؤ�شرات تنمية املر�أة يف القطاعات ال�سيا�سية
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واالقت�صادية واالجتماعية من خالل الرتكيز على تقديرات علمية حقيقية وم�ؤ�شرات ِن َ�سب
تنموية .كما برزت ظاهرة التعميم والنظر �إلى الإجنازات الفردية على �أنها جماعية ،وهو ما
ال ميثل انعكا�س ًا حقيقي ًا لواقع املر�أة.
وي�شهد مو�ضوع حماية املر�أة جمموعة من التحديات رغم التقدم الوا�ضح يف هذا املجال
والإجنازات العديدة فيه .ومن بني التحديات الأكرث و�ضوح ًا� ،إحلاق طالبة احلماية بدُ ور
الرعاية بقرار �إداري ولي�س بقرار ق�ضائي ،و�ضعف جودة اخلدمات والربامج املقدمة ،وانعدام
القدرة على قيا�سها ،وعدم �سرية املكان ،الأمر الذي يعر�ض طالبات احلماية للخطر .ومن
التحديات �أي�ض ًا ا�شتداد الطلب على خدمات دور الرعاية من الفتيات العازبات �أكرث من
املتزوجات.

ح -قطاع اجلمعيات

الهدف الأ�سا�س للجمعيات هو تعزيز التكافل االجتماعي وتقدمي اخلدمات جلميع فئات
املجتمع دون متييز ،وعلى �أ�سا�س تطوعي ،ومن دون ا�ستهداف الربح �أو القيام ب� ّأي ن�شاط ديني
�أو �سيا�سي .وتكت�سب اجلمعية �شخ�صيتها االعتبارية بعد ت�سجيلها يف �سجل اجلمعيات مبوجب
القانون النافذ .ويو�صى يف هذا ال�سياق �أن ي�صبح ال�سجل �إدارة متكاملة تتولى الت�سجيل
واملراقبة وبناء اخلطط املتعلقة بعمل اجلمعيات.
هناك �أنواع عدة من اجلمعيات ،منها :اجلمعية العادية امل�ؤلفة من �سبعة �أ�شخا�ص ،واجلمعية
ُ
ال�شركات غري
اخلا�صة امل�ؤلفة من �أع�ضاء يرتاوح عددهم بني  3و( 20وتندرج حتت هذا النوع
الربحية قبل عام  2008بح�سب املادة  28من القانون) ،وهناك اجلمعية املغلقة التي تتكون
من �شخ�ص �أو �أكرث وينفق عليها م�ؤ�س�سوها بالكامل وال تتلقى � ّأي نوع من التربعات �أو التمويل،
بالإ�ضافة �إلى اجلمعيات الأجنبية ،وهي التي مت ت�أ�سي�سها خارج اململكة و�أن�شئ لها فرع داخل
اململكة مبوجب �أحكام القانون.
وللجمعيات دور مهم يف حماربة الفقر والبطالة وت�أهيل ال�شباب واملر�أة ،ولها دور يف ن�شر
الفكر الدميقراطي وتعزيز دولة امل�ؤ�س�سات وتوفري فر�ص للأردنيني ،كما متتلك اجلمعيات
وتعد و�سيلة مهمة ملحاربة الظواهر ال�سلبية
�أن�شطة ا�ستثمارية م�ؤثرة يف االقت�صاد الوطنيّ ،
مثل العنف املجتمعي واملخدرات والتدخني والفكر املتطرف .كما تلعب دور ًا كبري ًا يف تزويد
الالجئني بامل�ساعدات الالزمة وحتقيق التنمية الريفية و�إعادة توزيع الدخل بني طبقات
املجتمع.
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ويعد ُ
مال اجلمعيات ذا طبيعة خا�صة ،حيث تتمتع اجلمعية ب�شخ�صية اعتبارية م�ستقلة
ّ
�صاحبة ذمة مالية م�ستقلة ،ولها احلقّ يف القيام بالأعمال والت�صرفات الالزمة لتحقيق
ويعد مالها ما ًال عام ًا يخ�ضع � ُّأي اعتداء عليه
�أهدافها وغاياتها بح�سب نظامها الأ�سا�سي،
ّ
لتطبيقات قانون �أحكام اجلرائم االقت�صادية وتعديالته رقم ( )11ل�سنة .1993
يعد بيئة خ�صبة لأ�صحاب الفكر
� اّإل �أن اجلمعيات تعاين من مواطن �ضعف ،منها �أن بع�ضها ّ
املتطرف ،ومنها ما يتم ا�ستغالله لإحداث تغيريات اجتماعية ال تن�سجم مع النظام العام
والآداب العامة� ،أو لأغرا�ض غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب� ،أو لل�ضغط على احلكومة من
خالل تقارير ّ
