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متهيد

يف عام 1990 اجتمع قادة دول العامل يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك يف اأكرب تظاهرة دولية 
من نوعها للبحث يف مو�صوع الطفل الذي كان الركيزة الأ�صا�صية جلدول اأعمال موؤمتر القمة العاملي 
اإجراء رئي�صي مت من خالله املوافقة على اتفاقية حقوق الطفل.  اأول  اأجل الطفل. ويعد املوؤمتر  من 
وقد وافق قادة الدول الذين ح�رسوا املوؤمتر على ا�صرت�صاد مبداأ “الأطفال اأولً” الذي ين�ص على اإيالء 
القمة تبنى زعماء دول العامل وروؤ�صاء  اأولوية عليا. ويف ختام تلك  الأ�صا�صية  الأطفال  احتياجات 
لتنفيذ بنود ذلك  الطفل ومنائه وحمايته وم�صاركته وخطة عمل  ببقاء  باللتزام  اإعالناً  احلكومات 
الإعالن. و�صادق الأردن على التفاقية الدولية حلقوق الطفل يف عام 1991، ومت الت�صديق على هذه 
التفاقية مبوجب قانون » قانون الت�صديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 ل�صنة 2006« املن�صور 
على ال�صفحة 3991 من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4787 بتاريخ )2006/10/16( وحقق العديد من 

الإجنازات من خالل تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة )2000-1993(.

وبعد م�صي ع�رس �صنوات على انعقاد موؤمتر القمة العاملي من اأجل الطفل، عقدت اجلمعية العامة 
لالأمم املتحدة جل�صة خا�صة حول الأطفال يف عام 2002 ملراجعة ما مت اإحرازه من تقدم يف العقد 
املا�صي، والتفاق على روؤية م�صتقبلية من اأجل الطفل. ومت التفاق على التزام عاملي من اأجل الأطفال 
"World Fit for Children"، واتفق زعماء  بالأطفال«  يف وثيقة جديدة هي »عامل جدير 

العامل على ا�صتخدام الإطار العام لهذه الوثيقة يف تطوير اخلطط الوطنية للطفولة.

لقد و�صع جاللة امللك عبد اهلل الثاين وجاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمان روؤية وا�صحة لأجل 
اأطفال الأردن، تن�صجم مع الزخم والروؤية العاملية والعربية لالأطفال. فقد ان�صمت الأردن اإىل احلركة 
العاملية من اأجل الأطفال التي هدفت اإىل البناء على الإجنازات وترجمة الروؤية اخلا�صة بالأطفال اإىل 
اإجراءات ملمو�صة. وقد ان�صمت اإىل هذه املبادرة جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة يف ت�رسين 
الثاين 2000، بالإ�صافة اإىل نيل�صون مانديال وجرا�صا مي�صيل، يف اإعالن التزامهم بقيادة حركة عاملية 
من اأجل الأطفال. وقد وجهت هذه ال�صخ�صيات املهمة دعوتها اإىل قادة العامل يف احلكومات والقطاع 
اخلا�ص واملجتمع املدين وو�صائل الإعالم، وكذلك لالأطفال وال�صباب اليافعني، للعمل معاً لتخطي 

الكلمات والعمل على الوفاء بالوعود واللتزامات املتعلقة بالأطفال. 

قالت جللة امللكة رانيا العبداهلل:
»اإن فكرة رعاية الطفل وحمايته يف الأردن تنبع من اإدراكنا اأن التغريات التي 
طراأت على جمتمعنا اأدت اإىل التاأثري على اأمان الأ�رسة، وذلك كما ح�شل يف 
معها  والتعامل  التحديات  مواجهة  اخرتنا  لكننا  العامل.  املجتمعات يف  خمتلف 

ب�شجاعة ل اأن نتجاهلها«
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وعلى امل�صتوى الإقليمي، عقدت جامعة الدول العربية املوؤمتر العربي الثاين رفيع امل�صتوى حلقوق 
اآليات  لتفعيل  بالأطفال«  القاهرة حول عامل جدير  »اإعالن  الذي �صدر عنه  الطفل يف عام 2001، 
العمل العربي امل�صرتك من اأجل الطفولة، وبيان موقف عربي موحد للم�صاركة الفعالة يف اجلل�صة 
يف  للطفولة  الثانية  العربية  اخلطة  م�رسوع  باإعداد  وقرار  الطفولة،  حول  املتحدة  لالأمم  اخلا�صة 
�صوء التوجهات العاملية اجلديدة والثوابت العربية الأ�صيلة. ويف الدورة ال�صتثنائية للجنة الفنية 
ال�صت�صارية للطفولة العربية التي عقدت يف البحرين يف عام 2003، متت درا�صة »م�رسوع اخلطة 
الثالث  العربي  املوؤمتر  اإىل  ورفعه  امل�رسوع  باعتماد  اللجنة  واأو�صت  وتنقيحه،  للطفولة«  العربية 
رفيع امل�صتوى حلقوق الطفل الذي عقد يف اجلمهورية التون�صية يف عام 2004، حيث هدف املوؤمتر 
اإىل اعتماد خطة العمل العربية للطفولة )2004-2015( كي ت�صرت�صد بها الدول العربية يف تطوير 

خططها الوطنية للطفولة، وبناء عليه مت اإعداد اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة.

ل�صنة   27 رقم  القانون  عليه  ن�ص  الذي  ال�رسة  ل�صوؤون  الوطني  املجل�ص  دور  برز  املنطلق  هذا  من 
2001 من تبني العمل على �صياغة وتطوير ال�صيا�صات والربامج اخلا�صة بالطفولة، وت�صجيع الربامج 
والن�صاطات الرتبوية والجتماعية والثقافية والإعالمية املوجهة للطفل ومتابعة اجلهود الرامية اإىل 
حتقيق اأهداف املواثيق والتفاقيات الدولية املتعلقة ب�صوؤون الأ�رسة واملراأة والأطفال وال�صباب التي  
الن�صاطات  لنتائج  والتقومي  املراجعة  اأعمال  ومتابعة  الها�صمية،  الأردنية  اململكة  عليها  �صادقت 

والربامج املتعلقة ب�صوؤون الأ�رسة واقرتاح اآليات وبرامج لتطوير تلك الن�صاطات والربامج. 
يعر�ص هذا التقرير وهو الأول حول اإجنازات اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة لالأعوام 2009-2004 
اأبرز ما مت اإجنازه كا يعر�ص التحديات التي واجهت تنفيذ بع�ص ن�صاطات اخلطة وعملية املتابعة 

والتقييم.
واإذ ي�صع املجل�ص الوطني ل�صوؤون الأ�رسة هذا التقرير بني اأيدي كافة الوزارات املعنية واملوؤ�ص�صات 
الوطنية احلكومية وموؤ�ص�صات املجتمع املدين وكافة اجلهات التي �صاهمت يف هذا الإجناز الوطني 
يتقدم بجزيل ال�صكر والعرفان لكافة الذين �صاهموا يف  اإجناز هذا التقرير الذي يعك�ص جانبا كبريا 

من اجلهود الوطنية الهادفة اإىل الرتقاء بالطفل الأردين على امل�صتوى املحلي، والإقليمي، والدويل.

د. هيفاء اأبو غزالة         
الأمني العام للمجل�ص الوطني ل�صوؤون الأ�رسة        

مرتكزات اخلطة:
تنطلـق اخلطـة الوطـنية للطفولة مـن مرتكزات اأ�صا�صـية هي:

العربية  واخلطة  الطفل  حقوق  اتفاقية  مثل  بالطفولة  اخلا�صة  الدولية  باملواثيق  الإلتزام  اأول:   
اأقرتها  التي  اجلديدة  الدولية  الأولويات  �صوء  الثانية 2004-2015، يف  للع�رسية  للطفولة 
الطفل يف  �صمان حق  اأهمية  على  توؤكد  والتي   2002 عام  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
اخلدمات ال�صحية والتعليم واحلماية عرب خمتلف القوانني والأولويات املعتمدة يف الن�صو�ص 

وعلى اأر�ص الواقع. 
ت�صمل:  والتي  بالطفولة  عالقة  لها  التي  الوطنية  واخلطط  ال�صرتاتيجيات  اإىل  الإ�صتناد  ثانيا: 
-2003( املبكرة  للطفولة  الوطنية  اخلطة   ،)2000( املبكرة  للطفولة  الوطنية  الإ�صرتاتيجية 
وم�صودة   ،)2003( الأطفال  عمل  اأ�صكال  اأ�صواأ  على  للق�صاء  الوطنية  الإ�صرتاتيجية   ،)2007

الإ�صرتاتيجية الوطنية لل�صباب )2009-2005(.
و�صمان  الفقر،  مبكافحة  تتعلق  والتي   MDG›s(( للتنمية  الألفية  اأهداف  اإىل  ال�صتناد  ثالثا:   
الأمهات والأطفال، ومكافحة  النوع الجتماعي، وتقليل معدل وفيات  التعليم، ودعم ق�صايا 
الإيدز والأمرا�ص املعدية، و�صمان دميومة البيئة، وتدعيم ال�رساكة احلقيقية للتنمية، بحيث 
وتقليل  وامل�صاواة   العدالة  ت�صمن  واملتابعة  للتقييم  موؤ�رسات حمددة  الأهداف  عن  ينبثق 

الفجوة الجتماعية.
اإليها الأردن يف جمال الطفولة لالأعوام ال�صابقة على  رابعا: املحافظة على املكت�صبات التي و�صل 
جميع الأ�صعدة، مثل ال�صحة والتعليم واملجالت الأخرى والتي تتمثل بالعدالة الجتماعية 
الأردين  الطفل  جعل  مما  ال�صعبة،  والظروف  الطبيعية  الظروف  يف  العمرية  الفئات  جلميع 
لنهاية  الوطني  التقرير  اأ�صار  فقد  العربي.  الوطن  لأقرانه يف  بالن�صبة  متميزة  مكانة  يحتل 
العقد حول و�صع الطفولة يف الأردن )End of Decade Report، 2000( اإىل اأن هناك 
تقدماً ملحوظاً وم�صطرداً يف جميع املجالت دون ا�صتثناء، وعليه فاإن املحافظة على هذه 
املكت�صبات والنجاحات م�صوؤولية الأفراد واملوؤ�ص�صات احلكومية وغري احلكومية واأ�صا�ص لبناء 

جيل متميز وفاعل.
التغريات  يف  واملتمثلة  خا�صة  واملنطقة  كافة  العامل  ي�صهدها  التي  التحديات  خام�صا:مواجهة 
القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية، والتي ت�صع الأطفال بكافة فئاتهم حتت وطاأة ظروف 
ي�صعب التعاي�ص معها. ويبقى الفقر والبطالة من العوائق الرئي�صية ل�صمان حق الأطفال يف 
الأمر الذي يزيد من  التمييز والعنف وغياب العدالة بني اجلن�صني،  اإىل  اإ�صافة  اأف�صل،  حياة 
دائرة التحديات ويجعل حتقيق العدالة الجتماعية �صعباً و�صاقاً على الأمة العربية باأكملها، 

وخا�صة على الأطفال.
�صاد�صا:اتباع املنهج العلمي والنتائج املعتمدة على البحوث اأ�صا�صاً للتخطيط ال�صامل الذي ينتج 
عنه برامج علمية مبنية على قواعد املعلومات والدرا�صات ونتائج البحوث العلمية اإمياناً باأن 

التخطيط بالأدلة )Evidence-Based Planning( اأ�صا�ص لال�صتمرارية والنجاح. 
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حماور اخلطة:

تاأمني ال�صحة واحلياة الآمنة اأول:  
النماء وتنمية القدرات ثانيا:  

احلماية لالأطفال يف الظروف ال�صعبة ثالثا:  
الإعالم رابعا:  

املتابعة والتقييم خام�صا: 

الإجنازات �شمن املحاور:

عند عر�ص اإجنازات اخلطة لالأعوام )2004-2009( يتم ذكر الأهداف والن�صاطات ح�صب حماور اخلطة 
وبنف�ص الرتقيم الت�صل�صلي. ويتم اإدراج الإجنازات على �صكل نقاط )•( ويتبع بع�ص الإجنازات توجهات 

م�صتقبلية ي�صعى املنفذون نحو حتقيقها وحتديات واجهت التنفيذ. 

اأول: تاأمني ال�شحة واحلياة الآمنة

اإن الهدف العام ملحور ال�صحة هو تاأمني ال�صحة واحلياة الآمنة وحتقيق حق كل طفل وطفلة يف 
البقاء واحلياة الكرمية واحل�صول على رعاية �صحية وتغذية متوازنة وبيئة �صحية اآمنة. وقد  مت 

اإجناز ما يلي �صمن هذا املحور:

1. �شــحة الأم احلامل 
1-1. خف�ص ن�صبة وفيات الأمهات احلوامل من 41 اإىل 15 لكل مئة األف طفل يف عام 2013     

1-1-1.  دعم الربامج الالزمة لتح�صني امل�صتوى التغذوي لالأم احلامل خلف�ص ن�صبة الإ�صابة بفقر 
الدم ون�صبة ال�صمنة ون�صبة املدخنات 

تثقيف  نحو  والتوجه  احلوامل  بني  ال�صمنة  ن�صبة  وخف�ص  احلوامل  بني  الدم  فقر  ن�صبة  خف�ص   •
املجتمعات املحلية واإنتاج مواد تثقيفية لالأمهات احلوامل.

1-1-2. دعم الربامج الالزمة ملتابعة الأم خالل فرتة احلمل �صت مرات على الأقل موزعة على مراحل 
احلمل

• زيادة الوعي والعمل يف برنامج املتابعة خالل احلمل مبعدل 6 مرات على الأقل واحل�صول على 
خدمات ذات جودة عالية.

1-1-3. حتديث املعايري اخلا�صة مبتابعة الأم يف فرتة احلمل مبا فيها الأحمال املختطرة
• توفر املعايري اخلا�صة ل�صحة املراأة الإجنابية املتكاملة. 

اأدائهاوجود كوادر مدربة لتطبيق  الكوادر ال�صحية لتطبيق هذه املعايري ومراقبة  1-1-4.  تدريب 
معايري �صحة املراأة ووجود نظام متابعة وتقييم

• هناك توجه ملراقبة اأداء الكوادر ومتابعة تطبيق املعايري.

1-1-5. توفري مراكز اإحالة ملتابعة الأحمال املختطرة ح�صب املعايري املذكورة اأعاله بواقع مركز 
لكل حمافظة على الأقل، وذلك للتاأكد من الولدة باإ�رساف طبيب خمت�ص

• توفر مراكز خمت�صة ملتابعة الأحمال املختطرة على الأقل مركز/لكل حمافظة وتوجه نحو زيادة 
عدد الكوادر املخت�صة.

1-1-7. ال�صتمرار يف تدريـب الكـوادر ال�صـحية )اأطباء، ممر�صات، قابالت( للعناية بالأم يف فرتة ما 
بعد الولدة

• وجود كوادر مدربة من اأطباء و ممر�صات و قابالت يف مراكز �صحة املراأة والطفل.
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1-1-8. دعم الربامج التي تهدف اإىل زيادة معرفة الأم باأهمية الرعاية يف فرتة ما بعد الولدة
• زيادة الوعي باأهمية احل�صول على خدمات ما بعد الولدة وتوفر برامج لدعم هذه اخلدمات.

التوجه: 
التوعية والتثقيف لل�صيدات احلوامل باأهمية املراجعة يف فرتة النفا�ص وتدريب الكوادر الطبية على 

�رسورة تقدمي امل�صورة لل�صيدات احلوامل باأهمية رعاية ما بعد الولدة.

1-1-11. ال�صتمرار يف اإجراء الفحو�صات الروتينية التالية:
)Glucose TT( اختبار حتمل ال�صكر 

• اإجراء فح�ص حتمل ال�صكر لالأمهات احلوامل ح�صب الربوتوكول.
- )Blood Group(  فئة الدم+ )RH( عامل رايزو�ص )Urine Analysis(  حتليل البول 

الروتيني+)Fasting Blood Sugar( ن�صبة ال�صكر يف الدم عند ال�صائم 
• اإجراء هذه الفحو�صات جلميع احلوامل يف املراكز ال�صحية و ح�صب الربوتوكول.

1-2. خف�ص معدل فقر الدم التغذوي بني الن�صاء احلوامل من 42.3% اإىل 15% بحلول عام2013
وتوفريها  احلمل  فرتة  طوال  احلامل  لالأم  ال�رسورية  والفيتامينات  احلديد  مركبات  اإعطاء   .1-2-1

ب�صورة م�صتمرة:
الأم  وتزويد  ال�صحية  املراكز  ب�صكل م�صتمر يف  احلامل  لالأم  والفيتامينات  احلديد  توفر مركبات   •

احلامل بها ح�صب الربوتوكول.

التوجه: 
ت�صجيع ال�صيدات على تناول هذه الفيتامينات و التوعية والتثقيف ال�صحي وتوفري هذه الفيتامينات 

ب�صكل دائم يف املراكز وامل�صت�صفيات.

1-2-2. دعم جميع اأنواع الطحني بالعنا�رس الغذائية الدقيقة من فيتامينات ومعادن
• خف�ص ن�صبة فقر الدم بني ال�صيدات يف �صن الإجناب وخف�ص ن�صبة فقر الدم لدى الأطفال دون �صن 

5 �صنوات وحت�صن الو�صع التغذوي لدى اأفراد املجتمع.

التوجه: 
خف�ص ن�صبة فقر الدم لدى اأفراد املجتمع وتوعية وتثقيف املجتمع املحلي.

التحدي: 
عدم وجود م�صتودع خا�ص لتخزين الربميك�ص.

1-2-3. ال�صتمرار بربنامج اإ�صافة اليود اإىل ملح الطعام
• تقليل  ن�صبة امل�صابني بت�صخم الغدة الدرقية.

التوجه: 
ال�صتمرار بالربامج التوعوية املتعلقة بتخفي�ص ن�صبة  ت�صخم الغدة الدرقية.

التحدي: 
عدم التزام بع�ص امل�صانع ببطاقة البيان وعدم توفر مراقبني باأعداد كافية.

1-2-4. تنفيذ برامج لتوعية الأمهات بالتغذية املتوازنة مبا يف ذلك الوقاية من فقر الدم 
• زيادة وعي الأمهات باأهمية التغذية املتوازنة للوقاية من فقر الدم.

1-3. خف�ص املرا�صة بني الأمهات احلوامل اإىل الن�صف بحلول عام 2013
1-3-2. التعرف املبكر على الأمهات الالتي يعانني من اأمرا�ص مزمنة مثل: اأمرا�ص القلب واأمرا�ص 

الكلى وال�صكري وارتفاع �صغط الدم وفقر الدم واللتهابات املزمنة
• زيادة مقدرة مقدمي اخلدمات يف مراكز الأمومة والطفولة على التعرف املبكر على الأمهات الالتي 

يعانني من الأمرا�ص املزمنة.

التوجه: 
ال�صيدات  الوعي لدى  الكوادر على رفع  الطبي وتدريب  الفح�ص  زيادة احلالت املكت�صفة من خالل 

باأهمية الفح�ص املبكر.

1-3-3. العمل على اأن تتم جميع الولدات يف امل�صت�صفيات اأو حتت اإ�رساف طبي
• معظم الولدات تتم يف امل�صت�صفيات.

• ا�صتخدام الو�صائل املختلفة لتنظيم الأ�رسة والتوعية باأهمية تباعد الأحمال.  
• 50 ندوة توعوية �صنويا لل�صيدات يف �صن الإجناب.

التوجه:
رفع الوعي لدى ال�صيدات باأهمية املباعدة بني الأحمال وتدريب الكوادر على امل�صورة وتفعيل امل�صورة 
املتخ�ص�صة وت�صجيع وا�صتقطاب ال�صيدات وتثقيف دوري لل�صيدات قبل و بعد احلمل واإدخال الربنامج 

�صمن امل�صاقات املدر�صية.
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1-3-5. توعية الأمهات باأخطار احلمل خا�صة بعد �صن اخلام�صة والثالثني ودون �صن الثمانية ع�رس 
عاماً، ومبخاطر نق�ص الأك�صجني واحل�صبة الأملانية ... اإلخ

• زيادة الوعي باأخطار احلمل.

1-3-6. تثقيف الأمهات احلوامل حول خماطر التدخني و�صوء التغذية على الأم والطفل
املوا�صيع  احلوامل يف  لالأمهات  متكامل  تثقيفي  برنامج  يوجد  احلامل  رعاية  بروتوكول  ح�صب   •

املذكورة.

1-3-7. تثقيف احلوامل لتعزيز اأمناط و�صلوكيات احلياة ال�صحية لتجنيبهن عوامل اختطار احلمل
• زيادة الوعي بني الأمهات احلوامل حول خماطر التدخني.