الظل للم�ؤ�س�سات املانحة.
ت�صرف بع�ضها يف ِم َنح من م�ؤ�س�سات �أجنبية و�إنفاقها دون
ومن مواطن �ضعف اجلمعيات �أي�ض ًاُّ ،
جدوى مرج ّوة لالقت�صاد �أو املجتمع الأردين ،وا�ستغالل بع�ضها كو�سيلة للتهرب ال�ضريبي �أو
مطب االزدواجية وتكرار اخلدمات ،لذلك مت ا�شرتاط
للتنفع اخلا�ص ،ووقوع عدد منها يف ّ
موافقة جمل�س الوزراء لقبول التمويل الأجنبي.
وقد بلغ عدد اجلمعيات امل�سجلة  1085جمعية حتى عام  ،2008ثم ازداد عددها تدريجي ًا
حتى عام  2017ليبلغ  5065جمعية ،ومت ّ
حل  853جمعية منها لي�صبح عددها النهائي 4212
جمعية حتى عام  ،2017موزعة يف �أرجاء اململكة.
ويعاين قطاع اجلمعيات من التحديات التالية:
 .1تزايد �أعداد اجلمعيات ب�صوره كبرية.
 .2توزُّع اجلمعيات على  13وزارة اخت�صا�ص.
 .3اختالف معايري التعامل مع اجلمعيات بني الوزارات.
 .4عدم توفر وحدات �إدارية خمت�صة ب�ش�ؤون اجلمعيات ومتابعتها يف معظم وزارات
االخت�صا�ص.
� .5ضعف وتفاوت معرفة املوظفني املتعاملني مع اجلمعيات ،بالأنظمة والقوانني الناظمة
و�أ�س�س الرقابة على عملها.
 .6عدم وجود نظام متابعة �إلكرتوين للجمعيات.
 .7عدم توفر قواعد بيانات عن املنتفعني من اجلمعيات �أو املتطوعني.
 .8غياب التن�سيق بني اجلمعيات.
� .9ضعف ثقة املواطن امل�ستفيد من اجلمعيات ،وقلة �إقبال املواطنني على االنت�ساب �إليها،
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و�ضعف وعي املواطن ب�أهمية العمل اخلريي.
 .10التزام معظم اجلمعيات باحلد الأدنى لعدد امل�ؤ�س�سني ،وعدم التو�سع يف قبول �أع�ضاء
جدد ،مما يغ ّيب رقابة الهيئة العامة على الهيئة الإدارية.
� .11إحجام العديد من اجلمعيات على ت�شكيل ائتالفات نوعية يف ما بينها ،وتكرار جهودها
أدوات اخلدمة نف�سها.
وت�شابه ن�شاطاتها يف املناطق نف�سها ،واعتمادها � ِ
� .12ضعف القدرات الفنية واملالية والإدارية لأع�ضاء اجلمعيات.
� .13ضعف التن�سيق بني اجلهات احلكومية يف متويل اجلمعيات ويف الرقابة عليها �أي�ض ًا.
ويعد التمويل الأجنبي �أحد م�صادر متويل اجلمعيات ،وهو ينعك�س على �شكل برامج تنموية
ّ
وم�ساعدات للفئات امل�ستهدفة من خدمات اجلمعيات ،لي�ساهم بذلك يف جذب العملة ال�صعبة،
ورفد االقت�صاد الوطني ،وحتريك العملية التجارية ،وتوفري فر�ص عمل للعديد من املوظفني
الأردنيني ،ونقل اخلربات التنموية والأ�ساليب احلديثة لتحقيق التنمية ،كما ي�ساهم يف
تعزيز �إمكانات الدولة يف ا�ست�ضافة الالجئني.
ويواجه مو�ضوع التمويل الأجنبي حتديات �أبرزها:
 .1غياب متابعة وتقييم للربامج وامل�شاريع املمولة ،وعدم مراعاة تقدمي � ّأي دعم فني �أو مايل
ملثل هذه الآليات للوزارات التي تتولى متابعة امل�شاريع.
 .2غياب املحا�سبة والتدقيق على �آلية الإنفاق ،ومدى توافقها مع املوافقات املمنوحة.
 .3تخ�صي�ص جزء كبري من النفقات املخ�ص�صة للم�شاريع للنفقات الت�شغيلية.
 .4عدم وجود ت�ص ُّور لآلية التق�سيم اجلغرايف للم�شاريع املمولة على م�ستوى حمافظات
اململكة.
 .5وجود برامج وم�شاريع تقوم على خمرجات غري ملمو�سة النتائج ،كربامج التوعية
والتثقيف والربامج املوجهة للدعم النف�سي واالجتماعي.
 .6وجود تكرار وا�ضح بني امل�ؤ�س�سات املحلية ال�شريكة واملنفّذة ،الأمر الذي �أحدث ازدواجية
وتكرار ًا يف اجلهود املبذولة وتبديد ًا للأموال املتاحة.

خ -قطاع �صندوق املعونة الوطنية

ت�أ�س�س هذا ال�صندوق مبوجب القانون رقم ( )36ل�سنة  ،1986بهدف حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي واالجتماعي والنف�سي للأ�سر املحتاجة ،وامل�ساهمة يف حتقيق الأمن االجتماعي
الوطني ،حيث يقدم ال�صندوق خدماته التي ت�شمل احلماية والرعاية ،لأكرث من � 95ألف
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�أ�سرة فقرية وحمتاجة يقدَّ ر عدد �أفرادها بن�صف مليون فرد� ،أي ما ن�سبته  % 8من مواطني
اململكة.
ومن �أهم �إجنازات ال�صندوق:
 .1متكني الأ�سر الفقرية اقت�صادي ًا ،حيث مت تعزيز وتطوير برامج التدريب املهني والتقني
املوجهة لأبناء الأ�سر املنتفعة من ال�صندوق ،من خالل تعزيز �إمكاناتهم و�إك�سابهم املهارات
الالزمة لالنخراط يف �سوق العمل .ومت تدريب  1214فرد ًا من �أبناء هذه الأ�سر يف عام
 ،2016كما مت عقد اتفاقية مع جامعة البلقاء التطبيقية لتدريب �أبناء الأ�سر الفقرية
على �أهم املهن املطلوبة يف �سوق العمل ،وبلغ عدد امللتحقني بهذا الربنامج  2038فرد ًا� ،إال
�أن خمرجاته ما تزال �أقل مما هو م�أمول ،وهو بحاجة لتطوير قدراته و�إمكانياته.
 .2تطوير �أنظمة اال�ستهداف ،حيث مت تطوير واعتماد برامج حماية اجتماعية جديدة
لت�أمني �أكرب قدر ممكن من احلماية للأ�سر ال�ضعيفة والأ�شد فقر ًا ،ومت ا�ستحدث برنامج
املعونات الوطنية الإ�ضافية الذي ُت�صرف مبوجبه معونة �إ�ضافية للأ�سر الأ�شد فقر ًا من
بني الأ�سر املنتفعة من ال�صندوق ،ت�صل يف حدها الأعلى �إلى  90دينار ًا �شهري ًا ،ت�ضاف
للمعونة ال�شهرية امل�ستحقة لهذه الأ�سر .وو�صل عدد الأ�سر امل�ستفيدة من هذا الربنامج
� 10آالف �أ�سرة.
 .3تقلي�ص فجوة الفقر للأ�سر املحتاجة ،حيث مت زيادة مقدار املعونات ال�شهرية املوجهة
للأ�سر الفقرية مبقدار  %10من ا�ستحقاقها ال�شهري ،الأمر الذي �أدى �إلى رفع معدل
التغطية الوطني لي�صل �إلى ما ن�سبته  %73من م�ستوى خط الفقر للأ�سر املكونة من �أربع
�أفراد ،كما مت بقرار من رئا�سة الوزراء �إعفاء � 1083أ�سرة من �سداد قرو�ض الت�أهيل املهني
التي بلغ �إجمايل قيمتها مليون دينار ،وقد ا�ستفاد من هذا الإعفاء تلك الأ�سر التي تويف
فيها ّ
رت�ض وكفيله.
كل من املق ِ
 .4تو�سيع نطاق ال�شمول ب�أنظمة احلماية االجتماعية ،حيث مت �شمول حوايل � 8500أ�سرة
جديدة يف برنامج املعونات ال�شهرية املتكررة وامل�ؤقتة ،كما مت جتديد املعونات امل�ؤقتة
لأكرث من � 1500أ�سرة �أخرى ،لي�صل �إجمايل الأ�سر املنتفعة من ال�صندوق �إلى � 92ألف
�أ�سرة.
 .5توفري بيانات دقيقة عن الأ�سر الفقرية من خالل بيانات �شاملة ذات م�صداقية ،ومت الربط
البيني بني تلك البيانات وبرامج املعلومات لـ  26دائرة وم�ؤ�س�سة حكومية.
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لكن �صندوق املعونة الوطنية ما زال يعاين من حتديات عدة� ،أهمها:
 .1الت�ضخّ م املت�سارع وغالء الأ�سعار وارتفاع تكاليف املعي�شة ،وهو ما انعك�س على التزايد
الكبري يف �أعداد الأ�سر الطالبة لالنتفاع ،وعدم كفاية املخ�ص�صات املالية احلكومية
املر�صودة للربامج واخلدمات التي يقدمها ال�صندوق.
 .2تدين ن�سب تغطية املعونات ال�شهرية املتكررة عن خط الفقر.
 .3عدم كفاية املخ�ص�صات ال�ستكمال مراحل التحول الإلكرتوين يف تقدمي خدمات ال�صندوق.
 .4حمدودية تف ُّهم املجتمع وامل�س�ؤولني لطبيعة عمل ال�صندوق والأ�سباب املوجبة لإيقاف �أو
حت�سنت �أو�ضاعها االقت�صادية واالجتماعية و�أ�صبحت
تخفي�ض املعونات عن الأ�سر التي ّ
غري م�ستحقّة للمعونة.
بعد املعونة التي يقدمها ال�صندوق راتب ًا �شهري ًا ملز َم الدفع مدى
 .5قناعة مغلوطة يف املجتمع ّ
احلياة.
ثامناً :الـحلـول

�أ -حلول للم�شاكل العامة
 -حلول متعلقة بالت�شريعات

�	.1إعداد م�شروع قانون العمل االجتماعي ليكون املرجعية الرئي�سة للم�ؤ�س�سات كافة على
اختالف تبعيتها القطاعية ،ومراجعة الت�شريعات الناظمة للعمل الفني االجتماعي
وتطويره مبا يحقق املعايري العاملية ،وتنفيذ التزام احلكومة �أمام جمل�س النواب يف
 2016/11/16بتقدمي م�شروع هذا القانون الذي مل ي�صدر حتى الآن.
 .2تـعزيز التعاون ما بني اجلهات املعنية مبقومات الرعاية االجتماعية (التنمية
االجتماعية ،ال�صحة ،الرتبية والتعليم ،م�ؤ�س�سة التدريب املهني ،املركز الوطني حلقوق
الإن�سان ،الإعالم ،القطاع اخلا�ص ،وم�ؤ�س�سة الأ�سرة) ،وتوظيفه ل�صالح متلقّي اخلدمات
(هذه التو�صية ت�ستدعي �إجراء تعديالت على الت�شريعات وتنظيم العمل االجتماعي).
�	.3إلغاء دور وزارات االخت�صا�ص ،و�إن�شاء �إدارة متخ�ص�صة معنية بجميع نواحي عمل
اجلمعيات متتلك �صالحيات تنفيذية (كما هو معمول به يف �إدارة مراقبة ال�شركات
والأبنية احلكومية) ،وتتولى تنظيم ومراقبة ومتابعة وتقييم عمل اجلمعيات وجدية
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التزامها بتحقيق �أهدافها بح�سب الأولويات الوطنية .وهو ما ي�ستدعي توفري القدرات
املالية والفنية والإدارية الالزمة لتمار�س هذه الإدارة دورها الرقابي والإ�شرايف املناط
بها ،وبخا�صة متابعة ت�أثري التحويالت املالية من ناحية م�صادرها وطرق �صرفها ،ونوعية
�أن�شطة اجلمعيات ومواءمتها مع القوانني املعمول بها ،ومنع � ّأي ن�شاطات ميكن �أن يكون لها
دوافع مثرية �أو م�شبوهة ،كغ�سيل الأموال �أو ت�شجيع التطرف والإرهاب.
 .4تعميم امل�شروع املط َّبق يف وزارة التنمية االجتماعية ،ب�إيجاد فرق رقابة من املتطوعني
ملراقبة �أداء ُدور الرعاية االجتماعية احلكومية والأهلية ،وبناء وتدريب كوادر هذه
الفرق ،وتعزيز عملها الرقابي ،واال�ستفادة من �إمكانياتها يف بناء �شراكات حقيقية مع
امل�ؤ�س�سات الأهلية ،ومتابعة � ّأي مالحظات على الأداء ،واال�ستفادة من ن�صائحها يف تطوير
خدمة قطاع الرعاية االجتماعية.
وقد مت و�ضع �ضوابط ع�صرية وح�ضارية للداللة على ه�ؤالء املتطوعني وكيفية �أداء مهامهم
بالتن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية ،و ّ
مت متويل هذا امل�شروع من ِقبل جهات مانحة.
وجاء �إن�شاء فرق املتطوعني بتو�صية من تقرير جلنة التحقيق والتقييم يف �أو�ضاع دور
وم�ؤ�س�سات ومراكز الرعاية االجتماعية والتي ُ�شكلت بتوجيه ملكي لرئي�س الوزراء ملتابعة
االنتهاكات التي ك�شفها برنامج وثائقي ب ّثته قناة ( )BBCعام  .2012كما جاء �إن�شاء هذه
الفرق تنفيذ ًا خلطة الإ�صالح التي ُو�ضعت بناء على ذلك.