الربوتوكولت  ح�صب  املنقولة جن�صياً  الأمرا�ص  ال�صليم ملعاجلة  ال�رسيري  التدبري  1-3-9. حت�صني 
املو�صوعة لهذه  الغاية:

• الكوادر ال�صحية مدربة و موؤهلة ملعاجلة الأمرا�ص املنقولة جن�صيا والتدبري ال�صليم لها ح�صب 
على  ال�صحية  الكوادر  وتدريب  الأن�صطة  زيادة  على  يرتكز  والتوجه  املو�صوعة  الربوتوكولت 
اإعداد الأدلة  الت�صخي�ص املبدئي » ال�صيالن- الزهري « والت�صخي�ص باملتالزمات و الأعرا�ص و 

التوجيهية اخلا�صة بذلك و حت�صني عمل املختربات و الفحو�صات.

2. �شحة الأطفال الر�شع من حلظة الولدة اإىل عمر اأربعة اأ�شابيع
2-1. خف�ص معدل وفيات الأطفال حديثي الولدة اإىل عمر 4 اأ�صابيع Neonatal، من 16 اإىل 10 

لكل األف مولود حي
2-1-1. توفري العناية املتخ�ص�صة بالوليد فور الولدة من قبل طبيب اأطفال يف حال الولدة �صمن 

الأحمال اخلطرة
• ا�صتمرار توفري العناية املتخ�ص�صة.

التوجه: 
ا�صتمرار تدريب و تطوير الكوادر الب�رسية العاملة يف وحدات حديثي الولدة واعتماد الدليل الإر�صادي 

م�صدراً لتطبيق املهارات ال�صحية يف الوحدة.

2-1-2. ال�صتمرار يف توفري الإمكانيات اخلا�صة بالإنعا�ص للطفل بعد الولدة مبا�رسة
• مت تدريب 227 ممر�صة و  116 طبيبا عاملني يف وحدات حديثي الولدة.

التوجه: 
ا�صتمرار عقد الدورات التدريبية ومتابعة التدريب امليداين.

التحدي: 
ت�رسب الكوادر املدربة.

2-1-3. توفري وتو�صعة اأق�صام اخلداج يف امل�صت�صفيات التي تقدم خدمات التوليد
• متت تو�صعة ت�صعة م�صت�صفيات تقدم خدمات للتوليد.

التوجه: 
ا�صتمرار اأعمال التو�صعة لأق�صام اخلداج يف كافة م�صت�صفيات وزارة ال�صحة.

2-1-5. ت�صجيع الأم على البدء املبكر بالر�صاعة الطبيعية بعد الولدة مبا�رسة واإعدادها لذلك خالل 
فرتة احلمل واّتباع املمار�صات املثلى لإجناحها

• زيادة عدد الأمهات املر�صعات اللواتي يتبعن املمار�صات املثلى للر�صاعة الطبيعية.

العنـاية بالطفل  التي توفر لالأم احلامل املعلومات واملهارات لتمكينها من  الربامج  2-1-6. دعم 
الوليد

• برنامج رعاية ما بعد الولدة يف مراكز الأمومة والطفولة مطبق و فَعال.

2-1-8. فح�ص الطفل حديث الولدة على عمر اأ�صبوعني ح�صب الربوتوكولت املعتمدة للتعرف على:
الفحو�ص  بوا�صطة  الدرقية وغريها  الغدة  اإفراز  ونق�ص  الورك  فيها خلع  اخللقية مبا  الت�صوهات   -

.)TSH(، )PKU( :املخربية اخلا�صة بذلك
• جميع املواليد اجلدد يتم فح�صهم يف برنامج امل�صح الطبي حلديثي الولدة.

التوجه: 
زيادة املواليد املفحو�صني بعد الولدة لتغطية جميع املواليد حديثي الولدة، وحت�صني اخلدمات 
العالجية املقدمة ملر�ص )PKU(،)TSH( والتدريب امل�صتمر للمراكز ال�صحية لأخذ العينات ون�رس 

الوعي ال�صحي يف ال�صحف والتلفاز.

2-1-12. اإعطاء مطعوم )BCG(خالل اأول اأ�صبوعني من عمر الطفل
• مت اإجنازه بن�صبة %95 
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Post Neonatal 3. �شــحة الأطفال الر�شع من �شهر اإىل دون ال�شنة من العمر
3-1. خف�ص معدل وفيات الأطفال الر�صع من �صهر اإىل دون ال�صنة من 7 اإىل 4 لكل األف مولود حي

: )IMCI( 3-1-1. اإدخال مفهوم العناية املتكاملة لأمرا�ص الطفولة
�صدة  من  واحلد  ال�صائعة،  الطفولة  باأمرا�ص  الإ�صابة  معدلت  من  واحلد  الوفاة  معدلت  خف�ص   •

النوبات املر�صية وم�صاعفاتها.
وزارة  قبل  من   )IMCI( الطفل  ل�صحة  املتكاملة  الرعاية  اإ�صرتاتيجية  وخطط  �صيا�صة  اعتماد   •
ال�صحة على اأنها الإ�صرتاتيجية الأ�صا�صية للرعاية ال�صحية الأولية لالأطفال دون اخلم�ص �صنوات.

• تطبيق اإ�صرتاتيجية الرعاية املتكاملة ل�صحة الطفل بجميع مراكز الرعاية ال�صحية والأولية يف 
مديريات ال�صحة للمناطق امل�صتهدفة بالتن�صيق والتعاون التام مع مديريات ال�صحة.

• امل�صاهمة يف النمو ال�صحيح للطفل بدنيا ونف�صيا واجتماعيا بالتعاون مع الأ�رسة واملجتمع يف 
تن�صئة ورعاية الطفل اأثناء ال�صحة واملر�ص.  

اإىل  املتكاملة  الرعاية  بروتوكول  وتطبيق  اإدخال  على  قادرون  )اأطباء ومتري�ص(   �صحية  كوادر   •
املراكز ال�صحية يف املحافظات وعيادات وكالة الغوث. 

• تكامل الرعاية ال�صحية للطفل عالجيا ووقائيا وتعظيم الإفادة من موارد املراكز ال�صحية.
اأ�صا�صية، و  • حت�صن النظام ال�صحي من خالل توفري متطلبات تقدمي اخلدمة من جتهيزات واأدوية 

تنظيم العمل داخل املن�صاأة ال�صحية، و تطبيق نظام اإحالة فعال ودعم الإ�رساف التوجيهي. 
• حت�صن ممار�صات الأ�رسة واملجتمع مبا يدعم معارف وممار�صات الأمهات لتن�صئة الطفل ورعايته 

اأثناء ال�صحة واملر�ص.
• خف�ص معدلت الوفاة واملرا�صة بني الأطفال دون �صن 5 �صنوات ب�صبب الإ�صهال.

3-2. خفـ�ص معدل الإ�صابة بفقـر الـدم التغذوي اإىل الن�صف بحلول عام 2013 
3-2-1. اإجراء امل�صح الأويل لالأطفال يف الفئة العمرية من 6-11 �صهراً للتعرف على امل�صابني بفقر 

الدم
• اكت�صاف حالت فقر الدم لدى الأطفال يف هذه الفئة العمرية.

التوجه: 
زيادة ن�صبة الأطفال الذين يجرى الفح�ص لهم و التوعية و التثقيف باأهمية الفح�ص املخربي لالأطفال.

التحدي: 
عدم التزام مقدمي اخلدمات بالربوتوكول وعدم توفر خمتربات يف بع�ص املراكز الأولية بالإ�صافة اإىل 

عدم التزام الأهايل باإجراء الفح�ص املخربي. 

3-2-2. اإعطاء الأطفال احلديد ابتداًء من ال�صهر ال�صاد�ص وتوفريه ب�صكل دائم
• يتم اإعطاء احلديد لالأطفال الذين مت ت�صخي�ص فقر الدم لديهم.

3-2-3. تنفيذ برامج توعية لالأم باأهمية الر�صاعة الطبيعية املطلقة حتى ال�صهر ال�صاد�ص وتطوير 
برنامج لالأغذية التكميلية بعد ذلك مع ال�صتمرار بالر�صاعة الطبيعية ملدة �صنتني

• تنفيذ جل�صات توعية لالأمهات مبعدل )126( جل�صة يف كل عام يف كافة اأنحاء اململكة من خالل 
برنامج للتوعية الوالدية.

حول  والطفولة  الأمومة  خدمات  ملقدمي  دليل  و  التكميلية  الأغذية  حول  تثقيفية  ن�رسة  اإ�صدار   •
الر�صاعة الطبيعية.

التحدي: 
عدم توفر بدل تنقالت ملنفذي اجلل�صات.

3-3. خف�ص معدل الإعاقة عند الأطفال اإىل الن�صف بحلول عام 2013
3-3-1. التو�صع با�صتخدام الأدوات املنا�صبة للك�صف املبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم 

وحت�صني نوعيتها
• وتوفريها وتخطيط برامج التدخل املبكر وتطبيقها ح�صب املرحلة العمرية منذ الولدة ف�صاعداً 

ولتغطية كافة مناطق اململكة
• الكت�صاف املبكر لالإعاقات و حتويلها لربامج التدخل املبكر.

التوجه: 
يتم ا�صتخدام ملف متابعة منو وتطور الطفل يف مراكز الأمومة والطفولة و حتويل احلالت امل�صتبه 
الإعاقات  ويحتاج امللف لتعديل وتطوير كما يحتاج مقدمو  بها لعيادات الخت�صا�ص لت�صخي�ص 

اخلدمات للتدريب على الك�صف املبكر.

التحديات :
عدم التن�صيق مع اجلهات التي تقوم بتنفيذ برامج التدخل كما اأن مركز الك�صف املبكر عن الإعاقة 

التابع لوزارة ال�صحة بحاجة اإىل رفده بالكوادر املوؤهلة واملدربة والأجهزة الالزمة.

3-3-2. ال�صتمرار يف ا�صتخدام �صجل الطفل للك�صف املبكر عن الإعاقة وتتبع منو الطفل وتطوره 
ومراقبة ذلك وحتديثه ب�صكل دوري

• ال�صجل م�صتخدم يف جميع مراكز الأمومة والطفولة.
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التوجه: 
تطوير امللف وحتديثه.

3-3-3. توفري خدمات الإر�صاد الوراثي يف كل حمافظة قبل الزواج وبعده
• ازدياد عدد حالت ال�صت�صارات الوراثية و حالت الأمرا�ص الوراثية و الت�صوهات  املبلغ عنها.

التحدي: 
�صعف التزام �صباط الرتباط مبا اأوكل لهم من متابعة يف مناطقهم.

3-3-4.  تفعيل دور مراكز الأمومة والطفولة كوحدات ت�صخي�ص وتدريب الأطباء العاملني فيها على 
الك�صف املبكر عن الإعاقة وتزويدها باملعدات الالزمة مع اإيالء املناطق النائية الأولوية

• جميع الأطباء العاملني يف مراكز الأمومة والطفولة ميتلكون املهارات الالزمة للك�صف املبكر عن 
الإعاقة. 

3-3-5. اإدخال فحو�صات ال�صمع عند الأطفال حديثي الولدة
يتم اإجراء فح�ص ال�صمع جلميع  املواليد اجلدد.

• يجري العمل على و�صع خطة وطنية لفح�ص ال�صمع للمواليد اجلدد وو�صع اآليات املتابعة.

التوجه: 
يتم العمل على متابعة اإجراء امل�صح ال�صمعي للمواليد اجلدد يف م�صت�صفيات وزارة ال�صحة  وتدريب 
الكوادر ال�صحية على عوامل اخلطورة املوؤدية مل�صاكل ال�صمع، ومتابعة فح�ص الأطفال امل�صجلني يف 

مراكز الأمومة و حتويلهم للم�صت�صفيات للفح�ص.

التحدي: 
عدم توفر الأعداد الكافية من فاح�صي ال�صمع لفح�ص املواليد اجلدد قبل مغادرة امل�صت�صفى وخ�صو�صا 

الولدات امل�صائية. 

3-3-6. متابعة تطبيق  نظام الفح�ص الطبي قبل الزواج للتال�صيميا
• جميع املقبلني على الزواج يتم فح�صهم للتال�صيميا وتقدم امل�صورة  حلاملي املر�ص.

 التوجه: 
زيادة عدد حالت ال�صت�صارات الوراثية قبل الزواج ون�رس الوعي يف ال�صحف و التلفاز.

التحدي: 
اختفاء املفحو�صني بعد الفح�ص الأويل و عدم املعرفة بقراراتهم للزواج.

3-3-7. توفري املطاعيم الإ�صافية ال�رسورية لالأطفال ذوي الإعاقات جماناً:
• مطعوم Hepatitis A  متوفر لإعطائه لالأطفال املعاقني عقليا واأ�صباب عدم التنفيذ اقت�صاره 

على املعاقني عقليا وينتظر اإجراء درا�صة جلدوى اإ�صافة املطعوم جلميع اأفراد املجتمع.

4. �شــحة الطفـل دون �شن اخلام�شة
�صمن  لها  يطعم  التي  والأمرا�ص  والإ�صهال  احلاد  التنف�صي  اجلهاز  باأمرا�ص  الإ�صابة  خف�ص   .1-4

برنامج الـ )IMCI( اإىل الن�صف
: )ARI(4-1-1. ال�صتمرار يف تطبيق الربنامج الوطني لاللتهابات التنف�صية احلادة

�صدة  من  واحلد  ال�صائعة،  الطفولة  باأمرا�ص  الإ�صابة  معدلت  من  واحلد  الوفاة  معدلت  خف�ص   •
النوبات املر�صية وم�صاعفاتها.

وزارة  قبل  من   )IMCI( الطفل  ل�صحة  املتكاملة  الرعاية  اإ�صرتاتيجية  وخطط  �صيا�صة  اعتماد   •
ال�صحة على اأنها الإ�صرتاتيجية الأ�صا�صية للرعاية ال�صحية الأولية لالأطفال دون اخلم�ص �صنوات.

• تطبيق اإ�صرتاتيجية الرعاية املتكاملة ل�صحة الطفل يف جميع مراكز الرعاية ال�صحية الأولية يف 
مديريات ال�صحة للمناطق امل�صتهدفة بالتن�صيق والتعاون التام مع مديريات ال�صحة.

• امل�صاهمة يف النمو ال�صحيح للطفل بدنيا ونف�صيا واجتماعيا بالتعاون مع الأ�رسة واملجتمع يف 
تن�صئة ورعاية الطفل اأثناء ال�صحة واملر�ص.  

اإىل  املتكاملة  الرعاية  بروتوكول  وتطبيق  اإدخال  على  قادرون  ومتري�ص(   )اأطباء  �صحية  كوادر   •
املراكز ال�صحية يف املحافظات وعيادات وكالة الغوث.

• تكامل الرعاية ال�صحية للطفل عالجيا ووقائيا وتعظيم الإفادة من موارد املراكز ال�صحية.
و  اأ�صا�صية  واأدوية  ال�صحي من خالل توفري متطلبات تقدمي اخلدمة من جتهيزات  النظام  حت�صن   •

تنظيم العمل داخل املن�صاأة ال�صحية ودعم الإ�رساف التوجيهي. 
• حت�صن ممار�صات الأ�رسة واملجتمع مبا يدعم معارف وممار�صات الأمهات لرعاية الطفل اأثناء ال�صحة 

واملر�ص.

 Practical Approach to Lung Health( 4-1-2. اإدخــال وتنفيذ برنامــج �صحة الرئة
)PAL

• مت اإجناز ما ن�صبته 40% من العمل
 

4-1-6. ال�صتمرار يف تطبيق الربنامج الوطني للتطعيم
• يتم تقدمي املطاعيم جلميع الأطفال املقيمني يف الأردن وفق برنامج التطعيم الوطني بغ�ص النظر 
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عن اجلن�صية. 
.MMR(( ن�صبة التغطية باملطاعيم �صمن برنامج التطعيم الوطني تفوق 95% با�صتثناء •

4-1-9. اإدخال مطعوم التهاب ال�صحايا الوبائي بجميع اأنواعه امل�صلية اإىل برنامج التطعيم الوطني
• يتم اإعطاء املطعوم للفئات املعر�صة والأكرث اختطارا مثل احلجاج واملعتمرين وخمالطي حالت 

ال�صحايا.

التوجه: 
تو�صيع قاعدة اإعطاء املطعوم و اإدراجه يف برنامج التطعيم الوطني.

 
4-2. خف�ص معدل الإ�صابة باأمرا�ص �صوء التغذية ونق�ص العنا�رس الدقيقة اإىل الن�صف بحلول عام 

2013
4-2-1. تطوير نظام للر�صد التغذوي 

• يف طور التح�صري لتطوير نظام الر�صد التغذوي يف املراكز ال�صحية.

4-2-3. تدريب كوادر �صحية حول التدابري الالزم اتخاذها ملتابعة حالت �صوء التغذية
• الكوادر ال�صحية مدربة وموؤهلة لتخاذ التدابري الالزمة ملتابعة حالت �صوء التغذية.

4-3. خف�ص ن�صبة الإ�صابة بنق�ص فيتامني اأ من 15% اإىل 5%، واحلديد من 20% اإىل %10
4-3-1. اإعداد ا�صرتاتيجية اإعالمية للوقاية من نق�ص احلديد وفيتامني “اأ”

• ال�صرتاتيجية يف طور الإعداد

4-3-2. اإعطاء كب�صولت فيتامني “اأ” لالأطفال ح�صب الربوتوكولت املعتمدة لذلك
• خف�ص ن�صبة نق�ص فيتامني »اأ« بني الأطفال دون �صن 5 �صنوات.

الفيتامينات ومركبات  باأهمية  الولدة  الأمهات وخ�صو�صاً خالل فرتة احلمل وبعد  4-3-3. تثقيف 
احلديد وتعريفهن مب�صادره يف الغذاء لهن ولأطفالهن

• تنفيذ جل�صات توعية لالأمهات احلوامل باأهمية احلديد ومركباته وم�صادره يف الغذاء لوقايتهن 
واأطفالهن من فقر الدم.

4-3-4. ال�صتمرار يف دعم جميع اأنواع الطحني باحلديد واأحما�ص الفوليك والفيتامينات
• خف�ص ن�صبة نق�ص احلديد لدى ال�صيدات يف �صن الإجناب

• خف�ص ن�صبة نق�ص احلديد لدى الأطفال دون �صن 5 �صنوات.

4-3-5. توفري مادة احلديد لالأطفال يف مراكز الأمومة والطفولة باأ�صكالها املقبولة لديهم
• جميع املراكز ال�صحية يتوفر فيها احلديد لالأطفال.

التحدي: 
ل يتم التقيد بتعليمات �رسف احلديد لالأطفال امل�صابني بفقر الدم وهناك حاجة لزيادة الكميات 

التي يتم �رساوؤها �صنويا.

4-4. خف�ص معدل الإ�صابة باحلوادث )املنزلية والطرق( اإىل الن�صف بحلول عام 2013
4-4-3. اإدخال برنامج للتوعية من احلوادث املنزلية وحوادث الطرق

• ن�رسة عن احلوادث املنزلية وطرق الوقاية.
• عمل برامج وور�صات عمل للتوعية والتثقيف.

5. �شــحة الأطفـال مـن 5-12 عاماً
5-1. خفـ�ص ن�صبة املرا�صة يف الفئة العمرية من خم�ص �صنوات اإىل اثني ع�رس عاماً يف اجلوانب 
والإعاقات  التغذية  و�صوء  اله�صمي  اجلهاز  واأمرا�ص  احلادة  التنف�صية  )اللتهابات  التالية: 

واأمرا�ص الفم والأ�صنان( اإىل الن�صف بحلول عام 2013(
للمدار�ص  �صموله  من  والتاأكد  املدر�صية  لل�صحة  الوطني  الربنامج  تطبيق  يف  ال�صتمرار   .1-1-5

اخلا�صة وموؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية وفقاً للمعايري املعتمدة
• الك�صف الطبي ال�صامل جلميع طلبة الفئة امل�صتهدفة.

5-1-2. تاأهيل كوادر ال�صحة املدر�صية والرعاية ال�صحية الأولية لتح�صني اأدائهما يف املركز والأطراف
• العاملون وامل�رسفون على خدمات ال�صحة املدر�صية موؤهلون ومدربون. 

5-1-3. ال�صتمرار يف دعم برنامج التطعيم احلايل لطالب املدار�ص
• تغطية طلبة الفئة امل�صتهدفة باملطاعيم الالزمة.

 MMR(( 5-1-4. تنفيذ حملة وطنية لطالب املدار�ص من عمر 6- 12 �صنة وتطعيمهم مبطعوم
حلني اإدخاله ب�صورة روتينية لل�صف الأول يف حال توفر الإمكانيات املادية

• تفقد و ا�صتكمال جرعات املطعوم لطالب املدار�ص الذين مل ي�صتكملوا اجلرعات حيث تتجاوز ن�صبة 
التغطية %95.