 -العمل على مهننة القطاع

 .1ت�شكيل جمل�س تن�سيقي يف وزارة التنمية االجتماعية للم�ؤ�س�سات العاملة يف امليدان
االجتماعي.
 .2ت�أ�سي�س �صندوق �أهلي للعمل االجتماعي �إلى جانب ما يقدَّ م لهذا القطاع من املوازنة العامة،
ومتابعة وتقييم اخلطط والإ�سرتاتيجيات القطاعية.
 .3قبول الطلبة الراغبني يف درا�سة العمل االجتماعي يف اجلامعات وفق معيا َرين متزام َنني،
هما معدل الطالب يف الثانوية العامة ،ونتائج اختبار قيا�س ميوله املهنية واختبار قيا�س
مدى حت ّمله لل�ضغوط مع احلاالت االجتماعية.
تخ�ص�ص العمل االجتماعي ب�أع�ضاء هيئة تدري�س بتخ�ص�صات
 .4رفد اجلامعات التي حتت�ضن
َ
علمية دقيقة يف جمال العمل االجتماعي واخلدمة االجتماعية ،ومبمار�سني ميدانيني
للعمل االجتماعي.
�	.5إ�صدار نظام رتب للأخ�صائيني االجتماعيني يعمل على املفا�ضلة بينهم على �أ�سا�س

18

تقرير حالة البالد :التنمية االجتامعية

م�ؤهالتهم العلمية والعملية.
�	.6إ�صدار دورية علمية للأخ�صائيني االجتماعيني لتبادل املعارف من خالل الن�شر
الإلكرتوين.
�	.7إيجاد مظلة جمتمعية مدنية للأخ�صائيني االجتماعيني لالرتقاء مبهنتهم ،واالنخراط يف
ع�ضوية االحتاد الدويل للعمل االجتماعي واالحتاد الدويل للأخ�صائيني االجتماعيني.
�	.8إ�صدار رتب للعاملني بدور الرعاية بح�سب نوعية اخلدمات التي يقدمونها و�سنوات عملهم.
 .9ت�أ�سي�س نقابة خا�صة بالعاملني يف دور الرعاية املانحني للخدمات.
كما يو�صى ب�أن تتبنى امل�ؤ�س�سات نهج �إدارة الأداء ،لزيادة فاعليتها وكفاءتها ،وتعزيز عملية
�إجراء البحوث والدرا�سات املرتبطة بالق�ضايا وامل�شكالت االجتماعية ،وحت�سني اخلدمات
االجتماعية املقدمة و�إدارة عملياتها بفاعلية.
وينبغي ت�شكيل جلنة �إدارة التحوالت االجتماعية وتفعيل دورها ،وهي جلنة ُيف َ
رت�ض �أن
جتمع بني الأكادمييني واملمار�سني امليدانيني للعمل االجتماعي .كما ينبغي �ضمان امل�ساواة
واالندماج للأردنيني كافة ،وتعزيز املنفعة للأ�سر الفقرية واملع َّر�ضة للفقر من خالل دمج
ال�سيا�سات والإجراءات امل�صممة لتحقيق احلد من الفقر ،مع مراعاة امل�ساواة بني اجلن�سني،
وا�ستدامة البيئة التي ت�شكل عنا�صر �أ�سا�سية مهمة متوفرة يف املحاور املدجمة فيها �ضمن
الق�ضايا ال�شاملة ،وهي:
 الت�شغيل والريادة يف الأعمال التي تركز على الفقراء ،وهي �سيا�سات لتفعيل ن�شاطات�سن العمل من �أجل ك�سر توريث الفقر من جيل �إلى جيل ،ومن
توليد الدخل للفقراء يف ّ
�أجل ا�ستدامة خمرجات خف�ض الفقر ،لأن البقاء على �سيا�سة الرعاية االجتماعية
�سي�ؤدي �إلى نتائج عك�سية تعزز �أمناط االعتماد بني املنتفعني عن طريق توليد �أفخاخ
للفقر تقو�ض احلوافز الدافعة لالنخراط يف العمل.
ويتم ذلك من خالل تقدمي �سيا�سات الت�شغيل و�سوق العمل دعم ًا م�ؤقت ًا لدخل العاطلني عن
العمل يف �سن ال�شباب ،على �أن ي�شمل حوافز للأ�شخا�ص يف �سن العمل ،ودعم ال�شركات ال�صغرية
وامليكروية ،وتقدمي الإر�شاد واال�ست�شارات واحلوافز ال�ضريبية والآليات املالية مثل التمويل
امليكروي مبا يتما�شى مع الأجندة الوطنية ( ،)2015-2006وجتنّب التداخل واالزدواجية.
 خدمات التعليم ال�شامل وال�صحة ،وذلك ملا يقدمه التعليم من تطوير لقدرات الأفرادو�إنتاجيتهم ورفع م�ستوى معي�شتهم ،وملا ي�سهم به احل�صول على خدمات �صحية ب�شكل عادل
احلد من الفقر وحتقيق االندفاع نحو �سوق العمل من خالل:
يف ّ
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 م�ساعدة الفقراء يف التغلب على العوائق املكانية واالجتماعية واالقت�صادية التي يعانونمنها يف �سعيهم خلدمات التعليم والعناية ال�صحية يف املناطق الريفية الفقرية.
 تعزيز قاعدة املهارات للفقراء والفئات دون الطبقة الو�سطى ،خا�صة ال�شباب ،لزيادةفر�صتهم للح�صول على العمل وتناف�سيتهم يف �سوق العمل ،وحت�سني قدراتهم يف الريادة يف
الأعمال.
 الرتكيز على الفقراء يف الزراعة والبيئة ،من خالل تطوير الريف عن طريق دعماال�ستخدام للأر�ض واملياه لكونها املورد احليوي املتاح لزيادة الإنتاج من املواد الغذائية
والزراعية ،وحت�سني م�ستوى معي�شة الفقراء يف املناطق الريفية ،خا�صة �صغار املالكني
الذين يحتاجون الدعم ،من خالل متويلهم امليكروي ،وتقدمي خدمات الإر�شاد لهم،
وتطوير �سل�سلة قيمة م�ضافة يف الت�صنيع الزراعي ،وا�ستحداث فر�ص للعمل ،وزيادة
املنتج املحلي من املواد الغذائية لال�ستهالك من ِقبل الريف واملدن وقطاع ال�سياحة ،وهذا
ي�شمل ا�ستدامة البيئة من خالل �إجراءات �ضد تدهور الأر�ض ،وحماية املوارد املائية،
واال�ستعمال الر�شيد لهذه املوارد.
حيث جاءت �إ�سرتاتيجية الفقر متطلَّب ًا ،لكون �سكان املناطق الريفية يف الأردن يواجهون
خطر الفقر �إلى درجة �أعلى باملقارنة مع �سكان املدن ،ب�سبب حمدودية فر�ص العمل ،وعدم
كفاية اخلدمات االجتماعية املتاحة.
 النقل والإ�سكان للفقراء :وهذا يتطلب توفري امل�سكن املنا�سب يف جيوب الفقر الريفيةواملناطق احل�ضرية املكتظة ،وحت�سني خدمات النقل من تلك املناطق وربطها بالأ�سواق.
وهذا يتما�شى مع الإ�سرتاتيجة الوطنية للنقل (.)2014-2012
وينبغي �أن تن�ش�أ بوزارة التنمية االجتماعية وحدة ملتابعة اخلطط التنفيذية لإ�سرتاتيجيات
احلد من الفقر ،و�إ�صدار تقارير دورية و�إر�سالها لوزارة التخطيط والتعاون الدويل ،والتي
تقوم بدورها بتوفري التمويل الالزم لتنفيذ برامج و�إ�سرتاتيجيات احلد من الفقر .كما ينبغي
ا�ستحداث قاعدة بيانات من ِقبل وزارة التنمية االجتماعية لغر�ض تقدمي الدعم النقدي
وامل�ساعدات العينية والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات كافة بخ�صو�ص تقدمي الدعم وفق قاعدة
البيانات املعدَّ ة.
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 -حل م�شكلة التداخل يف املهام بني وزارة التنمية االجتماعية والوزارات وامل�ؤ�س�سات

ينبغي العمل بالتد ّرج لإزالة التداخالت ال�سلبية للعمل بني وزارة التنمية االجتماعية
والوزارات والهيئات املختلفة ،و�ضرورة ت�صويبها ،و�إعادة ترتيب قطاع العمل االجتماعي يف
البعد املرجعي والتنفيذي ،بحيث ي�ضمن �إلغاء االزدواجية يف القوانني املعمول بها وت�ضارب
�أداء اجلهات املعنية وتناق�ض توجهاتها واالزدحام والتناف�س بينها وت�سيد بع�ضها للإدارة
التنفيذية لقطاعات العمل االجتماعي والتجاوز بذلك على �صالحيات وزارة التنمية
االجتماعية التي تعنى بالإ�شراف و�إدارة العمل وتوجيهه.
وميكن تلخي�ص هذه التداخالت وحلولها كما يلي:

 .1نقل خدمة الت�أمني ال�صحي لغري القادرين �إلى وزارة ال�صحة� /إدارة الت�أمني ال�صحي،
و�إجراء التعديالت الالزمة على نظام الت�أمني ال�صحي مع انتداب باحثني اجتماعيني
للعمل مع �إدارة الت�أمني ال�صحي وتزويد �إدارة املراكز الإيوائية للإعاقات ال�شديدة
واملتعددة باخلدمات العالجية ال�سريرية من �أطباء وممر�ضني وفنيني ،و�أن تقوم وزارة
ال�صحة مبتابعة املر�ضى النف�سيني الهائمني على وجوههم بالتن�سيق مع احلكام الإداريني
وفق ما تقت�ضية الت�شريعات ،و�أن يتم �إحلاق وحدات ت�شخي�ص الإعاقات املبكرة بوزارة
ال�صحة ،وبذلك تكون هذه الوزارة هي امل�س�ؤولة عن �إ�صدار التقارير الطبية الت�شخي�صية
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .فيما تهتم وزارة التنمية االجتماعية برعاية الأ�شخا�ص
املتوحدين وتوفري اخلدمات الأخرى يف مراكز الت�شخي�ص.
ّ
 .2نقل خدمة الإعفاء من ر�سوم العمل لعامالت املنازل �إلى وزارة العمل ،مع �إجراء التعديالت
الالزمة على الت�شريعات املتعلقة بذلك ،وانتداب باحثني اجتماعيني للعمل مع وزارة العمل
على �إعداد تقارير درا�سة احلالة ،وربط وزارة العمل بقاعدة بيانات �صندوق املعونة
الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية.
�	.3إناطة مهمة �إ�صدار بطاقات تعريفية للأ�شخا�ص املعوقني باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�شخا�ص املعوقني ،ملا لهذه البطاقة من جوانب طبية وت�شخي�صية و�إح�صائية تقدمها
جهات خمتلفة.
 .4نقل مراكز التدريب والت�أهيل املهني اخلا�صة باملعوقني من مالك وزارة التنمية االجتماعية
�إلى مالك م�ؤ�س�سة التدريب املهني.
 .5نقل مهمة ت�سوية حقوق الورثة بالكامل لوزارة املالية /الق�ضاء ال�شرعي ،وربطهم بقاعدة
بيانات مع �صندوق املعونة الوطنية.
 .6نقل �إدارة مراكز املنارة للتنمية الفكرية لذوي الإعاقات العقلية الب�سيطة واملتو�سطة،
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من مالك وزارة التنمية االجتماعية �إلى مالك وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني.
 .7عقد مذكرة تفاهم بني وزارة التنمية االجتماعية ومديرية الأمن العام ،ل�ضبط الأطفال
املت�سولني والبالغني من خالل:
	�إناطة عملية احلجز على املت�سولني بال�ضابطة العدلية-. القيام بذلك من ِق َبل الأمن العام- . تت�س ّلم وزارة التنمية االجتماعية من �شرطة الأحداث ،الأطفال املت�سولني الذين�صدرت بحقهم �أحكام ق�ضائية �أو مذكرات احتفاظ ق�ضائية ،وت�ستقبلهم يف دور
الرعاية التابعة لها ،حلمايتهم وتقدمي الرعاية املنا�سبة لهم-.
 .8التعاون مع وزارة الأ�شغال العامة يف �شراء وبناء و�صيانة م�ساكن الأ�سر الفقرية والعفيفة.
 .9عقد مذكرة تفاهم بني وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدويل
يف ما يتعلق بتن�سيق الدعم املوجه للجمعيات اخلريية من ِقبل مديرية تعزيز الإنتاجية
يف وزارة التخطيط ،والربامج التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.
حيث تتولى وزارة التنمية االجتماعية عملية متويل امل�شاريع اخلا�صة باجلمعيات