التوجه: 
تفقد الطالب الذين مل ي�صتكملوا اجلرعات ليتم ا�صتكمالها.
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وال�صالمة  املتوازن  الغذاء  الأطفال حول  واأهايل  ومعلمي  لطالب  ال�صحي  التثقيف  تكثيف   .9-1-5
الفرد  ب�صحة  املرتبطة  البدنية  اللياقة  واأهمية  ال�صليمة  ال�صحية  واملمار�صات  العامة 

وا�صتثمار املنابر الرتبوية والإعالمية يف هذا املجال
رفع الوعي ال�صحي بني الطلبة والأهايل واأفراد املجتمع املحلي املحيط.

5-1-10. الرتويج لفكرة املدار�ص املعززة لل�صحة وفق املعايري املعتمدة
• م�صاركة حوايل )70( مدر�صة حكومية وخا�صة.

التحدي: 
نق�ص الكوادر.

الهتمام  على  الأطفال  حلث  وجديدة  ت�صاركية  اأ�صاليب  ت�صتخدم  التي  الربامج  تنفيذ   .14-1-5
بالنظافة ال�صخ�صية والعامة

• مطبق وم�صتمر.

ومواجهة  ال�صليمة  البدنية  اللياقة  لتحقيق  الريا�صة  ممار�صة  على  الأطفال  ت�صجيع   .15-1-5
ال�صغوطات اليومي

• مطبق وم�صتمر.

5-1-16. �صمان ال�صتمرار بدعم الربنامج الوطني للملح باليود وال�صتمرار بدعم الربنامج الوطني 
لإثراء الطحني باحلديد واملكمالت التغذوية ال�رسورية الأخرى

• مطبق و م�صتمر.

داخل  العنف  وحالت  الطرقات  وحوادث  املنزلية  احلوادث  من  التوعية  برنامج  اإدخال   .19-1-5
املدر�صة ويف املجتمع املحلي

• تنفيذ ور�صات عمل عن حماية الطالب من الإ�صاءة.

5-2. خف�ص معدل الإ�صابة باأمـرا�ص الفـم والأ�صنان والك�صف املبكر عنها اإىل الن�صف بحلول عام 
2013

املدار�ص  لي�صمل  وتو�صيعه  املدر�صية  ال�صحة  برنامج  ال�صنية �صمن  ال�صحة  برنامج  دعم   .1-2-5
اخلا�صة وموؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية

احلكومية  املدار�ص  امل�صتهدفة يف  للفئة  ال�صنية  املدر�صية  ال�صحة  تقدمي خدمات  ال�صتمرار يف   •
واخلا�صة وموؤ�ص�صات الرعاية الجتماعية.

التحديات: 
عدم توفر املوا�صالت و نق�ص الكوادر ال�صحية )اأطباء  اأ�صنان ومتري�ص(.

5-2-2. اإدخال برنامج تطبيق املادة ال�صادة الال�صقة �صمن برنامج ال�صحة ال�صنية 
• تطبيق املادة ال�صادة الال�صقة للطلبة املحولني خالل فح�ص الفم والأ�صنان.

التحدي: 
عدم توفر عيادات اأ�صنان خا�صة للطالب.

5-2-3. تي�صري عملية اإحالة الطالب امل�صابني باأمرا�ص الفم والأ�صنان من املدار�ص اإىل مراكز العالج 
املتخ�ص�صة

• حتويل الطلبة امل�صابني باأمرا�ص الفم والأ�صنان اإىل عيادات اأ�صنان. 

التحدي: 
عدم توفر عيادات اأ�صنان خا�صة للطالب.

5-2-4. دعم برنامج الوقاية من اأمرا�ص الفم والأ�صنان وذلك بتوفري مادة الفلورايد للتطبيق املبا�رس 
على الأ�صنان

تطبيق مادة فلورايد ال�صوديوم للفئة امل�صتهدفة من طلبة املدار�ص احلكومية واخلا�صة. 

5-2-5. تكثيف ن�صاطات التثقيف ال�صحي ال�صني يف املدار�ص واملرافق ال�صحية
• تنفيذ ندوات وحما�رسات ون�رسات لطلبة املدار�ص واأولياء الأمور. 

6. �شــحة الطفـل مـن 13-18 عاماً
6-1. خفـ�ص ن�صـبة املرا�صـة لأطفال الفئة العمرية 13-18 يف اجلوانب التالية: اللتهابات التنف�صية 
احلادة واأمرا�ص اجلهاز اله�صمي وال�صحة الإجنابية و�صوء التغذية واحلوادث املنزلية وحوادث 

الطرق
6-1-1. تنمية وتعزيز امل�صاركة الفاعلة بني وزارة ال�صحة والوزارات الأخرى واجلهات ذات العالقة 

بخدمات ال�صحة املدر�صية
• ال�صتمرار يف اإعداد اإ�صرتاتيجية وطنية لل�صحة املدر�صية قائمة على النهج الت�صاركي.

6-1-3. �صمول الأطفال الفقراء بالتاأمني ال�صحي ال�صامل
• جميع الأطفال حتى 6 �صنوات من العمر موؤمنون �صحيا.
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التحدي: 
التعليمات غري وا�صحة بهذا اخل�صو�ص.

6-1-4. ال�صتمرار يف الفح�ص الطبي لطلبة ال�صفني ال�صابع والعا�رس
• جميع طلبة ال�صفني ال�صابع والعا�رس مت فح�صهم للك�صف املبكر عن الأمرا�ص والإعاقات.

)TD( لل�صف  واإعطاء مطعوم  الفئة  الوطني لأطفال هذه  التطعيم  ال�صتمرار يف برنامج   .5-1-6
العا�رس لغري املطعمني

• يتم تطبيق ذلك يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة ون�صبة التغطية تتجاوز %90.

6-1-6. اإعطاء جرعة من )MMR( )احل�صبة واحل�صبة الأملانية والنكاف( لأطفال ال�صف العا�رس
يتم تفقد طالب ال�صف العا�رس وال�صفوف التا�صع والثامن و تطعيم غري املطعمني يف املدار�ص   •

احلكومية واخلا�صة بن�صبة تتجاوز %90.

التوجه: 
تطعيم غري املطعمني بجرعتني )MMR( وا�صتكمال اجلرع للمطعمني �صمن هذه ال�صفوف.

6-1-7. توفري عيادات لل�صحة النف�صية والجتماعية وال�صحة الإجنابية لأطفال هذه الفئة وتوفري 
عيادات واأجنحة متخ�ص�صة يف امل�صت�صفيات للعناية باملراهقني

• توعية 34000 طالب من ال�صفوف ال�صابع والثامن والتا�صع يف عمان والزرقاء.

التوجه: 
توعية باقي الطلبة يف اململكة.

6-1-11. تدريب معلمي املدار�ص على تقدمي امل�صورة لطالبهم يف ق�صايا ال�صحة الإجنابية والأمرا�ص 
املنقولة جن�صياً مبا يف ذلك الإيدز

• قيام  )80( مدر�ص بتوعية الطالب حول الإيدز و الأمرا�ص اجلن�صية يف عمان و الزرقاء ) تدريب 
الأقران( 95% من الهدف املر�صود.

التوجه: 
تدريب باقي املدر�صني يف اململكة.

6-1-17. زيادة الوعي بني اليافعني حول اأهمية اتباع العادات وال�صلوكيات ال�صحية ال�صليمة وذلك 
بدعم اخلدمات ال�صحية اجلديرة باليافعني وتطويرها

• زيادة الوعي لدى اليافعني و ذلك بتنفيذ جل�صات توعية لل�صباب يف كافة اأنحاء اململكة حول 
اأمناط احلياة ال�صحية  ن�صبة الإجناز  %60.

التوجه:
زيادة هذه اجلل�صات يف املناطق الأقل حظا.

التحدي: 
عدم توفر بدل تنقالت وحوافز ملنفذي اجلل�صات.

)HIV/ AIDS( 7. الوقاية من مر�س نق�س املناعة املكت�شب
)HIV/AIDS( 7-1. الوقاية والك�صف املبكر والرعاية ملر�ص نق�ص املناعة املكت�صبة

7-1-1. الإ�صتمرار يف ر�صد مر�ص الإيدز �صمن برامج ر�صد الأمرا�ص املنقولة جن�صياً
ر�صد جميع حالت الإيدز.

• جميع احلالت التي يتم فح�صها واجب التبليغ عنها ملديرية الأمرا�ص ال�صارية ومت خالل الأعوام 
)1986- 2009( ر�صد )714( حالة اإ�صابة و مر�ص بالإيدز.

التوجه: 
و  الطفولة  و  الأمومة  الر�صد و خا�صة يف جمال  اأنواع  زيادة  الر�صد و  لزيادة  بوؤرية  اإن�صاء مراكز 

الأمرا�ص اجلن�صية.  

7-1-2. تدعيم برنامج �صبط العدوى داخل املوؤ�ص�صات ال�صحية تطبيق برامج منع العدوى وتقليل 
اأخطار البيئة

• مت اإعداد ن�رسات و اأدلة و تدريب كوادر القطاعني اخلا�ص و احلكومي ن�صبة الإجناز )80 %(.

التحديات: 
عدم التزام الكوادر ال�صحية بالتعليمات وقلة الكوادر اخلا�صة باملتابعة.

7-1-3. تقدمي خدمات متخ�ص�صة ومتكاملة ملر�ص الإيدز وحت�صني البنية التحتية لأماكن العالج
• العالج مركزي جلميع املر�صى الذين تنطبق عليهم �رسوط املعاجلة يف عمان90% من املر�صى.



23 22

التحدي: 
قلة تعاون الكوادر ال�صحية عند الإحالة للجهات ال�صحية والتخوف من املر�ص و قلة التدريب و 

احلكم امل�صبق.

7-1-4. تدريب الكوادر ال�صحية يف جمال رعاية مر�ص الإيدز من الأطفال والن�صاء امل�صابات باملر�ص
• اأكرث من 400 من الكوادر ال�صحية مدربة  على رعاية الأطفال  و الن�صاء امل�صابني.  

التحدي: 
ت�رسب الكوادر املدربة اإىل اخلارج اأو اإىل القطاع اخلا�ص وقلة الرواتب و احلوافز.

7-1-5.  تطوير بروتوكولت ومعايري للتعامل مع املر�ص
• اإعداد اأدلة اإر�صادية  للكوادر ال�صحية و املر�صى و ملقدمي امل�صورة. 

التوجه:
اإعادة طباعة وتنقيح لالأدلة.

التحدي: 
عدم التزام الكوادر بالتعليمات وقلة الهتمام.

 
7-1-6. تطوير ا�صرتاتيجية وطنية للوقاية من مر�ص الإيدز ت�صمل ا�صرتاتيجيات خا�صة بكيفية وقاية 

الأطفال وال�صباب والأمهات واحلوامل
• ال�صرتاتيجية الوطنية 2005- 2009 و ا�صتمرارها لالأعوام 2010- 2014 تت�صمن رعاية الأمهات 

احلوامل و الولدات. 

التوجه: 
اإن�صاء مراكز بوؤرية موؤهلة لر�صد احلالت وتقدمي الرعاية للم�صابات احلوامل و تبني ال�صرتاتيجية 

من قبل املديرية املعنية واملختربات.

والتحويل  بالر�صد  يتعلق  فيما  اخلا�ص  والقطاع  احلكومية  املوؤ�ص�صات  ال�رساكة بني  دعم   .7-1-7
والعالج

داخل  وعالجها  املكت�صفة  احلالت  عن  بالتبليغ  اخلا�صة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  جميع  تلتزم   •
امل�صت�صفيات 1990-2010 بن�صبة )%80(.

التوجه: 
ا�صتمرار التوا�صل مع املوؤ�ص�صات اخلا�صة.

التحدي: 
عدم التزام بع�ص الأطباء باملعايري و اخل�صو�صية املتفق عليها يف التبليغ وقلة الكوادر للمتابعة 

و التقييم.

7-1-8. تدعيم برامج وخدمات امل�صورة يف املوؤ�ص�صات ال�صحية لت�صمل امل�صورة يف جمال الأمرا�ص 
املنقولة جن�صياً مبا يف ذلك الإيدز

• تفعيل دور الكوادر ال�صحية يف مراكز امل�صورة القائمة حاليا يف ر�صد الأمرا�ص اجلن�صية و الإيدز 
بعقد دورات اإنعا�صية لهذه الكوادر بن�صبة اإجناز %40

التوجه: 
حملة اإعالمية و تدريب الكوادر وتزويد املراكز بالأدوات و املعدات الالزمة.

الأطفال  من  الإيدز  مبر�ص  لالإ�صابة  عر�صة  الأكرث  الفئات  ت�صتهدف  توعية  برامج  ت�صميم   .9-1-7
واملراهقني والأمهات يف فرتة احلمل

• الفئات الأكرث عر�صة لالإ�صابة مبر�ص الإيدز من الأطفال واملراهقني والأمهات يف فرتة احلمل اأكرث 
وعيا ومت تثقيفهم يف مراكز الأمومة واجلمعيات التي تعنى بالأم و الطفل. 

اإر�صادية مف�صلة عن طرق انت�صار املر�ص وطرق الوقاية من مر�ص الإيدز مع  اأدلة  اإعداد   .10-1-7
الرتكيز على ا�صتخدام املهارات احلياتية للوقاية منها

• توفر ن�رسات و اأدلة يف الوقاية و امل�صورة ملختلف القطاعات. 

وطرق  الإيدز  مر�ص  حول  العلمي  باملحتوى  واجلامعات  املدار�ص  يف  املناهج  ت�صمني   .11-1-7
الوقاية منه فيما يتعلق باملراهقني والأمهات

• تتوفر مقررات ت�صري اإىل الإيدز و الأمرا�ص اجلن�صية الأخرى يف املناهج املدر�صية و بع�ص املناهج 
اجلامعية )ن�صبة الإجناز%60(.

التوجه: 
اإعادة تقييم ما مت و�صعه يف املناهج.

التحدي: 
�صعوبة تغيري املنهاج و كرثة املواد املرفقة يف املجالت الأخرى. 
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7-1-12. تطوير خطة اإعالمية موجهة للمجتمع باأ�صلوب علمي حول مر�ص الإيدز وطرق الوقاية منه 
وعوامل اخلطورة على املجتمع

• توفر اخلطط و �صمن ال�صرتاتيجية الوطنية  مب�صاركة خمتلف القطاعات الإعالمية )%40(.

8. البيئــة ال�شحيــة الآمنـة:
8-1. توفري بيئة �صحية اآمنة للطفل بجميع عنا�رسها

8-1-1. خف�ص ن�صبة التلوث يف الهواء بالتقليل من ن�صبة امللوثات الناجتة عن امل�صادر الثابتة 
واملتحركة والطبيعية وا�صتمرار الربامج الوطنية ملراقبة نوعية الهواء

ا�صتخدام م�صفيات متطورة  والقاد�صية من خالل  الفحي�ص  التلوث يف منطقة  ن�صبة  التقليل من   •
مللوثات الهواء مل�صانع ال�صمنت. وكذلك يف امل�صنع الأردين ل�صهر املعادن.

8-1-2. ا�صتمرار تنفيذ الربامج الوطنية ملراقبة نوعية املياه وتطويرها
اإجراء درا�صات �صنوية ملراقبة نوعية املياه.  •

8-1-4. توفري احلدائق واملتنزهات وزيادة الرقعة اخل�رساء يف املدن والأرياف ومن �صمن ذلك
يوم الوفاء للوطن  •

م�رسوع ال�صارع البيئي  •
م�صابقة اأف�صل حديقة مدر�صية  •

8-1-10. تطوير نظام لإدارة النفايات ال�صلبة واخلطرة وخملفات امل�صانع وامل�صت�صفيات والنفايات 
الطبية خارج امل�صت�صفيات واملبيدات الكيماوية واملخلفات الإ�صعاعية

اأو نظام جديد خا�ص بالنفايات ال�صلبة واخلطرة نظام ادارة النفايات  مت اإعداد م�صودة لقانون   •
ال�صلبة رقم 27 ل�صنة 2005؟؟؟؟؟ وهو قانون الإطار العام لإدارة النفايات  وبالتعاون مع الحتاد 
الأوروبي )EU( م�رسوع التواأمة الأوروبي. التوجه: التعاون لإعداد  نظام اإدارة املعلومات اللكرتونية 

.)EDM( للنفايات

8-1-11. موا�صلة تطبيق حظر دخول النفايات اخلطرة اإىل الأرا�صي الأردنية
م�صتمر والتوجه نحو زيادة فعالية الرقابة على النفايات اخلطرة القادمة من اخلارج.  •

 )1( رقم  البيئة  حماية  بقانون  املتعلقة  والتعليمات  الأنظمة  اإ�صدار  اإجراءات  ا�صتكمال   .12-1-8
ل�صنة 2003 قانون حماية البيئة رقم 52 ل�صنة 2006املن�صور على ال�صفحة 4037 من عدد 
اجلريدة الر�صمية رقم 4787 بتاريخ 16/10/2006حل حمل قانون حماية البيئة املوؤقت رقم 
1 ل�صنة 2003وت�صمل احلد من تلوث املوارد الطبيعية بامللوثات الكيماوية والبيولوجية 

والطبيعية

مت اإ�صدار جمموعة من الت�رسيعات والأنظمة والتعليمات ا�صتناداً اإىل قانون حماية البيئة رقم )52(   •
ل�صنة 2006 و تتم عملية التعديالت على الأنظمة والتعليمات ح�صب احلاجة.

8-1-13. تنفيذ م�رسوع اإعادة تاأهيل 12 مكباً للنفايات ال�صلبة يف البلديات املختلفة
نحو  والتوجه  املكبات  باقي  تاأهيل  على  جاري  العمل  و  املكبات  من  عدد  تاأهيل  اإعادة   مت   •

التخل�ص من النفايات بكافة اأنواعها بطريقة �صليمة بيئياً.

8-1-18. موا�صلة اإ�صدار ق�ص�ص بيئية لالأطفال ون�رسها واإنتاج م�رسحيات بيئية:
يتم تنفيذ امل�صابقة البيئية والتي �صتعر�ص على التلفزيون الأردين.  •

عمل ور�صة عن ت�رسيعات البيئة ت�صمنت م�رسحية.  •
امل�رسحية التفاعلية "عامل الكنافي�ص" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية العام 2013.  •

امل�رسحية التفاعلية "قطرة ماء" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية العام 2013.  •
امل�رسحية التفاعلية "�صحتك بالدنيا" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية العام 2013.  •

امل�رسحية التفاعلية "قف" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية العام 2013.  •
امل�رسحية التفاعلية "ب�ص �صباب" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية العام 2013.  •

امل�رسحية التفاعلية "الر�صم على اجلدار" والتي �صت�صتمر عرو�صها لنهاية 2013.  •

التحديات: 
تاأمني با�صات نقل للطلبة حل�صور امل�رسحيات بالتعاون مع الرتبية والتعليم.

8-1-20. التعريف باأهمية احلفاظ على املوارد الطبيعية واملائية والتوعية بخطورة ال�صلوكيات 
الإعالم  تنفيذ خطة  موا�صلة  من خالل  املوارد  هذه  وا�صتنزاف  هدر  اإىل  املوؤدية  اخلاطئة 

البيئي عرب و�صائط الإعالم املختلفة
حمالت توعوية مثل حملة ل تخالف ما تخالف وحملة احلد من قطع الأ�صجار، وغريها، بالإ�صافة   •

اإىل اإعداد بو�صرتات وبرو�رسات واحتفالت تثقيفية مثل يوم الأر�ص والبيئة العاملي. 

8-1-22. ال�صتمرار باإجراء الدرا�صات والبحوث اخلا�صة باأثر امللوثات املتبقية يف املياه والرتبة 
وحليب الأمهات وغذاء الأطفال

يتم اإعداد درا�صات �صنوية بهذا اخل�صو�ص.  •

8-1-23. ن�رس املعلومات املو�صحة باأ�رسار هذه امللوثات البيئية على املدار�ص واملراكز والهيئات 
العاملة يف جمال الطفولة، والأمهات

يتم ذلك من خالل اإعداد البو�صرتات والرب�صورات واحلمالت ذات العالقة باملو�صوع.  •
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ثانيا: النماء وتنمية القدرات

اإن الهدف العام ملحور النماء وتنمية القدرات هو تفعيل حق كل طفل وطفلة يف احل�صول على طفولة 
مبكرة �صوية واآمنة حافلة بالرتفيه واللعب والن�صاطات التي تتما�صى وقدراتهم النمائية، واحل�صول 
على تعليم متميز مبا فيه التعليم ما قبل املدر�صة والتعليم الأ�صا�صي والثانوي، مع اإدخال علم 
الرتبوي وفق  النظام  امل�صتمر مدى احلياة، وتطوير  والتعلم  الذاتي  التعلم  التكنولوجيا ومفاهيم 
احتياجات القت�صاد املبني على املعرفة، وزيادة معرفتهم مبوروثهم الثقايف، واإك�صابهم املهارات 
واملعارف والقدرة على اتخاذ القرار والتوا�صل مع الآخرين، وتنمية طاقاتهم واإمكاناتهم الإبداعية، 

ومتكينهم من ممار�صة حقهم يف التعبري وامل�صاركة الفعالة.