اخلريية يف اململكة كونها الوزارة املخت�صة بالإ�شراف على �أعمال هذه اجلمعيات،
كاف �سنوي ًا من خم�ص�صات برنامج تعزيز الإنتاجية يف وزارة
بينما يتم تخ�صي�ص مبلغ ٍ
التخطيط والتعاون الدويل لغايات متويل اجلمعيات اخلريية مب�شاريع �إنتاجية ،ويتم
حتويل املخ�ص�صات التي حتدَّ د �سنوي ًا �إلى وزارة التنمية االجتماعية على �شكل دفعات
ربعية وبح�سب حجم امل�شاريع التي تقدَّ م لها ،كما يتم ت�شكيل جلنة م�شرتكة من الوزارتني
لدرا�سة الطلبات املقدمة من اجلمعيات يف اململكة بح�سب معايري وتعليمات معتمدة من
وزارة التنمية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها ،وتقوم وزارة التنمية ب�إ�صدار املوافقات
الالزمة على التمويل بالتن�سيق مع وزارة التخطيط ،وكذلك توقيع االتفاقات مع اجلمعيات
امل�ستهدفة ،و�إدارة جميع مراحل التمويل ،واملتابعة امليدانية جلميع م�شاريع اجلمعيات
التي يتم متويلها �سنوي ًا من خالل مديريات التنمية املنت�شرة يف حمافظات اململكة ،وتزويد
وزارة التخطيط بتقارير فنية ومالية دورية حول �سري العمل بهذه امل�شاريع.
� .10إيجاد �شبكة معلومات بني �صندوق املعونة الوطنية و�صندوق الزكاة والفئات امل�ستهدفة
بالدعم ،و�ضمان التن�سيق بني ال�صندوقني يف �أداء مهامهما ،وذلك بتعديل تعليمات �صندوق
الزكاة بحيث ت�سمح بالتكامل مع �صندوق املعونة الوطنية يف تقدمي املعونات للأ�سر التي
تقع �ضمن ال�شرائح املنتفعة من �صندوق الزكاة واملنتفعة يف الوقت نف�سه من �صندوق
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املعونة الوطنية.
� .11إعادة التمييز بني الإعاقة واملر�ض النف�سي ،والتفريق بينهما من اجلانب القانوين ،حيث
يجب �أن يعتمد م�شروع قانون العمل االجتماعي اجلديد تعريف ًا ين�سجم مع التعاريف
العاملية الدولية للإعاقة.
الدور الإيوائية احلكومية على الفرتة النهارية ،وال�سماح برتخي�ص
 .12عدم اقت�صار العمل يف ُّ
يعب
مراكز �شبيهة يديرها القطاع اخلا�ص ،ملا لهذا القطاع من قيمة اقت�صادية م�ضافة رّ
عنها عدد العاملني فيها وعدد املنتفعني.
 حلول مقرتحة مل�شكلة التداخل مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الأخرى .1التعاون مع وزارة ال�صحة ل�ضبط دقة التقارير الطبية التي تمُ نح على �أ�سا�سها املعونات
لفئات عدة.
 .2التعاون مع وزارة العمل وم�ؤ�س�سة التدريب املهني وغرفة �صناعة ع ّمان وجمعية الفنادق
الأردنية ،للتو�سع يف تدريب وت�شغيل �أبناء املنتفعني من معونات ال�صندوق.
 .3التو�سع يف خيارات ت�سليم املعونات للمنتفعني عن طريق البنوك وال�صراف الآيل واملحافظ
الإلكرتونية والربيد.
املوحد ،وتطوير �آليات تبادل البيانات مع
 .4ا�ستكمال العمل مب�شروع ال�سجل الوطني
َّ
امل�ؤ�س�سات ال�شريكة للمزيد من الدقة يف حتديد امل�ستهدفني وتخ�صي�ص املعونات.
 .5اعتماد �آلية اال�ستهداف (الفقر متعدد الأبعاد) يف حتديد م�ستحقّي املعونة وقيمة
معوناتهم بدرجة عالية من الدقة.
 .6اال�ستعداد ال�ستيعاب الفئة اله�شة التي تقع على هام�ش حدود اال�ستهداف احلالية
لل�صندوق ،واعتماد معادلة ا�ستحقاق الدعم لهذه الفئة ،ور�صد املخ�ص�صات املالية الالزمة
لهذه الغاية.
 .7اال�ستمرار يف تطوير البنى التحتية ،وبناء قدرات موظفي ال�صندوق ،وتوفري املخ�ص�صات
املالية املطلوبة.
�	.8إيجاد التمويل الالزم لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الإعالمية لل�صندوق ،وتطوير املوقع
الإلكرتوين لل�صندوق لرفع الوعي حول دور ال�صندوق وطريقة تقدميه للمعونات.
�إنّ تقلي�ص عدد امل�ستفيدين من خدمات ال�صندوق مع مراعاة زيادة املخ�ص�صات املوجهة للفرد،

23

ويعد هذا
من �ش�أنه �أن ُيحدث تغيري ًا �إيجابي ًا يف منط حياة الفرد ويف الرتكيبة االجتماعيةّ .
من �أهم م�ؤ�شرات الإ�صالح يف �صندوق املعونة ،ومن دالئل اال�ستجابة للمعايري الدولية ،كما
ميثل �أحدمل�ؤ�شرات الرفاه االجتماعي.

ب -حلول للم�شاكل القطاعية

ميكن ّ
قرت عام
حل امل�شاكل القطاعية بتنفيذ خطة �إ�صالح قطاع الرعاية االجتماعية والتي �أُ ّ
بناء على تو�صيات جلنة التحقيق والتقييم يف �أو�ضاع دور وم�ؤ�س�سات ومراكز الرعاية
ً 2012
االجتماعية والتي ُ�شكلت على �إثر برنامج وثائقي ب ّثته قناة ( )BBCعن االنتهاكات يف
بع�ض مراكز املعوقني .و�ضمت اللجنة يف ع�ضويتها �أ�شخا�ص ًا من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ولي�س
من بينهم � ّأي �شخ�ص من اجلهات الر�سمية ،ومت عر�ض خال�صات تقريرها يف م�ؤمتر �صحفي
بح�ضور �أع�ضاء اللجنة ،و�أُجنز مقرتح �إ�صالح قطاع الرعاية االجتماعية وعر�ضه �أمام امللك
يف وزارة التنمية االجتماعية ،و�أو�صى امللك باملبا�شرة فيه� ،إال �أن م�سار العمل به مل يكتمل
حتى وقت �إعداد هذه املراجعة.
حتديات تنفيذ خطة الإ�صالح االجتماعي
� .1شح املوارد املالية الالزمة لإ�صالح قطاع الرعاية االجتماعية.
 .2قلة املوارد الب�شرية امل�ؤهلة واملدربة ،ف�أغلب العاملني يف الوزارة من الفئة الثالثة� ،أي من
�أ�صحاب الرواتب املنخف�ضة.
 .3ت�ضخُّ م النطاق الإ�شرايف للوزارة والذي ي�شمل اجلمعيات ودور احل�ضانة ودور رعاية
الأطفال الفاقدين لل�سند الأ�سري ودور رعاية الأحداث ودور ومراكز وم�ؤ�س�سات الأ�شخا�ص
املعوقني ،ويف الوقت نف�سه قلة �أعداد املوظفني املعنيني مبراقبة القطاع ومتابعة �ش�ؤونه.
 .4ت�أخُّ ر �صدور الت�شريعات (م�شاريع قوانني حقوق الطفل واجلمعيات والأحداث ،ونظام
امل�ساعدات لدور الرعاية والأحداث ،ونظام مراكز الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) رغم �أن
م�شاريعها ان ُتهي من �إعدادها منذ وقت طويل.
 .5غياب املرجعيات الت�شريعية ملهنة العمل االجتماعي و�آلية الرقابة امل�ستقلة على دور
الرعاية.
 .6نق�ص الدور العالجية من فئة �ضحايا العنف الأ�سري والفتيات اليافعات ،وعدم وجود
خم�ص�صات مالية لذلك.
� .7ضعف تنظيم قطاع العمل االجتماعي رغم �أن القانون �أ�سند م�س�ؤولية العمل االجتماعي
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لوزارة التنمية االجتماعية.
وعليه ،ف�إن املعاجلات القطاعية يف خطة الإ�صالح االجتماعي تتم كما يلي:
قطاع الدفاع االجتماعي
�	.1إن�شاء دور للأطفال الذكور و�أخرى للإناث من �ضحايا العنف الأ�سري.
 .2توفري احتياجات القطاع (و�سائط نقل لدور الأحداث والن�ساء املعنفات واملت�سولني).
� .3صيانة دور الرعاية من خالل �شراء الأثاث ،وتعيني �أخ�صائيني اجتماعيني ونف�سيني يف
دور الأحـداث ،وتوفري الأجهزة الكهربائيـــة الالزمة ،وتعيني م�شرفني اجتماعيني يف دور
الأحداث (لأن الذين يتو ّلون مهمة الإ�شراف يكونون غالب ًا من الفئة الثالثة).
قطاع �ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني
 .1توفري االحتياجات الالزمة للمعوقني (و�سائط نقل� ،أجهزة كهربائية� ،شراء �أثاث� ،أجهزة
طبية).
كاف من امل�شرفني والأخ�صائيني االجتماعيني لهذا القطاع.
 .2توفري لوازم ،وتعيني عدد ٍ
قطاع الأ�سرة والطفولة:
كاف من البيوت للفتيات اليافعات.
 .1فتح عدد ٍ
 .2توفري االحتياجات (و�سائط نقل� ،أجهزة كهربائية� ،أجهزة طبية ،و�سائط نقل� ،أثــــاث،
لوازم ،بالإ�ضافة �إلى امل�شرفني والأخ�صائيني االجتماعيني).
 م�ش َرتك ما بني قطاعات الدفاع االجتماعي و�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني والأ�سرة والطفولة
والإدارة امل�ساندة:
 .1توفري االحتياجات الالزمة لهذا القطاع (كامريات للمراقبة الإلكرتونية� ،أعمال