تنمية الطفولة املبكرة  .1
1-1. زيادة ن�صبة الأطفال امللتحقني بريا�ص الأطفال )رو�صة اأوىل وثانية( من 28% اإىل 35% بحلول 
عام 2008 واإىل  50% بحلول عام 2013 ويف ريا�ص الأطفال )رو�صة ثانية( من 47% اإىل %52 

بحلول عام 2008 واىل 70% بحلول عام 2013

1-1-2. زيادة حجم خم�ص�صات ريا�ص الأطفال من ميزانية التعليم
مطبق وم�صتمر.  •

التوجه: 
زيادة املخ�ص�صات املر�صودة من موازنة الوزارة لربنامج ريا�ص الأطفال

غري  املناطق  لتحديد  القائمة  الطفولة  ومراكز  واحل�صانات  الأطفال  لريا�ص  م�صح  اإجراء   .3-1-1
املخدومة

اأجري امل�صح خالل عام 2007  •

1-1-4. بناء واإ�صافة غرف �صفية جديدة لريا�ص الأطفال التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
مت اإجناز مايقارب %47،7  •

التوجه: 
ا�صتكمال البناء والإ�صافات يف مرحلة ايرفكي 2، و�صيتم بناء 600 غرفة �صفية

)جناح ريا�ص اأطفال( يف املرحلة القادمة.

التحدي: 
عدم ثبات اأ�صعار  مواد البناء ومالئمة  الأر�ص للبناء. 

بالأثاث  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  الأطفال  لريا�ص  ال�صفية  الغرف  جميع  جتهيز   .5-1-1
والأدوات التعليمية املنا�صبة التابعة للوزارة ملنهاج ريا�ص الأطفال

مت اإجناز ما يقارب 67% حيث مت تاأثيث وجتهيز )475( رو�صة ب�صكل كامل  والعمل جار على   •
تاأثيث وجتهيز الريا�ص الباقية.

تطوير ريا�ص الأطفال وتوفري بيئة �صحية �صليمة لنمو طفل �صليم من خالل الألعاب املنا�صبة يف   •
ريا�ص اأطفال مراكز الأمرية ب�صمة يف العقبة ، ودير ال�صعنة، وماعني، وغور ال�صايف، وغورحديثة، 
وغور مزرعة، ومراكز معان بفروعها، ورو�صة ب�صمة، والباعج، واإرحاب، وال�صونة اجلنوبية، والكرك، 

وفقوع.

1-1-6. ت�صجيع القطاع اخلا�ص والأهلي التطوعي على اإن�صاء ريا�ص الأطفال
بلغ عدد الريا�ص اخلا�صة 1327 رو�صة لغاية الآن.  •

التوجه:  
تطوير معايري التاأ�صي�ص والرتخي�ص للريا�ص اخلا�صة، و اإن�صاء مديرية املوؤ�ص�صات اخلا�صة لالإ�رساف 

على ت�صنيف ريا�ص الأطفال اخلا�صة. 

التحدي:  
قلة الإ�رساف على الريا�ص اخلا�صة من قبل امل�رسفني الرتبويني لعدم كفايتهم وعدم التزام كثري من 
اجلهات اخلا�صة بالتعليمات، و عدم وجود اأق�صام متخ�ص�صة بريا�ص الأطفال باملديريات والكتفاء 

بوجود موظف يتبع ق�صم التعليم اخلا�ص اأو العام يف املديرية.

1-3. حتديد نتاجات الأطفال الأردنيني املرغوبة واملتوقعة من الولدة اإىل ما دون الت�صع �صنوات 
)معايري وموؤ�رسات الطفولة املبكرة(

اأن يحققها الأطفال من النواحي احلركية واللغوية  1-3-1. حتديد املهارات وال�صلوكيات املتوقع 
والعقلية والجتماعية والنفعالية من الولدة اإىل ما دون الت�صع �صنوات

مت اإعداد وثيقة املعايري واملوؤ�رسات النمائية للطفولة املبكرة  عام 2005  •

1-4. تقييم مواد منهاج لريا�ص الأطفال واحل�صانات واإعدادها
1-4-1. جتريب وتطوير وتقييم ريا�ص الأطفال يف امليدان مع الأخذ بعني العتبار معايري وموؤ�رسات 

الطفولة املبكرة التي مت التفاق عليها
مت اإعداد تعليمات تاأ�صي�ص وترخي�ص ريا�ص الأطفال.  •

مت اإعداد درا�صة تقييم معايري تاأ�صي�ص وترخي�ص ريا�ص الأطفال يف الأردن.  •
يوجد منهاج وطني لريا�ص الأطفال.  •
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1-4-2. تطوير حمتوى منهاج لالأطفال يف دور احل�صانة على اأن يكون اأي�صاً قابالً للتطبيق يف 
جمال تدريب الوالدين

مت تطوير م�صادر واأدلة تدريبية ملقدمي الرعاية لالأطفال من الولدة اإىل اأقل من اأربع �صنوات.  •
مت اإعداد النتاجات العامة واخلا�صة لدور احل�صانة.   •

التحديات: 
�صعوبة توفري العاملني املخت�صني من ذوي اخلربات الالزمة و تدين رواتب موظفي احل�صانات.

1-5. و�صع نظام وطني تدريبي للعاملني يف جمال رعاية الطفولة املبكرة
1-5-1. و�صع املعايري املهنية ملقدمي الرعاية واملعلمني

مت اإعداد املعايري وهي يف طريقها اإىل الإخراج هذا العام. )ن�صبة الإجناز %50(.  •
  

1-5-3. تطوير مواد تدريبية لرعاية وتعليم الطفولة املبكرة ت�صتهدف املعلمني والإداريني والأهل
تكييف برنامج العمل مع الأطفال ال�صغار ) و�صكن�صن( مع البيئة الأردنية.    •

.)Kidsmart( عمل دليل تدريبي للمنهاج الوطني التفاعلي  •

1-5-4. تنفيذ دورات تدريبية لمركزية " اأثناء العمل" جمهزة بدعائم املراقبة والتقييم
تدريب فريق حموري للمنهاج الوطني التفاعلي.  •

تدريب فريق حموري لربنامج و�صكن�صن .  •
تدريب امل�رسفني الرتبويني لريا�ص الأطفال.  •

تدريب جميع معلمات ريا�ص الأطفال على الربامج الآتية:-  •
املنهاج الوطني التفاعلي.  •

•  برنامج وي�صكون�ص.
 .)kidsmart( برنامج  •
برنامج حكايات �صم�صم   •

وجود ور�ص عمل خ�ص�صتها الوزارة لتدريب العاملني باحل�صانات على الأ�صاليب احلديث لرعاية   •
الأطفال دون �صن املدر�صة اأي )1-4( �صنوات غري خا�صعة للتقييم واملتابعة.

التوجه: 
توعية وتثقيف العاملني بالأ�صاليب احلديثة للتعامل مع الأطفال من �صن )1-4( �صنوات.

1-5-5. اإن�صاء مراكز طفولة تعنى بجوانب البحث والتدريب وال�صت�صارات يف جمال الطفولة املبكرة 
يف عدة حمافظات مع وجود برنامج منوذجي مرافق للمركز

مطبق وم�صتمر  •

1-5-6. اإن�صاء مراكز طفولة تعنى بجوانب البحث والتدريب وال�صت�صارات يف جمال الطفولة املبكرة 
يف عدة حمافظات مع وجود برنامج منوذجي مرافق للمركز )رو�صة، ح�صانة ...(

مطبق وم�صتمر.  •

1-5-8. و�صع خطة ملنح املعلمات املتدربات واملخت�صات يف تعليم ريا�ص الأطفال الأولوية يف 
التعيني يف ريا�ص الأطفال احلكومية

تنفيذ )593( دورة ا�صتفاد منها )9400( م�صتفيد وم�صتفيدة �صمن م�رسوع التوعية الوالدية الذي   •
مع  بالتعاون  الآن  وحتى   1998 العام  منذ  الها�صمي  الأردين  ال�صندوق  مراكز  جميع  يف  ينفذ 
منظمة اليوني�صيف ومبوجب اتفاقية �صنوية ويزود  الأمهات والآباء ومانحي الرعاية باملعلومات 
واملهارات املتعلقة مبجالت منو وتطور الطفل املختلفة ) اجل�صدية، والنف�صية، والإدراكية،....( من 

عمر يوم اإىل ثمانية �صنوات.

1-6. و�صع اإطار تنظيمي وطني جلميع موؤ�ص�صات الطفولة املبكرة
1-6-1. تقييم م�صودة معايري تاأ�صي�ص وترخي�ص ريا�ص الأطفال يف امليدان:

النتهاء من م�صودة تعليمات التاأ�صي�ص والرتخي�ص لريا�ص الأطفال اخلا�صة لعتمادها بال�صكل   •
النهائي. 

النتهاء من نظام اجلودة لريا�ص الأطفال احلكومية  وتوزيعه على امليدان للتطبيق.  •

1-6-2.  تدريب الكوادر املعنية يف وزارة الرتبية والتعليم على تطبيق معايري ترخي�ص ومتابعة 
ريا�ص الأطفال

•  مت تدريب م�رسيف ومديرات ومعلمات ريا�ص الأطفال على معايري نظام اجلودة لريا�ص الأطفال 
احلكومية.

1-6-4. اإلغاء نظام دور احل�صانة رقم )66( ل�صنة 1971 واإ�صدار نظام دور احل�صانة رقم 52 ل�صنة 
2005

 املن�صور على ال�صفحة 3332 من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4715 بتاريخ 1/8/2005
�صادر مبوجب املادة 4 من قانون وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وتعديالته رقم 14 ل�صنة 1956

مت توفري نظام لدور احل�صانة والتعليمات تتما�صي مع املعايري الدولية.  •

التوجه: 
اأو�صاع  لت�صويب  الجتماعية  التنمية  لوزارة  التابع  امليدان  مديريات  على  التعليمات  تعميم 

احل�صانات القائمة مبا يتنا�صب مع النظام.
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1-6-5. تطوير معايري وترخي�ص دور احل�صانة
اإ�صدار تعليمات ترخي�ص دور احل�صانة املدر�صية احلكومية رقم 2 ل�صنة 2008 املن�صورة على   •
ال�صفحة 6096 من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4941 بتاريخ 1/12/2008�صادر مبوجب املادة 20 

من نظام دور احل�صانة رقم 52 ل�صنة 2005 بتعليمات دور احل�صانات؟؟؟؟.

التوجه: 
اأن يتم تطبيقه من خالل مديريات امليدان التابعة لوزارة التنمية الجتماعية

التحديات: 
ت�صري عملية تطبيق التعليمات ببطء لوجود تراخي من اأ�صحاب احل�صانات.

1-6-6. تطوير معايري ترخي�ص ومتابعة موؤ�ص�صات رعاية الأطفال
تطبق معايري قدمية ولكن بداأ حديثا و�صع معايري جديدة لنظام املوؤ�ص�صات الإيوائية لعام 2009.   •
نظام ترخي�ص وادارة دور رعاية الطفال اليوائية رقم 49 ل�صنة 2009 املن�صور على ال�صفحة 4151 
من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4976 بتاريخ 16/8/2009�صادر مبوجب املادة 4 من قانون وزارة 

ال�صوؤون الجتماعية والعمل وتعديالته رقم 14 ل�صنة 1956

التنمية الجتماعية على معايري تاأ�صي�ص  الكوادر املعنية املتخ�ص�صة يف وزارة  1-6-7. تدريب 
وترخي�ص احل�صانات وموؤ�ص�صات رعاية الأطفال

لدى وزارة التنمية الجتماعية كوادر مدربة على تطبيق نظام احل�صانات ح�صب املعايري.   •

التوجه: 
اإقامة ور�صات عمل يف الأقاليم الثالث. 

1-6-8. تطبيق معايري ترخي�ص ومتابعة دور احل�صانة النهارية وموؤ�ص�صات رعاية الأطفال
عملت ول تزال تعمل على توفري بيئة اآمنة لالأطفال الأمهات العامالت واإعطاء اأطفال موؤ�ص�صات   •

رعاية الأطفال احلق الكامل للرعاية.

التوجه: 
والتطوعية  احلكومية  اأ�صكالها  بكافة  الأطفال  رعاية  واملوؤ�ص�صات  احل�صانات  بدور  النظام  تطبيق 

واملوؤ�ص�صية ل�صمان حماية الطفل.
  

احل�صانات،  الأطفال،  )ريا�ص  املبكرة  الطفولة  مراكز  موؤ�ص�صات  اأداء  لتقييم  اأدوات  تطوير   .9-6-1

موؤ�ص�صات رعاية الأطفال...( 
دليل نقابي على اأداء عمل احل�صانات من خالل املجل�ص الوطني؟؟؟؟ ل�صوؤون ال�رسة.  •

التوجه: 
تفعيل الدليل كاأداة رقابية على احل�صانات.

ت�صمن حقوق  واحل�صانات بحيث  الأطفال  ريا�ص  والإ�رساف على  املتابعة  نظام  تفعيل   .10-6-1
العاملني فيها

واللتزام  التطبيق  فعالية  للتاأكد من  للريا�ص  ميدانية  زيارات  يتم عمل  وم�صتمر حيث  مطبق   •
بالت�رسيعات النافذة.

بالتثقيف حول  الوالدين  اإىل  والو�صول  املبكرة  الطفولة  املحلية بربامج  اإدماج املجتمعات   .7-1
رعاية وتنمية الطفولة املبكرة

البيئة  توفري  واأهمية  املبكرة  الطفولة  مرحلة  اأهمية  حول  اجلمهور  لتوعية  خطة  اإعداد   .1-7-1
املنا�صبة لتطور الطفل اجل�صدي العقلي النفعايل

اإعداد اخلطة بني 2008-2005.  •
اإنتاج اأ�رس �صليمة قادرة على رعاية اأطفالها باأ�صاليب تربوية حديثة عن طريق الإر�صاد الأ�رسي   •

واملحا�رسات التوعية وغريها.
البدء بالعمل على و�صع خطة حلمالت توعوية حول اأهمية مرحلة الطفولة املبكرة.  •

اخلطب ودرو�ص الوعظ والإر�صاد.  •

التحديات: 
بع�ص التحفظات عند بع�ص الأ�رس املرتبطة بالعادات والتقاليد القدمية، وقلة املوارد املالية واملادة 

العلمية احلديثة.

1-7-3. مراجعة املواد التعليمية والتثقيفية املتوفرة يف برامج الو�صول للوالدين ومقدمي الرعاية 
لالأطفال )برنامج التوعية الوالدية، برنامج تعليم الأم والطفل، القرى ال�صحية ...(:

مراجعة دليل الوعاظ يف الرعاية الوالدية والطفولة املبكرة والعنف الأ�رسي وتلقي املالحظات   •
عليه.

للتعامل  ال�صليمة  والوالدين  الرعاية  مقدمي  ت�صتهدف  وتثقيفية  تعليمية  مواد  تطوير   .4-7-1
بينهم: 

مت تطوير دليل برنامج التوعية الوالدية.  •
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1-7-5. ن�رس كافة املواد التعليمية والتثقيفية اخلا�صة بالطفولة املبكرة على الإنرتنت:
مت تفعيل املوقع اللكرتوين لق�صم ريا�ص الأطفال على ال�صبكة اللكرتونية وتفعيل بريد الكرتوين   •

للق�صم.

2.التـعليم الأ�شا�شي
2-1. رفع ن�صبة اإنهاء املرحلة الأ�صا�صية وخف�ص الزيادة يف الت�رسب من املدر�صة

2-1-2. اإعداد برامج اإعالمية توعوية للطالب واملعلمني وامل�رسفني والأهل حول املنظومة القيمية 
والجتماعية والثقافية املتعلقة باأهمية التعليم

مطبق وم�صتمر.  •
اخلطب ودرو�ص الوعظ والإر�صاد.  •

التحديات: 
قلة و �صعف املعلومات لدى الوعاظ واخلطباء حول هذه الظاهرة. 

2-1-3. توفري الدعم املادي للطلبة غري القادرين على الوفاء بالكلفة غري املبا�رسة للتعليم
مت طلب اإجراء اإح�صاء لعدد الطالب الذين �صيتم اإعفاوؤهم من التربعات وهو قيد التنفيذ.   •

الأ�صا�صي يف  اإيجاد حوافز للقطاع اخلا�ص ت�صجع على ال�صتثمار يف التعليم  2-2. العمل على 
املحافظات والألوية

2-2-2. ت�صجيع القطاع الأهلي التطوعي يف امل�صاهمة يف التعليم اخلا�ص
تاأ�صي�ص مدار�ص خا�صة يف املحافظات والعمل جار لإ�صدار نظام جديد للموؤ�ص�صات التعليمية   •

اخلا�صة ) املدار�ص(، وتعليمات لت�صنيف هذه املوؤ�ص�صات اإىل فئات عرب معايري عديدة.

التحديات: 
التاأ�صي�ص  اإىل تغيري �رسوط  اإ�صافة  ال�صتثمار  واأثرها على  ال�صيولة  واأزمة  العاملية  الأزمة املالية 

والرتخي�ص.

2-3. التو�صـع يف اإن�صـاء مـدار�ص التعـليم الأ�صـا�صي
2-3-2. ت�صجيع القطاع الأهلي التطوعي والقطاع اخلا�ص واملتربعني للم�صاهمة يف اإن�صاء املباين 

املدر�صية يف املحافظات والألوية
اخلطب ودرو�ص الوعظ والإر�صاد  •

2-4. بنية داعمـة لالأ�صـر املحتـاجـة ت�صمل الكتب واللوازم املدر�صية وتقدمي وجبات غذائية 
2-4-1. ت�صجيع القطاع الأهلي التطوعي يف امل�صاهمة يف م�صاعدة الأ�رس املحتاجة: 

توفري اجلمعيات اخلريية التي ت�صاعد الأ�رس املحتاجة وذلك بتعديل قانون اجلمعيات؟؟؟  •

الطالب  2-4-2. ال�صتمرار يف تخ�صي�ص جزء من موارد املقا�صف والتربعات املدر�صية مل�صاعدة 
املحتاج

مطبق وم�صتمر.  •

2-4-3. التو�صع يف امل�صاريع ال�صتثمارية التي يقدمها كل من �صندوق التنمية والت�صغيل و�صندوق 
املعونة الوطنية مل�صاعدة الأ�رس املحتاجة 

اإعالة نف�صها حيث قامت وزارة التنمية بتخ�صي�ص بع�ص املديريات  اأ�رس قادرة على  تاأ�صي�ص   •
لتو�صعة قاعدة امل�صاعدات لأكرب �رسيحة من املجتمع مثل مديرية الإنتاج ومديرية الأبنية مع 
تطوير اأداء مديرية اجلمعيات وتطوير يف قوانني امل�صاعدات يف �صندوق املعونة الوطنية لت�صمل 
كافة املواطنني املحتاجني مع التغريات القت�صادية ح�صب التغريات العاملية برفع �صقف املعونة 
املعونة  �صندوق  املعايري يف  تغيري    2008 و�صعه حيث مت خالل  وكل ح�صب  دينار   180 اإىل 

الوطنية. 

التحديات: 
ثبات خم�ص�صات الوزارة وال�صندوق من املوازنة والأزمات القت�صادية.

2-4-4. معاجلة م�صكلة الت�رسب من التعليم الأ�صا�صي بالت�صدي لأ�صبابها املتعلقة بالأ�رسة من 
و  معايري حمددة،  على  بناًء  املدر�صية  التربعات  من  الإعفاء  تقدمي  يف  ال�صتمرار  خالل 
ال�صتمرار يف تقدمي الإر�صاد يف حال التفكك الأ�رسي والأ�رس املعر�صة للخطر، و ال�صتمرار 

يف تقدمي الدعم املادي لالأ�رس حيثما يلزم.
مطبق وم�صتمر حيث تتم توعية الأهل والطلبة باأخطار الت�رسب ويتم عقد لقاءات واإجراء الدرا�صات   •
واملقابالت ودرا�صة احلالة للتعرف على اأ�صباب الت�رسب وو�صع الربامج العالجية املنا�صبة من 

قبل املر�صد يف املدر�صة.

وتطبيق  الآمنة  ال�صفية  بالبيئة  املتعلقة  لأ�صبابها  بالت�صدي  الت�رسب  م�صكلة  معاجلة   .5-4-2
تعليمات الن�صباط املدر�صي من خالل ح�رس املدار�ص ذات ن�صب الت�رسب العالية واإعداد 

برامج لتدريب املعلمني حول اأ�صاليب التعامل املنا�صبة مع الأطفال
طباعة  نحو  والتوجه  العمل  ب�صوق  املبكر  واللتحاق  الت�رسب  من  الطلبة  دليل حلماية  اإعداد   •

الدليل
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2-5. توفـري برامـج تعليم غيـر نظامـية من خالل و�صـائط خمـتلفة

2-5-2. تطوير برامج التعليم غري النظامي ح�صب احتياجات الأطفال العاملني 
برامج تعليمية للدار�صني غري النظاميني ذات جودة وكفاءة عالية والتوجه ل�صمول كافة حمافظات   •
اململكة من خالل التو�صع يف فتح مراكز تعليم الكبار وحمو الأمية واملراكز امل�صائية وزيادة عدد 

امللتحقني من الدار�صني املنزليني.
عقد )4646( در�صا لتحفيظ القراآن الكرمي والآداب العامة يف دور القراآن الكرمي للذكور والإناث.    •

افتتاح نواد �صيفية خالل العطلة املدر�صية لتعليم القراآن الكرمي والآداب العامة للذكور والإناث   •
وعددها )770(. 

 
2-5-3. تفعيل وتطوير برامج توعوية حول اأهمية التعليم غري النظامي يف وزارة الرتبية والتعليم.
• حما�رسات توعوية تهدف للتعريف بربامج التعليم غري النظامي والت�صجيع على اللتحاق بها.

2-5-4. تطوير برامج التعليم غري النظامي وحمو الأمية بحيث تزود الدار�صني باملهارات احلياتية 
الأ�صا�صية وغريها من الأمور

• مواد قرائية تدر�ص يف كافة املراكز التابعة للربنامج.

2-5-5. توفري خدمات الإر�صاد الرتبوي النف�صي والجتماعي مل�صاعدة الطلبة املت�رسبني يف حل 
م�صاكلهم التعليمية وال�صلوكية والجتماعية وتطوير م�صتوى ونوعية املوجود فيها من 
خالل املر�صد الرتبوي يف املدر�صة ح�ص�ص التوجيه اجلمعي درا�صة احلالة واإعداد برنامج 

عالجي منا�صب

3. التـعليم الثانوي
3-1. تـنويع التعليم الثانوي وت�صعيبه وربطه ب�صوق العمل

3-2. التو�صع يف اإن�صاء املدار�ص املهنية ومراكز التدريب املهني وتطوير براجمها وربطها بحاجات 
ال�صوق

3-2-1. درا�صة احتياجات ال�صوق اخلارجية والوطنية وح�رس الحتياجات من التخ�ص�صات متهيداً 
لتوجيه الطلبة نحوها

توجه نحو اإعادة الهيكلة يف �صوء حاجة �صوق العمل للفروع والتخ�ص�صات والتحدي التاأخر يف   •
هيكلة التخ�ص�صات ال�صناعية من قبل اللجنة امل�صكلة حتى تاريخه، و �صعف التن�صيق بني 

الإدارات املعنية وبطء عمل الهيكلة التخ�ص�صات ال�صناعية.

اأو  الدرا�صة  اختيار  الطلبة على  والتوجيه املهني مل�صاعدة  الإر�صاد  التو�صع يف خدمات   .3-2-3
املهنة التي تتنا�صب مع قدراتهم واإمكاناتهم

امل�رسوع  اإجناز 50% من  العمل:مت  �صوق  لدخول  الوظيفية مل�صاعدتهم  املهارات  الطلبة  اإك�صاب   •
والتوجه نحو التو�صع يف الربنامج لي�صل اإىل 330 مدر�صة.

3-2-4. تفعيل دور الإعالم التوعوي التنموي لتوجيه عناية اجلمهور لأهمية التعليم املهني
�صاركت وزارة الرتبية والتعليم مع ديوان اخلدمة املدنية يف ور�ص العمل التوعوية والتعريفية   •
مدراء  فيها  �صارك  الديوان  الراكدة يف  والوظائف  املهني  اجلانب  العمل خا�صة يف  فر�ص  حول 

الرتبية والتعليم يف الأقاليم الثالث ) �صمال ، و�صط ، جنوب(.

3-3. ت�صجيـع املـدار�ص املهنية على العمـل املنتـج
3-3-1. دعم موازنة وخم�ص�صات املدار�ص املهنية لت�صميم م�صاريع اإنتاجية.

م�صاريع اإنتاجية 10% من املخطط.  •

3-3-2. تعديل ت�رسيعات الأعمال الإنتاجية يف املدار�ص وت�رسيعات ت�صويق املنتجات.
تعديل تعليمات الأعمال الإنتاجية خالل عام  2008 بن�صبة 50% تعليمات العمال النتاجية يف   •

املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية رقم 6 ل�صنة 2008
املن�صورة على ال�صفحة 4890 من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4933 بتاريخ 16/10/2008�صادر مبوجب 

املادة 43 من قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم 3 ل�صنة 1994.

3-3-3. التاأكيد والتعميم على املوؤ�ص�صات احلكومية باإعطاء اأولوية تاأمني م�صرتياتهم عن طريق 
منتجات املدار�ص املهنية

منتجات وخدمات للموؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة بن�صبة اإجناز %50.  •

3-3-4.  تفعيل م�رسوع املدر�صة املنتجة
مدر�صة منتجة)ن�صبة الإجناز %25(.  •

3-3-5. تكليف املدار�ص واإلزامها باإعداد خطة م�صاريع اإنتاجية تن�صجم مع خطط املدار�ص فيما 
بينها.

خطط اإنتاجية %60.  •

3-3-6. تفعيل معار�ص منتجات املدار�ص املهنية على امل�صتوى الوطني.
معار�ص مهنية، ن�صبة الإجناز %20 .  •
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3-3-7. اإيفاد معلمي التخ�ص�صات املهنية اإىل دورات تدريبية متخ�ص�صة داخل اململكة وخارجها
تدريب املعلمني  )ن�صبة الإجناز %60(  •

3-3-8. حتديث الآلت واملعدات يف املدار�ص املهنية
جتهيز امل�صاغل  )ن�صبة الإجناز %40(  •

3-3-9. اللتزام مبعايري و�رسوط ال�صالمة املهنية.
ال�صالمة املهنية )ن�صبة الإجناز %80(  •

3-4. متكيـن املت�صـربني مـن امتـالك مهارات التعلم واملهارات املهنية
3-4-1. تفعيل برامج التعليم غري النظامي خلدمة الطلبة املت�رسبني.

ماأ�ص�صة برنامج تعزيز الثقافة للمت�رسبني كاأحد برامج التعليم غري النظامي يف الوزارة من خالل   •
اإ�صدار اأ�ص�ص الربنامج عام 2006.

39 مركزا التحق بها 2392 دار�ص ودار�صة.  •

التوجه: 
�صمول كافة حمافظات اململكة من خالل التو�صع يف فتح مراكز تعزيز الثقافة للمت�رسبني.

التحديات: اجتماعية ذات عالقة بامل�صاكل الأ�رسية للطلبة املت�رسبني، و عدم �صماح اأرباب العمل 
لهم بالنتظام بالدوام يف املراكز، و الظروف املعي�صية القا�صية وال�صعبة للمت�رسبني وا�صطرارهم 

للعمل يف �صن مبكرة.

3-4-2. ال�صتمرار يف اإ�رساك الطلبة املت�رسبني من املدار�ص يف برامج تعليمية تعوي�صية تتيح لهم 
اللتحاق مبوؤ�ص�صة التدريب املهني

دار�صني ملتحقني بربنامج التعليم غري النظامي/برنامج تعزيز الثقافة للمت�رسبني.  •
2392 دار�ص ودار�صة التحقوا بهذه املراكز منذ تاأ�صي�صها وحتى منت�صف 2009.  •

التوجه: 
عقد  خالل  من  املهني  التدريب  مبوؤ�ص�صة  لاللتحاق  امللتحقني  وت�صجيع  املهنية  التوعية  زيادة 

الور�ص والندوات التوعوية باأهمية املهنة لدى ملتحقي الربنامج.

التحدي: 
عزوف امللتحقني عن اللتحاق مبوؤ�ص�صة التدريب املهني، و نظرة الأهل ال�صلبية للمهنة، و الرغبة 

الكبرية لدى عدد كبري من ملتحقي الربنامج باإكمال درا�صتهم الأكادميية.

3-4-3. اإعداد مواد قرائية تعليمية/تثقيفية مهنية للدار�صني وفق هذا الربنامج، بحيث تكون مي�رسة 
و�صهلة وتهدف اإىل اإبقاء الدار�ص على �صلة باملعرفة احلديثة ومهارات العمل املهني

مواد قرائية تدر�ص يف كافة املراكز التابعة للربنامج بن�صبة %100.  •

3-4-4. منح الدار�صني الذين اأنهوا متطلبات هذا الربنامج �صهادة تعادل متطلبات اللتحاق مبوؤ�ص�صة 
التدريب املهني معتمدة ومعرتف بها ر�صمياً توازي ال�صف العا�رس الأ�صا�صي

دار�صون يحملون وثيقة ر�صمية م�صدقة باأنهم قد تخرجوا من برنامج تعزيز الثقافة للمت�رسبني،   •
عام 2007م كان بداية تخريج املراكز، 250 خريج حتى منت�صف العام 2009م

التحدي: 
ل توؤهل الوثيقة الدار�صني اإل لاللتحاق مبوؤ�ص�صة التدريب املهني ول ي�صمح لهم مبوجب ذلك اإكمال 

درا�صتهم الأكادميية.

القبول يف  وبني  امل�صتوى(  امتحانات  نتائج  )وفق  التعليمية  امل�صتويات  التج�صري بني   .5-4-3
موؤ�ص�صات التدريب املهني

مت اإعداد مقرتح لتعديل تعليمات الدرا�صات املنزلية بحيث يتم ال�صماح خلريجي الربنامج باإكمال   •
الإجراء.  قيد  التعديل  زال  وما  القانونية  ال�صوؤون  لإدارة  املقرتح  الأكادميية ومت حتويل  درا�صتهم 
تعليمات مراكز الدرا�صات امل�صائية الكادميية يف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية رقم 6 ل�صنة 

2006
 املن�صورة على ال�صفحة 3035 من عدد اجلريدة الر�صمية رقم 4777 بتاريخ 16/8/2006�صادر مبوجب 
املادة 6 من نظام مراكز الدرا�صات امل�صائية يف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية وتعديالته رقم 16 

ل�صنة 1980

لتمكني  الذاتي  التعلم  مبداأ  وتر�صيخ  نوعيتها  وتطوير  النظامي  غري  التعليم  برامج  تعزيز   .5-3
الدار�صني من متابعة التعليم والتدريب

3-5-1. تعديل نظام مراكز تعليم الكبار وحمو الأمية رقم )24( ل�صنة 1980 
نظام تعليم الكبار وحمو الأمية، نظام رقم ) 81( ل�صنة 2005 .  •

ماأ�ص�صة برنامج تعزيز الثقافة للمت�رسبني كاأحد برامج التعليم غري النظامي .  •
مطبق وم�صتمر 39 مركزا حتى منت�صف عام 2009  •

التوجه: 
مراجعة الأنظمة والتعليمات لربامج التعليم غري النظامي وتطويرها. 



39 38

املتطلبات من  كافة  وتوفري  والن�صاء  للفتيات  الأمية خا�صة  مراكز حمو  وتفعيل  تطوير   .2-5-3
كوادر موؤهلة وو�صائل اإي�صاح ومناهج مالئمة وحوافز للملتحقات باملراكز

مراكز تعليم كبار وحمو اأمية للن�صاء ، وقد بلغ عدد مراكز تعليم الكبار وحمو الأمية لالإناث حتى   •
نهاية العام الدرا�صي 2009/2008،  ) 444 ( مركز،    90%من مراكز الأمية هي مراكز لالإناث.    

التوجه: 
هناك توجه لزيادة عدد املراكز والتو�صع يف امل�صاريع الريادية مثل )ق�صاء بال اأمية ، لواء بال اأمية( 

التي ت�صاهم يف احلد من  اأمية الفتيات.

التحديات: 
قلة اأجور العاملني بهذه املراكز ، وقلة احلوافز املادية  للدار�صات يف هذه املراكز، والعمل جاري 

على تطوير املناهج. 

3-5-4. التو�صع يف فتح مراكز جمتمعية لربامج التعليم غري النظامي وتكون مراكز تنموية على 
م�صتوى الأقاليم واملحافظات

مراكز التعلم املجتمعي  •
ن�صت  تعليمات رقم )3( ل�صنة 2004 تعليمات الدورات املهنية ال�صادرة بال�صتناد للمادة )6(   •
من نظام مراكز الدرا�صات امل�صائية يف املوؤ�ص�صات التعليمية احلكومية رقم )16( ل�صنة 1980 
والتي ن�رست يف اجلريدة الر�صمية يف العدد رقم )4656( وقد مت تعميم كتاب معايل وزير الرتبية 
والتعليم رقم 31968/42/1 تاريخ 2004/8/3 على امليدان للبدء بتطبيق هذه التعليمات على 
مراكز التعلم املجتمعي اعتبارا من تاريخه وتن�ص املادة ال�صابعة من التعليمات " ي�صتوفى من 
كل دار�ص يلتحق بالدورة )20( ع�رسون ديناراً لقاء م�صاركته يف الدورة ومنحه �صهادة م�صدقة يف 
حالة جناحه. لهذا ال�صبب اأغلقت مراكز التعلم املجتمعي �صنة 2006  ب�صبب فر�ص هذه الر�صوم. 

3-6. تو�صيع قاعدة امل�صاركة الطالبية والأهلية واملجتمع املحلي يف ال�صوؤون املدر�صية
3-6-1. تفعيل دور الطلبة واملجتمع املحلي يف اإعداد اخلطط التطويرية للمدر�صة من خالل عقد 

منتديات ولقاءات بني اإدارة املدر�صة والأهايل للت�صاور يف �صوؤون املدر�صة
مطبق وم�صتمر.  •

3-6-2. تفعيل اإ�رساك الطلبة يف اإدارة ال�صوؤون املدر�صية من خالل اللجان واملجال�ص
مطبق وم�صتمر.  •

املدار�ص  يف  عليها  العمل  وتفعيل  واملعلمني  الأمور  اأولياء  جمال�ص  تو�صيات  متابعة   .3-6-3

)املبادرات ال�صبابية(
مطبق وم�صتمر.  •

4. التطويـر النوعي للتعليم
1.4 توفري البيئـة ال�صفـية واملدر�صـية مبا يالئم حاجات القت�صاد املبني على املعرفة

العمرية  املرحلة  ح�صب  املدر�صية  املناهج  يف  ال�صحية  واملمار�صات  املفاهيم  اإدخال   .6-1-4
لتوعية وتثقيف الطلبة مثالً من خماطر التدخني وتناول العقاقري املخدرة واملواد الطيارة، 
HIV/( املكت�صبة  املناعة  نق�ص  مر�ص  مثل  جن�صياً  املنقولة  الأمرا�ص  من  وللوقاية 

)AIDS
وم�صتمر  الدرا�صية، مطبق  املناهج  املدجمة من  الإجنابية  وال�صحة  ال�صكانية  الرتبية  مفاهيم   •

املرحلة الأوىل %100.
ل يوجد يف وزارة التنمية الجتماعية؟؟؟ التنمية اأم الرتبية مناهج مدر�صية ولكن تعمل بتوعية   •

والتثقيف من خماطر  الإدمان واملخدرات عن طريق الور�ص.

التوجه: 
الوعي بني  زيادة  و  الإجنابية،  وال�صحة  ال�صكانية  الرتبية  الثانية مل�رسوع  املرحلة  بتنفيذ  البدء 

الأطفال وخا�صة من هم من �صن )10-18( �صنوات من خماطر الإدمان والأمرا�ص املعدية. 

التحديات: 
�صعوبة الو�صول اإىل الأطفال املعر�صني للخطر ونق�ص التوعية يف املدار�ص واملجتمعات املنغلقة و 

حاجة املجتمع اإىل قوانني اأكرث �رسامة حلماية الأطفال من خماطر الإدمان والأمرا�ص القاتلة.

املفاهيم  وتعميق  و�صحية  اآمنة  مدر�صية  بيئة  على  للحفاظ  والإدارة  املعلمني  توعية   .7-1-4
واملمار�صات ال�صحية من خالل الأن�صطة الالمنهجية الال�صفية 

مطبق وم�صتمر.  •

4-2. تنمية مهارات الرتبويني مبا يتالءم وتطوير املناهج اجلديدة نحو القت�صاد املعريف

واملديرية  املدر�صة  م�صتوى  املدار�ص على  مدراء  املبدعني من معلمني/ م�رسفني/  تكرمي   .6-2-4
والإقليم والوطن

اإطالق جاللة امللكة رانيا العبداهلل املعظمة جائزة امللكة رانيا العبداهلل للتميز لتكرمي املعلم   •
املتميز واملدير املتميز )مطبق وم�صتمر(.
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4-5. تطوير اأ�صاليب التعليم والتقومي مبا يتالءم ونواجت التعلم يف املناهج اجلديدة
4-5-1. تطوير حمكات التقييم لتت�صمن قيا�ص مهارات التفكري العليا.

تنفيذ اأن�صطة التقومي الواقعي وطرائق حت�صيل خمرجات العملية التعليمية.  •
تقومي واقعي ح�صب الطرق احلديثة.  •

بداأ التطوير يف عام 2006 ن�صبة الإجناز %50.  •

التحدي: 
اأعداد الطلبة الكبرية يف ال�صفوف ، و العبء التدري�صي للمعلمني.

4-5-4. تغيري منط الواجب البيتي وت�صجيع الطالب على الرتكيز على البحوث والتقارير وامل�صاريع 
العلمية

• تنفيذ اأن�صطة التقومي الواقعي وطرائق حت�صيل خمرجات العملية التعليمية.
• تقومي واقعي ح�صب الطرق احلديثة، بداأ التطوير يف عام 2006، ن�صبة الإجناز %50.

التحدي:
اأعداد الطلبة يف ال�صفوف ، والعبء التدري�صي للمعلمني.

4-5-5. طرح امل�صاريع العلمية اإىل جانب المتحانات النهائية والتي تربط املعلومة بواقع الطالب 
وحياته

• تقومي واقعي ح�صب الطرق احلديثة، بداأ التطوير يف عام 2006، ن�صبة الإجناز %50

التحدي: 
اأعداد الطلبة يف ال�صفوف، والعبء التدري�صي للمعلمني.

الجتماعي  الذكاء  تطور  والتي  ال�صفية  احل�ص�ص  التطبيقي يف  العملي  اجلانب  تفعيل   .7-5-4
واحلركي والتـذوق الفنـي لدى الطلبـة )مثــل الريا�صة والفن واملو�صيقى والت�صميم(.

مالحظة:  
الأن�صطة) 4-5-1 و 4-5-4 و4-5-5( تندرج حتت تطبيق اأن�صطة التقومي الواقعي والتي تت�صمن 
ا�صرتاتيجيات التقومي احلديثة واأدواته علماً بان تطبيق هذا التقومي بداأ يف العام 2006 وهو م�صتمر 
ويجري تطويره �صنوياً ح�صب اأ�ص�ص النجاح والإكمال والر�صوب وقد مت ا�صتحداث ملف اأعمال الطالب 

وهو يف مرحلة جتريبية على عدد من مديريات ومدار�ص اململكة.

4-6. تطوير املناهج التكاملية التي تكفل تطوير مهارات الطالب نحو القت�صاد املعريف
4-6-1. تطوير املناهج بحيث تنقل للطالب مهارات القت�صاد املعريف.

اإطار عام ملنهاج ريا�ص الأطفال اعتماًدا على املعايري واخل�صائ�ص  النمائية للطفل الأردين  %100.  •
• مواّد تعليمة متنوّعة �صمن حقيبة تعليمية �صاملة ومتكاملة ومنهاج جمرب.

4-6-2. الهتمام بنوعية الكتاب املدر�صي من حيث ال�صكل وامل�صمون والتن�صيق والإخراج
• كتاب مدر�صي مطور وخمرج بناءا على املعايري اخلا�صة بالطفل الأردين%100.

التوجه: 
اإعادة طباعة الكتب واملواد التعليمية �صنويا بنوعية تتنا�صب والطفل الأردين.