ال�صيانة ،بناء قدرة م�ؤ�س�سة من خالل التدريب و�إعداد الأد ّلة ،ا�ستحداث وحدة الرعاية
االجتماعية يف مركز الوزارة وت�شغليها ورفع عالوة العاملني يف دور الرعاية).
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قطاع رعاية وت�أهيل املت�سولني
يتعر�ض هذا القطاع للعديد من امل�شكالت ،منها �إ�سناد مهمة �ضبط املت�سولني لوزارة التنمية
االجتماعية بد ًال من ال�ضابطة العدلية ،و�ضعف فاعلية وكفاءة احلل الت�شريعي الذي �أدى
�إلى ارتفاع معدل تكرار الت�سول ،ما ي�ستوجب رفع قدرات القائمني على العمل يف هذا القطاع
من حيث القدرات والتدريب ،وتو�سيع برامج الرعاية الالحقة للمت�سولني ،و�إيجاد حلول
للحد من ظاهرة الت�سول وتكرارها وممار�ستها بطرق مم َّوهة
فاعلة مع الأمن العام والق�ضاءّ ،
حتاول جتاوز الآثار القانونية لهذا الفعل اجلرمي ،واال�ستفادة من التوعية الدينية ملواجهة
هذه الظاهرة.
�ضمانات �إ�صالح خطة قطاع الرعاية االجتماعية
 .1تخ�صي�ص املبالغ الالزمة لرفد دور الرعاية مبا ينق�صها و�سائط النقل واللوازم والأجهزة،
وحتفيز العاملني فيها من خالل رفع عالواتهم و�إن�شاء الدور الالزمة تبع ًا للقطاعات.
 .2تدريب وتزويد الوزارة بالكوادر امل�ؤهلة ال�ضرورية لإجناز �أعمالها الالزمة بنجاح.
 .3حتفيز العاملني يف قطاع الرعاية االجتماعية من خالل زيادة حوافزهم مبا يتنا�سب مع
�صعوبة �أدائهم لعملهم ودورهم الإن�ساين النبيل الذي يقومون به.
الـتــوصيــات
 .1ح�صر الوالية على العمل االجتماعي باحلكومة ممثلة بوزارة التنمية االجتماعية،
واحلد من جتاوز �صالحيات الوزارة من ِقبل امل�ؤ�س�سات الأفقية الرديفة العاملة يف هذا
القطاع ،والف�صل بني امل�ؤ�س�سات املعنية بال�سيا�سات والأخرى املعنية بالتنفيذ ّ
كل بح�سب
الدور املناط بها ،مبا يكفل تويل وزارة التنمية االجتماعية الوالية والقيام بالدور
الإ�شرايف والرقابي على قطاع العمل االجتماعي.
�سواء الرعاية �أو الوقاية من خالل
 .2مهننة العمل االجتماعي ،وتويل تنفيذ هذا العمل
ً
�أخ�صائيني م�ؤهلني درا�سي ًا وتدريبي ًا ومبوجب درا�سات مت�سل�سلة تعتمد على طبيعة
�أعمالهم وخرباتهم وا�ستمراريتهم يف عملهم مهني ًا ،و�أن يتم منح �شهادات علمية متطابقة
ومعرفة لواقع الأخ�صائيني االجتماعيني.
ّ
 .3االنتقال من نهج الرعاية �إلى نهج احلماية والرفاه االجتماعي الذي يعني تعزيز التكامل
واالندماج االجتماعي بدافع �ضمان امل�شاركة املجتمعية للفرد على امل�ستويات االقت�صادية
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وال�سيا�سية واالجتماعية من خالل �ضمان دخل �أعلى من قيمة خط الفقر للفرد وقدرة
الفرد على االنخراط بع�ضوية املنظمات والنقابات واجلمعيات والرت�شح والرت�شيح و�أن
يعي�ش ب�أ�سرة وجمتمع �آمن خايل من العنف.
 .4الت�شاركية مع وزارة التنمية االجتماعية يف م�س�ؤولية مكافحة الفقر ،كون الفقر ناجت ًا
عن قطاعات �أخرى مت�صلة بع�ضها ببع�ض تتحكم فيها متغريات عدة لي�ست من اخت�صا�ص
وزارة التنمية االجتماعية وحدها ،حيث �أن دورها يرتكز على نتائج الفقر ولي�س �أ�سبابه.
� .5ضرورة الت�شارك مع اجلهات املعنية (كالأمن العام ،والق�ضاء ،والأوقاف) ملعاجلة ملف
الت�سول.
 .6تعزيز نهج الرقابة امل�ستقلة على دور الرعاية واملراكز وامل�ؤ�س�سات التي تقوم مبثل هذه
الأدوار.
�	.7إ�صالح القطاعات الفرعية للعمل االجتماعي.
 .8تغيري ا�سم �صندوق املعونة الوطنية لي�صبح «�صندوق الأمان االجتماعي» ،ملا لال�سم اجلديد
من وقع �إيجابي على النف�س.
 .9ت�شجيع املتطوعني على ت�أ�سي�س اجلمعيات اخلا�صة بهم.
� .10شراء خدمات الرعاية واحلماية االجتماعية من اجلمعيات املتخ�ص�صة بذلك.
 .11تعزيز االهتمام امل�ؤ�س�سي ملعاجلة فقر القدرات يف التعليم والتدريب والت�أهيل املرتبط
باحتياجات �سوق العمل.
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