4-6-3. اإ�صافة اجلانب الإثرائي والعملي لكل وحدة �صمن الكتاب املدر�صي لي�صهل الرجوع اإليه 
من قبل املعلم والطالب

• م�رسوع حكايات �صم�صم
• حو�صبة املنهاج

• ق�ص�ص معتمدة من م�رسوع مكتبتي العربية

الإثرائية  والأن�صطة  املتطورة  التدري�ص  اأ�صاليب  على  حتتوي  بحيث  املعلم  اأدلة  تطوير   .4-6-4
الالزمة

• الكتاب املرجعي ملعلمة ريا�ص الأطفال%100.
• دليل اأن�صطة الطفل.

4-6-5. اعتماد عدة كتب ومواقع اإلكرتونية وجمالت تربوية حمكمة ومعتمدة لتدري�ص منهاج املادة 
الواحدة بحيث تعطي حرية للمدر�صة واملعلم يف ا�صتخدام الكتب ح�صب حاجة الطلبة 

واإمكاناتهم
• م�رسوع مكتبتي العربية.

• حو�صبة املنهاج.

التوجه: 
جتريب املادة املحو�صبة يف امليدان، واإدخال املالحظات عليها.

التحديات: 
اعتماد ق�ص�ص ذات نوعية مل�رسوع حكايات �صم�صم، وجدول احل�ص�ص املدر�صي اليومي، ون�صاب 

املعلمني من احل�ص�ص، وحمدودية امل�صادر.
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5.تعليم الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�شة
5-1. زيادة ن�صبة تغطية الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة يف مدار�ص وزارة الرتبيـة والتعليم

5-1-1. حتديد حجم الإعاقة ونوعها ودرجاتها يف كل حمافظة لتح�صني التخطيط يف جمال دمج 
اأ�صحاب الإعاقات بالتعليم الأ�صا�صي العام

قامت وزارة التنمية الجتماعية بدمج 153 طفل معوق يف املجتمع من خالل برنامج التاأهيل   •
املجتمعي. 

5-1-2. تلبية احتياجات هذه الفئة بتوفري مدخالت منهجية منا�صبة وتدريب املعلمني وتهيئة 
مرافق املدر�صة وتوفري و�صائل التعلم املالئمة لأنواع الإعاقات املختلفة

اأكرث من 80% يف جمال تدريب املعلمني.   •
وزارة  مدار�ص  يف  الأ�صا�صي  تعليمهم  يكملون  والب�رسية  ال�صمعية  الإعاقة  ذوي  الطلبة  جميع   •

الرتبية.
• يتم التدريب �صنوياً.

التعديالت  واإجراء  خا�صة،  تعليمية  وو�صائل  واأدوات  اأجهزة  من  يلزم  مبا  املدار�ص  تزويد   .3-1-5
املنا�صبة على البناء لت�صهيل تنقلهم وا�صتخدامهم للمرافق

تن�صق الوزارة �صنوياً مع جمعية احل�صني لذوي الإعاقة احلركية لتعديل مدار�ص الوزارة ح�صب عدد   •
الطلبة املحولني من اجلمعية.

5-1-7. تدريب الأخ�صائيني الجتماعيني والنف�صيني وتاأهيلهم لتقدمي اخلدمة لالأطفال ذوي الإعاقة
�صاركت وزارة التنمية الجتماعية يف دمج الأطفال ذوي بطء التعلم و�صعوبات التعلم يف املدار�ص   •
العادية بقانون حقوق الأ�صخا�ص املعوقني رقم 31 ل�صنة 2007 باأن مت اإحلاق هذه التخ�ص�صات 

لوزارة الرتبية والتعليم.

5-1-8. بناء بيئة مدر�صية اإيجابية نحو دمج اأ�صحاب الإعاقات الب�صيطة مع الطالب الآخرين داخل 
وخارج الف�صل بحيث يتمكنوا من موا�صلة التعلم

• ن�صبة املدجمني باملدار�ص حوايل %2.   
• ن�صبة الت�رسب ) غري حمددة(.

5-1-9. تخطيط العملية التعليمية وتنفيذها ومتابعتها مب�صاركة املعلمني وال�رسكاء الرئي�صيني 
يف تنمية املجتمع املحلي.

• طبق يف ) 2004-2006 (

5-2. زيادة ن�صبة الأطفال املتميزين واملوهوبني امل�صتفيدين من اخلدمات والبدائل الرتبوية
5-2-1. تو�صيع قاعدة اخلدمات والبدائل الرتبوية املقدمة لفئة الطلبة املتميزين واملوهوبني

مطبق وم�صتمر، عدد الطلبة املتميزين يف مدار�ص التميز واملراكز حوايل ) 1858( طالباً وطالبة.  •
عدد مدار�ص التميز يف اململكة ) 3(مدار�ص يف اإربد وال�صلط والزرقاء.  •

2.2.5 ا�صتفادة املدار�ص العادية واملجتمع املحلي من الربامج اخلا�صة باملتميزين واملبدعني
مطبق وم�صتمر.  •

)35( مدر�صة فيها غرف للموهوبني.  •
اأكرث من )1000( طالب.  •

6.اللياقة البدنية والرتبية الريا�شية
الريا�صية لبقاء  الطفل والرتبية  البدنية املرتبطة ب�صحة  اللياقة  6-1. تنمية الهتمام وممار�صة 

اجل�صم �صليما
مالئمة  ومدى  عمرية  فئة  كافة  لدى  بال�صحة  املرتبطة  البدنية  اللياقة  م�صتوى  6-1-1. حتديد 

امل�صتوى لتحديات املرحلة
• طبق بني )2006-2004(.

6-1-2. حتديد م�صتوى مناهج الرتبية الريا�صية وتطويرها مبا يتنا�صب وم�صتجدات الع�رس احلديث
• طبق بني )2006-2004(.

6-1-6. رفع م�صتوى الوعي ال�صحي والبدين لدى الأطفال ولدى العاملني معهم
• ن�رسات توعية يف جمالت ال�صحة البدنية يتم توزيعها 2004-2006)توحيد الأرقام(. 

• مطبق وم�صتمر ون�صبة الجناز من خطة العمل %100.

6-1-7. ال�صتمرار يف تاأمني املرافق البيئية الآمنة املتعددة الإغرا�ص وتوفري امل�صتلزمات من اأجهزة 
واأدوات تخدم الأن�صطة الريا�صية واللياقة البدنية املرتبطة ب�صحة الفرد

• طبق بني )2004-2006(.

الفئات العمرية لالأطفال  الريا�صيني ملختلف  6-1-10. تنمية العالقات الجتماعية بني الالعبني 
وتعزيز الروح الريا�صية وحب املغامرة لديهم، وحت�صني اأو�صاعهم الجتماعية
• طبق من خالل �رسف بدل تغذية وموا�صالت للم�صاركني بني )2006-2004(.   

7. الرتويح واللعب
واللعب  الرتفيه  باأهمية  لالأطفال  الرعاية  ومانحي  الأ�رس  واجتاهات  ومهارات  معارف  تطوير   .1-7

ودورهما يف تطوير اخل�صائ�ص النمائية لالأطفال
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7-1-2. تثقيف العاملني مع الطفل يف املوؤ�ص�صات املجتمعية والرتبوية والتعليمية باأهمية اللعب 
وتوجيه الأطفال نحو نبذ العنف يف اللعب

مطبق وم�صتمر حيث مت عقد 100دورة وور�صة حول اأهمية اللعب.  •
اأطفال  منها  وي�صتفيد  املعارف  تطوير  بهدف  العامة  احلديقة  واألعاب يف  اأطفال  جتهيز مكتبة   •

بلدية طبقة فحل من خالل م�رسوع التنمية ال�صامل يف منطقة ال�صيخ ح�صني.
تطوير اأداء معلمات ريا�ص الأطفال من خالل تطوير املهارات الالزمة للتعامل مع الأطفال ح�صب   •
اخل�صائ�ص النمائية من عمر 4-6�صنوات يف ريا�ص اأطفال مراكز الأمرية ب�صمة يف العقبة، ودير 
ال�صعنة، وماعني، وغور ال�صايف، وغور حديثة، وغور مزرعة، ومراكز معان بفروعها، رو�صة ب�صمة، 

والباعج، اإرحاب، وال�صونة اجلنوبية، والكرك، وفقوع.

التوجه: 
رفع م�صتوي العاملني وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الأطفال من خالل اللعب

التحديات: 
بعد مكان التدريب وعدم تطبيق اخلربات املكت�صبة.

7-1-3. توفري الألعاب املالئمة يف ريا�ص الأطفال واحل�صانات القائمة واملخطط اإن�صاوؤها ك�رسط 
لرتخي�صها، بحيث ل تقل ن�صبة الريا�ص التي تتوفر فيها الألعاب عن %50 .

• مطبق وم�صتمر %80.

7-1-4. تزويد مدار�ص الأطفال الأ�صا�صية الدنيا بالألعاب املالئمة التعليمية والرتبوية، بحيث ل تقل 
ن�صبة املدار�ص التي تتوفر فيها الألعاب عن %50.

• وجود مناهج تربوية معدلة لل�صفوف اخلم�صة الأوىل 2006-2004

7-1-6. ت�صجيع ال�صتثمار الوطني وبخا�صة القطاع اخلا�ص يف جمال: �صناعة اللعب والدمى مبا 
يواكب متغريات الع�رس مع الهتمام بالألعاب ال�صعبية واإنتاج اأفالم كرتون معتمدة على 
لالإنتاج  معايري  وو�صع  والتعليمية  الرتبوية  بالألعاب  والهتمام  ال�صعبية  ال�صخ�صيات 

الفني
• اأحلى الأوقات

• افتح يا �صم�صم
• كيف ن�صنع

• األعاب �صعبية
• ا�صتوديو الأطفال

• م�صابقات لالأطفال

ـة:  8. الثقافـ
8-1. زيادة ن�صبة  الأطفال )ح�صب الفئة العمرية( الذين يظهرون دراية تامة مبفاهيم روحية ودينية 

واأخالقية حمددة وح�صب تعاريف وا�صحة لهذه املفاهيم
الطفل على  الدينية والأخالقية وتن�صئة  الروحية/  القيم  8-1-1. �صياغة تعريف وا�صح ملفاهيم 

دراية بها
الكرمي  القراآن  ال�صيفية لتحفيظ  اإعداد منهاج تعليمي للطالب والطالبات امللتحقني بالنوادي   •

وتعليم الآداب العامة.
عقد درو�ص ودورات يف امل�صاجد حول  الرعاية الوالدية.  •

8-1-2. و�صع برنامج تربوي متكامل يقوم يف اأ�ص�صه على هذه القيم
ت�صمني منهاج الوعظ والإر�صاد ال�صنوي اخلا�ص بالوعاظ والواعظات يف امل�صاجد مبو�صوعات   •

حول القيم الرتبوية.

8-1-3. تعديل منهاج الرتبية الدينية )الإ�صالمية وامل�صيحية( لل�صفوف اخلم�صة الأوىل مبا يتنا�صب 
واملراحل العمرية املختلفة للطفل والتدريب على املناهج اجلديدة.

• وجود مناهج تربوية معدلة لل�صفوف اخلم�ص الأوىل 2006-2004

8-3. زيادة معرفة الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وب�صكل خا�ص حقوقهم وواجباتهم املدنية وح�صب 
معايري حمددة

8-3-1. التوعية بثقافة حقوق الإن�صان وثقافة حقوق الطفل وواجباته يف اإطار الأ�رسة واملجتمع، 
والأديان يف  ال�صعوب  بني خمتلف  والعدل  احلق  على  القائم  وال�صالم  الت�صامح  وثقافة 

خمتلف اأ�صكال الإنتاج الثقايف املوجه للطفل
• اخلطب ودرو�ص الوعظ والإر�صاد.

التحديات: 
�صعف يف املعلومات الواردة  للوعاظ واخلطباء حول املو�صوع من املوؤ�ص�صات املعنية.

8-3-7. توفري برامج لتهيئة الطفل ليكون قادراً على اتخاذ املبادرات الفردية وحتفيزه على اإتقان 
العمل واحرتام امللكية الفكرية والبتعاد عن الغ�ص والحتكار وتفعيل روح امل�صاركة وعمل 

الفريق
عقد )770( در�صا لتحفيظ القراآن الكرمي والآداب العامة يف دور القراآن الكرمي للذكور والإناث.   •
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للذكور  العامة  والآداب  الكرمي  القراآن  لتعليم  املدر�صية  العطلة  )4676(ناد �صيفي خالل  افتتاح   •
والإناث.

الكرمي  القراآن  ال�صيفية لتحفيظ  اإعداد منهاج تعليمي للطالب والطالبات امللتحقني بالنوادي   •
وتعليم الآداب العامة.

8-4-6. ت�صجيع اإنتاج اأغاين اأطفال متوائمة مع املراحل العمرية املختلفة ومواكبة لروح الع�رس 
والهتمام بالأغاين والدبكات واملو�صيقى الرتاثية الأردنية بحيث تقدم بقالب حمب اأ�صيل 

وع�رسي
• برنامج اأحلى الأوقات 2009 تطرق اإىل فقرات ون�صاطات بالتعاون مع مركز هيا.

8-5-7. مواكبة امل�صادر الثقافية للطفل الق�صايا يف املجالت ال�صحية والتغذية والبيئة والتعليم 
الوطني والديني ويف ق�صايا حماية الطفل

• اإلقاء درو�ص ومواعظ يف امل�صاجد.
• اإقامة نواد �صيفية للطالب والطالبات .

• دعم الطالب ماديا  من خالل �صندوق الزكاة وتوزيع )7000( حقيبة مدر�صية.
• متابعات ق�صم �صوؤون الأ�رسة يف مديرية ال�صوؤون الن�صائية.  

8-3-6. توعية الأطفال بالختالفات املتعددة يف املجتمع والعمل على دمج ذوي الإعاقات يف حياة 
املجتمع اليومية

• التوعية حول الإ�صاءة لالأطفال والأمهات عرب حما�رسات ملجل�ص الأمهات يف املدار�ص.
اأفكار كبرية(: من خالل تدريب  • توعية الأطفال بالتفاقية الدولية حلقوق الطفل )اأ�صوات �صغرية 

الأطفال من خالل  زيارات اإىل مدار�صهم.
• مركز جمتمعي حملي يهدف اإىل تقدمي خدمات �صمولية تكاملية للحد من الإ�صاءة اإىل الطفل عن 
طريق تقوية الأ�رسة بال�رساكة مع املجتمع املحلي و اجلهات املعنية. يقدم املركز  عن طريق 

الأو�صاط التفاعلية ور�صات على مدى 4 اأيام يف الأ�صبوع يف 3 اأوقات خمتلفة.الأو�صاط:
ور�صة الدراما  -

ور�صة احلا�صوب  -
ور�صة املكتبة التفاعلية  -

ور�صة الفن  -
ور�صة الريا�صة و ال�صحة  -

9670 طفل ا�صتفادوا من هذه الور�صات خالل الأربع �صنوات املا�صية.  •

9. امل�شاركة يف احلياة الجتماعية وال�شيا�شية
اليافعني وتوجيهها وا�صتثمارها يف العمل الجتماعي املنتج بامل�صاركة يف  اإطالق طاقات   .9-1

الأعمال التطوعية خلدمة البيئة وتنمية املجتمع املحلي

9-1-2. تفعيل التعليمات الإدارية للمجال�ص الطالبية يف املدار�ص والحتادات الطالبية يف كليات 
اإدارة  من  اليافعني  لتمكني  ال�صبابية  للمراكز  الإدارية  واملجال�ص  واجلامعات  املجتمع 

وتنفيذ الربامج اخلا�صة بهم
• طبق بني 2006-2004.

تدريبية  مواد  اإعداد  من خالل  الأجيال  وت�صجيع حوار  للنا�صئني  الوالدية  الرعاية  تعزيز   .6-1-9
وتوعوية موجهة لالأهل يف جمال التعامل مع الأطفال من خالل تفعيل جمال الأهل والطلبة 

يف املدار�ص وعقد جتمعات لليافعني مع اأ�رسهم
توفر دليل معد لالأهايل حول كيفية التعامل مع املراهقني جل�صات توعية  منفذة لالأهايل يف   •

بع�ص مناطق اململكة.

التوجه: 
زيادة ا�صتقطاب الآباء حل�صور جل�صات التوعية.

التحدي: 
عدم توفر حوافز وتنقالت ملنفذي اجلل�صات.

9-1-7. تنظيم برامج توعوية لالأطفال على الهتمام بذوي بالأ�صخا�ص ذوي الإعاقات وكبار ال�صن:
• طبق بني 2006-2004

9-2. تعزيز املواطنة بني اليافعني وت�صمل توفري فر�ص امل�صاركة الواعية يف كافة جمالت احلياة 
ال�صيا�صية املوؤثرة عليهم حا�رساً وم�صتقبالً

9-2-4. ا�صتثمار املنابر الرتبوية والإعالمية والدينية يف تعزيز قيم املواطنة ال�صاحلة
اإلقاء درو�ص ومواعظ يف امل�صاجد.  •

اإقامة نواد �صيفية للطالب والطالبات .  •
عقد دورات لإعداد مدربني ومثقفني على برنامج اليافعني واليافعات.  •

عقد دورات تثقيفية قام بها وعاظ وواعظات  لالأهايل يف امل�صاجد على برامج اليافعني واليافعات.  •
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ثالثا: حماية الأطفال يف الظروف ال�شعبة

يهدف هذا املحور اإىل تفعيل حقوق الطفل يف احلماية من كافة اأ�صكال العنف والإهمال والإ�صاءة 
الذي يعوق منوهم  والعمل  القت�صادي  ال�صتغالل  اأ�صكال  والنف�صية، ومن كافة  البدنية واجلن�صية 
الطبيعي ويحرمهم من التعليم، ومن حيازة املواد املخدرة واملوؤثرة على العقل وتعاطيها، ووقايتهم 
من النحراف وتاأمني نظام خا�ص لالأطفال املخالفني للقانون يعيد دجمهم يف املجتمع، و�صمان 

ح�صول الأطفال خالل فرتات الكوارث على امل�صاعدات الإن�صانية.

1. الأطفـال املحرومون من الرعاية الأ�رسية
1-1. متكني الأ�رس املعر�صة خلطر التفكك من تقدمي الرعاية املالئمة لأطفالهم

1-1-1. تطوير معايري واآليات للتعرف على الأطفال املعر�صني للخطر
تطوير معايري واآليات للتعرف على الأطفال املعر�صني للخطر من خالل الدرا�صات الجتماعية   •
التي يقوم بها الباحث الجتماعي يف حماية الأ�رسة ومن خالل التقارير الطبية وخا�صة الطب 

ال�رسعي.
متابعات ق�صم �صوؤون الأ�رسة يف وزارة ال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية للوعاظ والواعظات بتزويده   •

مبعلومات حول الأطفال املعر�صني للخطر والعمل على حل م�صاكلهم.

1-1-2. تدريب فريق متخ�ص�ص من ذوي اخلربة والكفاءة للعمل يف جمال وقاية الأ�رس من التفكك 
والنحراف 

مركز تدريبي يقوم بعقد �صل�صة من الدورات للعاملني والباحثني الجتماعني حيث مت التدريب   •
على املوا�صيع التالية: 

برنامج مفاهيم متكني املنظمات املجتمعية  العاملة يف جمال احلماية.  -
برنامج التخطيط ال�صرتاتيجي للموؤ�ص�صات العاملة يف جمال احلماية.  -

برنامج املتابعة و التقييم.  -
برنامج حقوق الطفل.  -

برنامج مفاهيم حماية الطفل من الإ�صاءة و الوقاية منها.  -
تقدير حالة الإ�صاءة للطفل.  -

تدريب املدربني.  -
خطر  حول  واخلطباء  امل�صاجد  واأئمة  والواعظات  الوعاظ  لتوعية  ومدربة  مدرب   )40( اإعداد  مت   •

التفكك الأ�رسي والرعاية للطفولة واليافعني واليافعات.

املحاكم  تفاقمها وخا�صة يف  قبل  الأ�رسية  امل�صاكل  الأ�رسي حلل  الإر�صاد  1-1-3. تطوير خدمات 
ال�رسعية

اأطفال وحمايتهم من  اأو الأ�رس التي لديها  اأ�رسة حديثة  متكني الأ�رسة من ال�صتقرار �صواء كانت   •
خماطر النحراف حيث بداأ العمل على اإن�صاء ثالثة مراكز اإر�صادية يف املحاكم ل�رسعية.

تعديل قانون اأ�صول املحاكمات ال�رسعية وت�صمني مكاتب الر�صاد والتوفيق الأ�رسي يف ن�ص املادة 
/11 مبوجب قانون ا�صول املحاكمات ال�رسعية املعدل رقم 50 ل�صنة 2007 

التحديات: 
الدعم املايل وتوفري املكان املنا�صب يف املحاكم ال�رسعية و�صن بع�ص الت�رسيعات اخلا�صة بالإر�صاد.

اإلقاء درو�ص الوعظ والإر�صاد واخلطب ذات الطابع التوعوي يف هذا املجال يف امل�صاجد.  •
الدور الذي يقوم به ق�صم �صوؤون الأ�رسة يف مديرية ال�صوؤون الن�صائية للوفاق بني اأفراد الأ�رسة وحل   •

م�صاكلها.
•  عقد دورات تدريبية يف املراكز الثقافية الإ�صالمية ل�صيدات وتدريبهن على بع�ص احلرف الب�صيطة 

بهدف متكينهن من العمل وامل�صاركة يف حل امل�صاكل املادية لالأ�رسة.

وربط  واملحلي  الوطني  امل�صتوى  على  تتوفر  بحيث  والتدريب  الإر�صاد  خدمات  تقدمي   .4-1-1
امل�صاعدات املبا�رسة لالأ�رسة باندماجها يف الربامج التنموية

مت تنظيم ور�ص عمل لالإر�صاد الأ�رسي بكافة اأ�صكاله مت خاللها اإر�صاد اأ�رس لل�صبل املتوفرة لدى   •
الت�صنيع املنزيل  التنموية مثل  الوزارات والقطاع اخلا�ص بطرق امل�صاعدة ودجمها يف الربامج 

وغريها.
تقدمي الدعم لالأ�رس الفقرية من خالل �صندوق الزكاة يف برامج متعددة مثل طرود اخلري و م�صاريع   •

اإنتاجية وكفالة اليتيم وغريها من امل�صاريع.

التحديات: 
�صعوبة الو�صول اإىل املناطق النائية و غياب الوعي يف بع�ص املجتمعات. 

1-1-5. توعية الأمهات والآباء مب�صوؤولياتهم يف رعاية اأولدهم
• مت عقد ور�صات مكثفة حول التوعية الوالدية.

التحديات: 
جهل الوالدين بطرق الرعاية ال�صحيحة واخلطر الذي يهدد الطفل املحاط بوالدين غري مثقفني.

• مركز تدريبي لالأمهات و الآباء يدرب على الربامج التالية
برنامج حول رعاية الطفل حديث الولدة و مفاهيم احلماية.  -

برنامج تطور الطفولة املبكرة.  -
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برنامج نحو توا�صل اأف�صل مع اليافعني و اليافعات.  -
برنامج ال�صحة الإجنابية.  -

الوطني  امل�صتوى  على  معلومات حولها  قاعدة  وتطوير  للخطر  املعر�صة  الأ�رس  1-1-6.  ح�رس 
واملحلي

اأجنزت عملية احل�رس من خالل �صجالت املكاتب املعتمدة للخدمة الجتماعية يف اإدارة حماية   •
الأ�رسة واأق�صامها التابعة لوزارة التنمية الجتماعية.

1-1-7. متكني الأ�رس مادياً )من خالل برامج تعزيز الإنتاجية(
ومن  اجلمعيات  مديرية  عن  وف�صلها  الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  متخ�ص�صة  مديرية  اإن�صاء   •
مهامها تعزيز الإنتاجية لتمكني الأ�رسة وتكوين اأ�رس منتجة، وقد بداأ العمل فيها قبل �صت �صنوات 

ومازال تعزيز الإنتاجية م�صتمرا. 

التحديات: 
تزايد عدد املحتاجني لربنامج التعزيز الإنتاجي، و �صعف ال�رسف املايل للدعم حيث ي�صل اأعلى 
اإيقاف امل�صاريع  اإىل 3000 دينار للم�رسوع الواحد، وعند نفاذ الدعم املادي املخ�ص�ص يتم  �صقف 

حلني توفر امل�صادر املالية.

1-1-8. حتديد معايري لالأ�رس املعر�صة للخطر
• مت حتديد تلك املعايري من خالل عدة موؤ�رسات منها:

- الو�صع القت�صادي. 
- الو�صع الجتماعي لالأ�رسة. 

- امل�صتوي التعليمي لالأطفال.

1-1-9. اإعطاء الأولوية لالأ�رس املمتدة يف رعاية اأطفال الأ�رس املفككة اأو الأطفال بدون الرعاية الأ�رسية
الأ�رسة  اأفراد  اأطفالها وتثقيفهم  وال�صماح لأحد  الأ�رس وتوعيتها باأهمية رعاية  مت الجتماع مع   •
برعاية الأطفال املعر�صني للتفكك الأ�رسي بدل اإيوائهم يف املوؤ�ص�صات الإيوائية �رسيطة توفر كافة 

الإمكانيات لرعاية الطفل.

التوجه: 
تقدمي امل�صاعدات املالية عن طريق �صندوق املعونة الوطنية لتلك الأ�رسة املمتدة كاأ�رس بديلة اأو 

معنوية.

التحديات: 
رف�ص الأ�رس املمتدة حتمل م�صوؤولية الأطفال ذوو �صلة القرابة.

وتاأمني  بهم  الحتفاظ  من  لتمكينها  لأطفالها  احلا�صنة  )املطلقة/الأرملة(  الأم  م�صاعدة   .10-1-1
نفقتهم وفقاً لأحكام ال�رسيعة

مت تاأمني مبلغ مايل ي�صاعد الأم على تاأمني متطلبات احلياة وذلك برفع �صقف املعونة للمطلقة   •
التي لديها اأطفال اإىل 60 دينار.

التحديات: 
على  النفقة  يرف�ص  الأب  كان  اإذا  وخا�صة  معها  اأطفالها  احت�صاب  وعدم  املايل  الدعم  كفاية  عدم 

اأطفاله.

1-2. رفع م�صتوى خدمات الرعاية املوؤ�ص�صية
1-2-1. رفع م�صتوى خدمات الرعاية املوؤ�ص�صية

• مت العمل على توفري اأبنية تتمتع مبرافق منا�صبة لحتياجات الأطفال اخلا�صة من جميع اجلوانب.

التوجه: 
زيادة ن�صبة املكفولني وزيادة عدد التفاقيات مع املوؤ�ص�صات التطوعية، وا�صرتاك اأكرب عدد ممكن من 
الأطفال مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي، وحتقيق اأف�صل املوا�صفات العاملية واملعايري الدولية يف 

موؤ�ص�صات الرعاية.

التحديات: 
الأطفال ب�صكل كامل باملجتمع املحلي،  الكفالة وعلى من ت�صتحق، و�صعوبة دمج  اجلهل بطرق 

وقلة املوؤ�ص�صات الإيوائية �صواء احلكومية اأو اخلا�صة، بالإ�صافة اإىل عدم توفر خم�ص�صات مالية.

1-2-1. تدريب وتاأهيل الكوادر العاملة يف موؤ�ص�صات الرعاية
عقد ور�ص ودورات لتدريب العاملني يف املوؤ�ص�صات الإيوائية حيث مت  تدريب )3000( اأخ�صائي   •

اجتماعي من خالل عقد )20( دورة تدريبية.

التوجه: 
تدريب الكوادر العاملة لرفع م�صتوي الكفاءة يف املوؤ�ص�صات الرعاية وزيادة تاأهيل وتدريب العاملني 

من خالل عقد دورات تدريبية جديدة.
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التحديات: 
عدم توفر املوارد املالية و املادة العلمية و مكان تواجد الور�صة.

1-2-3. توعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم �صمن الأ�رسة واملجتمع ودور الرعاية
مت ذلك من خالل عقد موؤمترات خا�صة بالأطفال مثل موؤمتر الأطفال العرب 2006 وملتقى الأطفال   •
العرب 2008 ومن خالل الأ�صاليب واخلربات التي اكت�صبها العاملون للتعامل مع الأطفال لإي�صال 

الأطفال اإىل حقوقهم وواجباتهم .
لدى الأطفال املعرفة التامة بواجباتهم وحقوقهم من خالل  عقد حما�رسات توعية واإر�صاد واإ�رساكهم   •

يف موؤ�ص�صات الرعاية.

التوجه: 
العمل على توجيه وتوعية الأطفال بدورهم يف املجتمع واإ�رساك املعنيني يف املوؤ�ص�صات احلكومية 

واخلا�صة يف جمال توعية الن�صاأ بواجباته وحقوقه.

التحديات: 
زيادة ن�صبة الأطفال املحتاجني اإىل الرعاية يف املوؤ�ص�صات وقلة العاملني يف هذا املجال وعدم توفر 

خم�ص�صات مالية.

1-2-4. تطوير معايري مهنية واأخالقية وا�صحة للموظفني املعنيني
عقد دورات حتدد و�صعية واآلية عمل املوظفني يف املوؤ�ص�صات.  •

التعامل مع املنظمات الدولية لتدريب املوظفني ومنها جامعة كولومبيا.  •
لدى الأطفال معرفة تامة بواجباتهم وحقوقهم من خالل  عقد حما�رسات توعية واإر�صاد واإ�رساكهم   •

يف موؤ�ص�صات الرعاية.

التوجه: 
يف  املهنية  املهارات  لتنمية  الأ�رسة  بق�صم  املتعلق  امليدان  مديريات  يف  العاملني  كافة  تدريب 

التعامل مع الأطفال واإجراء الدرا�صات الجتماعية للحالة.

التحديات: 
قلة العاملني يف امليدان وعدم توفر املوارد املالية.

1-2-5. تطوير معايري لتاأ�صي�ص موؤ�ص�صات رعاية الطفولة وترخي�صها
حماولة تاأ�صي�ص ثالث موؤ�ص�صات اإيوائية وحتديد كل موؤ�ص�صة لعمر حمدد ل�صتقبال الأطفال حيث   •

ت�صمل املوؤ�ص�صات احلكومية كافة الأعمار والأطفال من اجلن�صني.

التوجه: 
العمل على تطوير املوؤ�ص�صات من خالل خلق معايري جديدة.

التحديات: 
الدعم املايل وغياب قانون يحدد معايري املوؤ�ص�صة بالن�صبة للعمر.

1-2-6. دعم دور الرعاية التابعة ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين وتطويرها
مت عقد اتفاقيات مع موؤ�ص�صات تطوعية مقابل مبلغ مايل �صهري لالأطفال املحولني لهم وانتداب   •

موظفني لديهم ودعم مايل لتح�صني و�صع اجلمعيات التطوعية.
زيادة عدد العاملني يف دور الرعاية بن�صبة 30% خالل عام 2009.   •

التوجه: 
جتاه  بواجباتها  للقيام  ومعنويا  ماليا  ودعمها  التطوعية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  رفع  على  العمل 
الأطفال على اأح�صن م�صتوى وزيادة الكادر الوظيفي من خالل ا�صتحداث وظائف جديدة على جدول 

الت�صكيالت.

التحديات: 
تف�صيل بع�ص املوؤ�ص�صات الإيوائية اخلا�صة فئة معينة من الأطفال لإيوائهم مثل الأيتام. 

1-2-7. تطوير اأدلة تدريبية
• توفري بع�ص الأدلة لتطبيقها على جهاز احلا�صوب لت�صهيل و�رسعة �صري العمل مع املديريات يف 

امليدان.

التحديات: 
املالية لعمل ور�ص  الأدلة و عدم توفر املخ�ص�صات  ا�صتعمال  العاملني على كيفية  عدم تدريب 

تدريبية.

1-2-8. اإعداد معايري اأخالقيات املهنةof ethics  code للعاملني
الأخ�صائيني  دليل  اإعداد  خالل  من  للعاملني  الأخالقي  امليثاق  لنظام  الأول  الأ�صا�ص  و�صع  مت   •

الجتماعني يف دور الرعاية.

التحديات: 
اكت�صاب املهارات لو�صع املعايري الأخالقية وموافقة اجلهات املعنية على تطبيقه.
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اأوراق ثبوتية وجمهويل  الذين ل ميلكون  لالأطفال  لل�صماح  املدنية  الأحوال  قانون  1-2-9. تعديل 
الن�صب يف احل�صول على �صهادة ميالد دون اللجوء للمحاكم

اللجوء  دون  املدنية  الأحوال  خالل  من  الن�صب  لالأطفال جمهويل  الثبوتية  وثائق  ا�صتخراج  مت   •
للمحاكم.

التوجه: 
تاأمني الأوراق الثبوتية لكل طفل وخا�صة جمهويل الن�صب.

التحديات: 
بع�ص الأ�رس التي تعاين من التفكك متاطل يف ا�صتخراج اأوراق ثبوتية لأبنائها.

1-3. �صمان حق الأطفال يف دور الرعاية بالنماء وتنمية قدراتهم
1-3-1. تطوير اخلدمات الجتماعية والنف�صية، الإر�صادية والعالجية ل�صمان اندماج هوؤلء الأطفال 

يف املجتمع
• مت اإحلاقهم يف ريا�ص الأطفال واإ�رساكهم يف الن�صاطات املنهجية والالمنهجية.

التوجه: 
التنوع يف اإقامة الن�صاطات مثل اإقامة رحالت اإىل خمتلف مناطق اململكة واإ�رساكهم يف املتاحف 

مثل متحف الأطفال.

1-3-2. تطوير الربامج الال�صفية مبا فيها الرتويحية والثقافية
• توفري ن�صاطات منهجية و تنفيذ رحالت وخميمات ك�صفية للمنتفعني يف دور الرتبية والرعاية.

اأطفال موؤ�ص�صات الطفولة للقطاعني العام والتطوعي يف مدار�صهم واإيجاد  اإحلاق  1-3-3. �صمان 
برامج اإر�صادية للعاملني يف املدار�ص )املدراء والعاملني( لتحقيق ذلك

• مت اإحلاق جميع الأطفال مبقاعد الدرا�صة باملدار�ص احلكومية القريبة من دور الرتبية والرعاية.
• فتح �صفوف تعليم غري نظامي يف جميع دور الرتبية والرعاية لالأطفال املت�رسبني. 

• فتح �صفوف حمو الأمية يف جميع دور الرتبية والرعاية. 
• اإحلاق اأطفال من دور الرعاية يف مدار�ص خا�صة على نفقة وزارة التنمية.

التوجه: 
اإيجاد تعاون م�صتمر بني العاملني يف موؤ�ص�صات الطفولة والقائمني على تعليم الأطفال يف املدار�ص 
من خالل عقد ور�صات عمل تعاونية لبحث اأمور الأطفال واإ�صعارهم اأنهم جزء من املجتمع من خالل 

التعامل معهم.

التحديات: 
�صعوبة اإيجاد املدار�ص املنا�صبة التي لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الفئة.

1-3-4. ت�صجيع الأطفال على تقدمي خدمات ذات نفع عام للمجتمع �صمن م�صاق ل منهجي خا�ص 
بذلك:

مت اإحلاق الفتيات الراغبات يف �صلك الأمن العام، كما مت تدريبهم على الأعمال املهنية التي حتقق   •
لهم النفع ليكونوا عن�رسا فاعال يف املجتمع قادرا على العتماد على نف�صه.

تنمية الروح الوطنية للمنتفعني من خالل اإ�رساكهم باإعمال تطوعية على مدار العام.  •

التوجه: 
تطوير مفهوم الذات وحتقيقها من خالل اإيجاد عمل منا�صب للمنتفعني يف دور الرعاية.

التحديات: 
�صعوبة اإيجاد العمل املنا�صب للمنتفعني  بدور الرعاية.

وتفادي  الإيجابية  الجتماعية  وال�صلوكيات  املمار�صات  باإتباع  وتثقيفهم  الأطفال  توعية   .5-3-1
ال�صلبيات واإك�صابهم املهارات احلياتية املختلفة:

والجتماعيني  النف�صيني  الأخ�صائيني  قبل  من  املوؤ�ص�صات  داخل  تثقيفية  جل�صات  عقد  يتم   •
بالإ�صافة اإىل عقد اتفاقيات مع موؤ�ص�صات املجتمع املحلي لتدريب الطالب على مهارات خمتلفة 

مثل الريا�صة بجميع اإ�صكالها.
تنفيذ برنامج مهارات احلياة الأ�صا�صية يف جميع موؤ�ص�صات الرتبية والرعاية.  •

والتدريب املهني  التعليم  الرعاية يف جمالت  الأطفال امللتحقني يف دور  1-3-6. تفعيل تدريب 
باأنواعه لكي ي�صتطيعوا تاأمني اأمور حياتهم املعي�صية بعد تخرجهم

مت اإحلاقهم يف مراكز تدريب وتاأهيل مهني.  •
وتدريب  والرعاية  الرتبية  لدور  التابعة  امل�صاغل  �صمن  التدريبية  الدورات  من  �صل�صلة  عقد   •

املنتفعني على مهن خمتلفة ليعتمدوا على اأنف�صهم وي�صبحوا مندجمني يف جمتمعهم.

التوجه: 
اإك�صاب املنتفعني مهارات ومهن تفيدهم يف جمالت احلياة املختلفة لإك�صابهم مهنة عمل معينة.

التحديات: 
�صعوبة توفر بع�ص التخ�ص�صات التي يرغب بها املنتفعون.
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1-3-7. دعم مبادرة جاللة امللكة رانيا العبد اهلل "الأمان مل�صتقبل الأيتام":
• مت عقد اتفاقية مع �صندوق الأمان لتحقيق م�صتوى تعليمي اأف�صل لالأطفال.

التوجه: 
�صمول اأكرب عدد ممكن من الأطفال ورعايتهم حتت مظلة م�صتقبل اآمن لهم.

التحديات: 
بع�ص املنتفعني ل ي�صملهم هذا البند لوجود م�صكالت خطرية لديهم حتتاج اإىل اأنظمة خا�صة بهم 

مثل اجلنوح. 

1-3-8. زيادة فعالية اجلهات املقدمة لكفالة الأيتام مع بقائهم �صمن اأ�رسهم الأ�صلية
• تقدمي الدعم لالأيتام من خالل �صندوق الزكاة وم�رسوع كفالة اليتيم مع احلر�ص على بقاء اليتيم 

يف اأ�رسته.
تقدمي اإر�صادات توعوية باأهمية كفالة الأطفال وحت�صني م�صتواهم املعي�صي والأ�رسي مع بقائهم   •

داخل اأ�رستهم الأ�صلية.

التوجه: 
العمل على زيادة التوعية باأهمية كفالة الأطفال مع بقائهم يف اأ�رستهم الأ�صلية

التحديات: 
لالأطفال  بالن�صبة  الكفالة  باأهمية  املحلي  املجتمع  الوعي يف  لزيادة  اإر�صادية  طرق  وجود  عدم 

املحتاجني للرعاية.

1-4. خف�ص عدد الأطفال يف دور الرعاية 
الرعاية وذلك بتحديد املعايري ودرا�صة املخاطر وو�صع نظام وتف�صيل  بدائل  النظر يف   .1-4-1

تعليمات الأ�رسة البديلة
اقرتاح م�صودة معايري الأ�رس البديلة لتطوير نظام احت�صان لتمكني اأكرب اأ�رس حمرومة من الأطفال   •

من رعايتهم.

التوجه: 
تاأمني الأ�رس القادرة على اإيواء ورعاية الأطفال جمهويل الن�صب واللقطاء.

التحديات: 
عدم اإقرار القانون اجلديد حتى تاريخه.

1-4-2. دمج الأطفال يف دور يف املجتمع من خالل ت�صجيع انت�صابهم ملوؤ�ص�صات املجتمع املدين 
اخلا�صة بالطفولة

باأ�رس حمرومة من  الن�صب بدجمهم  املوؤ�ص�صية لالأطفال من فئة جمهويل  للرعاية  بدائل  توفري   •
الإجناب متكنهم من العي�ص يف جو اأ�رسى يوفر كافة الحتياجات البيئية والإمنائية والعاطفية.

2. الأطفـال املخالفون للقانون
2-1. تطوير اأداء الأ�رس املعر�صة للخطر ومهاراتها يف التعامل مع الأطفال املخالفني للقانون بن�صبة 

30% بحلول عام 2015
2-1-1. تطوير اآليات للتعرف على الأطفال والأ�رس املعر�صة للخطر

• عمل درا�صات اجتماعية منزلية لدرا�صة واقع احلال.
• ا�صتحداث مكاتب حماية الأ�رسة يف جميع املحافظات للتعامل مع حالت العنف.

2-1-2. توفري احلماية لأطفال الأ�رس املعر�صة خلطر اجلنوح
ا�صتحداث )7( مكاتب يف )7( حمافظات يف دار حماية الأ�رسة واأق�صامها للتعامل مع حالت العنف   •

الأ�رسي واإيداع احلالت التي ت�صتدعي ظروفها ذلك دور الرعاية.
ا�صتحداث دار الوفاق الأ�رسي للن�صاء املعنفات.  •

2-1-3. تطوير اآليات جمتمعية حلماية الأطفال من النحراف
• ر�صد امل�صكالت الجتماعية لالأطفال بالتعاون مع اجلهات املخت�صة. 

• الإ�رساف على الربامج اخلا�صة بالأطفال التي تلبي احتياجاتهم.

2-1-4. اإعادة تاأهيل الأطفال املخالفني للقانون ودجمهم يف املجتمع
العقوبة  با�صتبدال  ق�صاياهم  ت�صمح  الذين  لالأحداث  واجلماعي  الفردي  الإر�صاد  خدمات  تقدمي   •

ال�صالبة للحرية باأخرى ت�صاعد على تاأهيلهم �صمن الأ�رس الطبيعية.

2-1-6. تفعيل التحاق املخالفني للقانون مبدار�ص الرتبية والتعليم وموؤ�ص�صات التدريب املهني
مت التن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم با�صتمرارية متابعة التح�صيل العلمي للحدث يف اأقرب   •
مدر�صة للدار باإ�رساف مراقب ال�صلوك ومت حتويل الأحداث الراغبني يف ال�صتمرار يف حت�صيلهم 

العلمي وكذلك التدريب املهني وهناك اتفاقية موقعة معهم حول تدريبهم وت�صغيلهم.

2-2.  تطوير الكفاءة املهنية واملوؤ�ص�صية لنظام رعاية الأطفال املخالفني للقانون
2-2-1. تعريف الق�صايا الب�صيطة املتعلقة بالأطفال املخالفني للقانون

• عمل دليل م�صتخدم حول: قانون الإحداث، و قانون مراقب ال�صلوك، و قانون العقوبات.
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2-2-2. تعديل قانون الأحداث لي�صمل بدائل جمتمعية للعقوبات ال�صالبة للحرية:
مت النتهاء من اإعداد م�صودة قانون الأحداث لي�صمل العقوبات غري ال�صالبة للحرية وهو الآن يف   •

ديوان الت�رسيع.

2-2-3. �صدور نظام مف�صل للعاملني الجتماعيني
• دليل لالأخ�صائيني الجتماعني يف دور الرتبية والرعاية.

1-2-4. تطوير حمتوى تدريبي للعاملني مع املخالفني للقانون
• �صدور دليل العاملني يف مكاتب �رسطة الأحداث.

اآلية التعامل مع الأطفال املخالفني للقانون يف الق�صايا الب�صيطة تبقيهم داخل  2-2-5. تفعيل 
اأ�رسهم، مبراقبة العاملني الجتماعيني

• تاأهيل وتدريب 100 مراقب �صلوك يف خمتلف مناطق اململكة من خالل مكاتب �رسطة الأحداث.
• دليل العاملني يف مكاتب �رسطة الأحداث. 

2-2-6. زيادة عدد العاملني الجتماعيني وتفعيل دورهم وتف�صيل اأوامر املراقبة
• زيادة ن�صبة مراقبي ال�صلوك خالل الأعوام 2004-2009 بن�صبة %20

مع  التعامل  على  الجتماعيني  والعاملني  املخت�صة  العدلية  وال�صابطة  الق�صاة  تدريب   .7-2-2
الآليات املجتمعية البديلة، وت�صجيع الت�صاور يف الق�صايا التي تتطلب ذلك

• عقد دورات م�صرتكة �صمت مراقبي ال�صلوك وق�صاة خمت�صني.

الأطفال  انحراف  م�صكلة  يف  واأثرها  املتبعة  الر�صمية  لالإجراءات  دورية  مراجعة  اإجراء   .8-2-2
املخالفني للقانون

الأطفال  حماكمة  �صري  لتتبع  العام  الأمن  ومديرية  الق�صاة  مع  لقاءات  عدة  عقد  خالل  من  مت   •
الواقعني يف نزاع مع القانون واتخاذ كافة ال�صبل للحيلولة حلجز حريتهم.

2-3. توفري بيئة مالئمة لحتياجات الأطفال النمائية والجتماعية داخل مراكز تربية وتاأهيل الأحداث
2-3-1. ت�صميم برامج فردية وجماعية هادفة لالأطفال يراعى فيها احتياجاتهم النف�صية والرتبوية 

والنمائية ورغبات الأطفال واهتماماتهم داخل وخارج املوؤ�ص�صات
• الربامج املنفذة يف دور الرتبية والرعاية ومنها الربنامج املهني والأكادميي والنف�صي.

2-3-2. التعرف على ظروف اأ�رس الأحداث ومتكينها لرعاية اأولدها وحمايتهم:

التدخالت  واإجراءات  واأ�رسهم  الأطفال  جلميع  الجتماعية  الدرا�صات  اإعداد  خالل  من  اإجنازه  مت   •
املنا�صبة لكل حالة.

2-3-3. تطوير برامج لزيادة التوا�صل بني الأطفال املخالفني للقانون واأ�رسهم وجمتمعهم:
• اأجنز من خالل  منح الأطفال اإجازات وال�صماح بزيارة الأطفال يف دور الرعاية.

الأطفال  عدد  مع  يتنا�صب  املوؤ�ص�صات  داخل  التخ�ص�صات  متعدد  موؤهل  كادر  توفري   .4-3-2
واحتياجاتهم:

• زيادة الكادر الوظيفي خالل الأعوام  2009-2004.

2-3-5. تطوير معايري لختيار العاملني الجتماعيني
• عقد برامج نف�صية وتدريب مهني وبرامج التعليم الأكادميي.

2-3-7. تدريب العاملني الجتماعيني اأثناء اخلدمة
• عقد �صل�صلة من الدورات للعاملني والأخ�صائيني الجتماعني والباحثني.

2-3-8. تطوير الإجراءات داخل مراكز الأحداث بحيث ت�صاغ برامج متخ�ص�صة يف تاأهيل املخالفني 
للقانون واحلفاظ على حقوقهم

• عقد برامج وتاأهيل وتدريب لالأحداث لإعادة دجمهم يف املجتمع ومنها برامج:
- التاأهيل الأكادميي

- التاأهيل املهني
- الربنامج الجتماعي 

- برنامج الأن�صطة املنهجية والالمنهجية

2-4. تطوير الت�رسيعات واآليات التعامل مع الأطفال املخالفني للقانون يف الق�صـاء وال�صابـطة 
العدليـة

2-4-1. اإن�صاء ق�صاء متخ�ص�ص لالأطفال املخالفني للقانون و�صابطة عدليه خمت�صة
هناك تن�صيق بني وزارة التنمية الجتماعية مع رئي�ص املجل�ص الق�صائي ب�صاأن ق�صاء متخ�ص�ص   •

لالأحداث.

املتعلقة  الإجراءات  كافة  لرياعي  وتعديالته   1986 ل�صنة   )24( رقم  الأحداث  قانون  تعديل   .2-4-2
ال�صـرية  مراعـاة  حيث  من  للقانون  املخالفني  لالأطفال  الف�صلى  اخلدمة  بتحقيق 
حمـاكم  وا�صتحداث  املحاكمـة  اإجراءات  كافة  يف  البالغني  عن  والف�صل  واخل�صو�صية 

ونيابة خا�صة بالأحداث والتدابري غري ال�صالبة للحرية واإجراءات الإ�رساف الق�صائي
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مت النتهاء من م�صودة القانون ويوجد الآن يف ديوان الت�رسيع.)ل تزال م�صودة القانون يف وزارة   •
التنمية الجتماعية حيث اعيد من ديوان الت�رسيع ليعاد �صياغته(

3.الأطفـال واملخدرات واملوؤثرات العقلية
3-1. التوعيـة والإر�صاد للطفـل والأ�رسة عن اأخطـار وم�صار املخدرات واملوؤثـرات العقلية

3-1-1. عقد دورات اإر�صادية لتوعية الأ�رسة مبخاطر املخدرات واملوؤثرات العقلية:
عقد �صل�صلة من املحا�رسات يف جمال التوعية والإر�صاد.  •

عقد )16( دورة للوعاظ والواعظات يف جميع اأنحاء اململكة بهدف تعريفهم بحجم امل�صكلة والدور   •
املناط بهم.

املخدرات  اأخطار  حول  الأردنية  واجلامعات  املدار�ص  لطلبة  وتثقيف  توعية  برامج  تقدمي   .2-1-3
واملوؤثرات العقلية

• عقد �صل�صة من املحا�رسات يف جمال التوعية والإر�صاد.
• اإلقاء الدرو�ص واملواعظ واخلطب يف امل�صاجد.

• قيام الواعظات باإلقاء املحا�رسات يف مدار�ص الإناث  بالتن�صيق مع مديرياتها.  
• حتقيق م�صتوى اأعلى من الوعي لوقاية طلبة املدار�ص من اأخطار املخدرات واملوؤثرات العقلية. 

الجتماعي  البعد  يراعي  فنياً  تدريباً  والألوية  املحافظات  يف  متخ�ص�صة  فرق  تدريب   .3-1-3
والنف�صي يف الوقاية من املخدرات

باأخطار  لتوعيتهم  الأمور  لأولياء   واجتماعات وحما�رسات  لقاءات   بعقد  الرتبوي  املر�صد  يقوم   •
املخدرات ن�صبة الإجناز )%70(.

من  الأطفال  وقاية  كيفية  عن  الأ�رس  بني  الوعي  لن�رس  متخ�ص�صة  اإعالمية  برامج  اإيجاد   .4-1-3
تعاطي املخدرات
• تقارير الإذاعة والتلفزيون.

• تقارير مديرية الأمن العام.

3-1-5. اإدراج موا�صيع الوقاية والتدخل �صمن مناهج وزارة الرتبية والتعليم.  
• مطبق وم�صتمر.

3-2-2. توفري كادر فني متدرب وموؤهل للتعامل مع الطفل واأ�رسته
• لدى وزارة التنمية الجتماعية كادر موؤهل ومدرب للتعامل مع الطفل واأ�رسته.

3-2-3. تدريب الأ�رسة على كيفية التعامل مع الطفل نف�صياً واجتماعيا ومعنوياً:
• من خالل عقد �صل�صة اجتماعيات وحما�رسات ولقاءات مع الأ�رس.

3-2-4. توفري الدعم املايل لالأ�رس املحتاجة للحماية والرعاية
• يتم من خالل �رسف معونة نقدية متكررة اأو طارئة اأو م�صاعدات مالية فورية.

3-2-5. اإعادة تاأهيل الأطفال اجتماعياً وتعليمياً لالعتماد على اأنف�صهم واإعادة دجمهم يف املجتمع:
• يتم من خالل دور رعاية الأطفال والتي تقدم برامج التاأهيل املتكامل.

4.عمل الأطفال
4-1. احلد من اأ�صـوء اأ�صكـال عمل الأطفال يف الأردن مع نهاية عام 2013 ب�صكل خا�ص، واحلد من 

عمل الأطفال ب�صكل عام دون ال�صاد�صة ع�رس من العمر
4-1-1. تعزيز اآليات التن�صيق بني احلكومة والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات 

الأهلية لتنفيذ برامج احلد من عمل الأطفال:
الها�صمي بتاريخ )2007/12/10(  الأردين  ال�صندوق  العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع  قامت وزارة   •
بهدف تاأ�صي�ص اأول مركز متخ�ص�ص خلدمة العاملني واأ�رسهم )مركز الدعم الجتماعي( ومن اأهم 

اإجنازات املركز منذ تاأ�صي�صه يف ) 2008/1/1(:
حتديث م�صتمر للم�صح امليداين .  •

تدريب مفت�صي العمل وجمع ما يقارب )2856( ا�صتمارة.  •
تاأ�صي�ص قاعدة بيانات لدى املركز.  •

والإر�صادية  التعليمية  اخلدمات  توفري  خالل  من  عامل  طفل   )500( وحماية  وتدريب  تاأهيل   •
والتدريبية والرتفيهية لهوؤلء الأطفال.

توفري خدمات لتح�صني الو�صع القت�صادي لأ�رس الأطفال من خالل املعونة الوطنية /التاأمني   •
ال�صحي وحملة الرب والإح�صان.

4-1-2. تفعيل اللجنة الوطنية اخلا�صة بعمل الأطفال واإ�رساك اأكادمييني واقت�صاديني و�صيا�صيني 
واأطباء وممر�صات وخرباء يف عمل الأطفال من املنظمات غري احلكومية يف ع�صوية هذه 

اللجنة
قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع املجل�ص الوطني ل�صوؤون الأ�رسة بتاريخ )2009/4/8(   •
ويجري العمل على تنفيذها حيث مت ت�صكيل اللجنة الوطنية ملكافحة عمل الأطفال و�صتعمل 
ل�صياغة  الرئي�صي  واملحرك  الأطفال  بعمل  املتعلقة  الوطنية  املبادرات  مراجعة  على  اللجنة 

ال�صيا�صات وتعديل الت�رسيعات والدفع بها قدماً.
CHF بتاريخ)2009/5/3( بحيث تعمل  العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع موؤ�ص�صة  قامت وزارة   •
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على تدريب مفت�صي العمل على كيفية احل�صول على بيانات الأطفال العاملني ومتكن الوزارة 
من و�صع ال�صيا�صات اخلا�صة ل�صحب هوؤلء الأطفال حيث مت تدريب الدفعة الأوىل من املفت�صني 

وعددهم)25( يف �صهر متوز 2009  ملدة اأربعة اأيام ودفعة ثانية خالل العام  نف�صه.
قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليوني�صيف( بتاريخ   •
)2009/5/28( بحيث �صتقوم اليوني�صيف بامل�صاعدة الفنية لإن�صاء وحدة عمل الأطفال وتزويدها 

باملوارد املطلوبة لتعمل بال�صكل املنا�صب .

4-1-4. تكثيف املراقبة والتفتي�ص على الأماكن التي يعمل بها الأطفال للتاأكد من تطبيق اأحكام 
قانون العمل والأنظمة والقرارات ال�صادرة مبوجبه:

ت�صكيل جلان مراقبة �صلوك للحد من عمالة الأطفال خا�صة بالأ�صواق.  •
تكثيف الزيارات التفتي�صية من خالل الزيارات امليدانية ملفت�صي العمل للتاأكد من مدى تطبيق   •
موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص لأحكام قانون العمل الأردين وبالذات فيما يتعلق بعمل الأطفال واتخاذ 

الإجراءات القانونية الالزمة للحد من هذه الظاهرة.

4-1-7. تطبيق بدائل و�صيطة لعقاب املخالفني للقانون
مت اإن�صاء مكاتب �رسطة اأحداث يف عمان لعمل اإجراءات ال�صلح والبعد عن الإجراءات التقليدية   •

واتخاذ التدابري غري �صالبة للحرية 

4-2. اإعـادة تاأهـيل ودمج الأطفال العاملني و�صمان ح�صولهم على التعليم املجاين الأ�صا�صي اأو 
التاأهيل املهني املنا�صب

عن  املنقطعني  العاملني  الأطفال  لي�صمل  وتطويره  النظامي  التعليم غري  قاعدة  تو�صيع   .2-2-4
الدرا�صة من خالل ت�صميم وتنفيذ برامج لت�صجيع الطلبة املت�رسبني والعاملني لاللتحاق 

باملدار�ص امل�صائية ومراكز حمو الأمية ونهاية الأ�صبوع التعليمية:
الوزارة ومت  النظامي يف  التعليم غري  برامج  كاأحد  للمت�رسبني  الثقافة  تعزيز  برنامج  ماأ�ص�صة   •

اإن�صاء )39 ( مركزا حتى منت�صف عام 2009.

التوجه: 
عقد  خالل  من  املهني  التدريب  مبوؤ�ص�صة  لاللتحاق  امللتحقني  وت�صجيع  املهنية  التوعية  زيادة 

الور�ص والندوات التوعوية باأهمية املهنة لدى ملتحقي الربنامج.

التحديات: 
حتديات اجتماعية ذات عالقة بامل�صاكل الجتماعية والأ�رسية للطلبة املت�رسبني وعدم �صماح اأرباب 

املت�رسبني  للطلبة  وال�صعبة  القا�صية  املعي�صية  الظروف  و  املراكز  بالدوام يف  بالنتظام  العمل 
وا�صطرارهم للعمل يف �صن مبكرة.

من  بالت�رسب  املهددين  الأطفال  مل�صاعدة  وتوعوية  وترفيهية  �صيفية  مع�صكرات  اإقامة   .5-2-4
املدر�صة

• مطبق و م�صتمر.

4-3. تعزيـز فهـم مو�صوعي موثوق حلجم م�صكـلة عمل الأطفال يف الأردن من حيـث انت�صـارها 
وتوزيعها اجلغرايف واأمناطها واأ�صبابها ونتائجها وخا�صة الأعمال اخلطرة

البيانات  علمية جلمع  منهجية  وتطبيق  الأطفال  بعمل  اخلا�صة  البيانات  قاعدة  تطوير   .1-3-4
الإح�صائية وحتديثها وتطويرها ب�صكل دوري

تاأ�صي�ص قاعدة بيانات تبني اخل�صائ�ص الدميغرافية والجتماعية والقت�صادية لالأطفال العاملني   •
واأ�رسهم وتطويرها يف العام 2008.

العاملني يف  الأطفال  العاملني بعنوان )و�صع  الأطفال  اأول تقرير وطني يبني خ�صائ�ص  اإ�صدار   •
الأردن( اعتمد على عينة من الأطفال العاملني.

الدولية  املوؤ�رسات  با�صتخدام  اجل�صدي  ومنوهم  �صحتهم  على  الأطفال  عمل  اآثار  درا�صة   .2-3-4
)OSH( املتعلقة بقيا�ص ال�صالمة وال�صحة املهنية

قامت وزارة العمل باإجراء الدرا�صات الجتماعية والقت�صادية حول ظاهرة عمل الأطفال وحتديد   •
البحث  اآخرها  والتطوعية كان  الر�صمية  بالتعاون مع كافة اجلهات  انت�صارها  حجمها ومناطق 

ال�رسيع على اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال يف الأردن.

4-4. توفيـر البدائـل لرفع م�صتـوى دخـل اأ�صـر الأطفال العاملني
4-4-1. دعم الأ�رس املحتاجة واملعر�صة للمخاطر ب�صبكة الإعالة الجتماعية وربطها بربامج الدعم 

الجتماعي والإر�صادي لهم وباإر�صال اأطفالهم اإىل املدر�صة:
• �رسف معونة نقدية مكررة وفورية وتنفيذ م�صاريع �صغرية  بني )2009-2004(.

4-5. تطوير الت�رسيعات الوطنية للحد من عمل الأطفال مبا ين�صجم مع التفاقيات الدولية وخا�صة 
اتفاقية 182 اخلا�صة بالق�صاء على اأ�صواأ اأ�صكال عمل الأطفال

4-5-1. مراجعة الت�رسيعات الوطنية النافذة وح�رس الن�صو�ص القانونية ذات العالقة بعمل الأطفال، 
بهدف حتديد اجلوانب الإيجابية فيها والثغرات الواجب معاجلتها

اإعداد درا�صة حول الت�رسيعات الوطنية حول عمل الأطفال عام 2009.  •
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تعديل ن�صو�ص القانون املتعلقة بعمل الأحداث وذلك من خالل رفع العقوبات املن�صو�ص عليها   •
اعتبارا من  اأردين  ) 100( دينار  اأردين بدل من  الأدنى للعقوبة )300( دينار  اأ�صبحت احلد  حيث 
تاريخ 2008/8/17.  بالإ�صافة اإىل العمل على تطوير  قائمة الأعمال اخلطرة واملرهقة التي يحظر 

ت�صغيل الأطفال فيها ال�صادرةمبوجب  قرار من وزير العمل ومبا يتفق مع املعايري الدولية، 

اجل�صدي  منوهم  على  ال�صلبية  وتاأثرياتها  الأطفال  عمل  بظاهرة  املجتمعي  الوعي  تعزيز   .6-4
والنف�صي

4-6-4. ت�صميم وتنفيذ برامج توعية لالأ�رس خا�صة اأ�رس الأطفال العاملني واملعلمني واملر�صدين 
الرتبويني يف املدار�ص لتعريفهم باأحدث اأ�صاليب الرتبية لتوفري البيئة الإيجابية يف البيت 

واملدر�صة
قيام وزارة العمل بالدور التوعوي من خالل ن�رسات توعوية والقيام مبحا�رسات حول خماطر العمل   •

ب�صن مبكر يف املدار�ص وموؤ�ص�صات املجتمع املدين.

4-6-5. توعية اأ�رس الأطفال العاملني لطلب العالج فور مر�صهم اأو تعر�صهم لإ�صابات عمل
بلورة ا�صرتتيجية وطنية للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع اجلهات املعنية ومت و�صع الإطار   •

العام لهذه ال�صرتاتيجية �صمن ال�صيا�صات واأهداف الأجندة الوطنية من عام )2016-2006(.

5.الإ�شاءة للطفل
5-1. امل�صـاهمة يف خفـ�ص عدد حالت الإ�صاءة لالأطفال بكافة اأ�صكالها من اإ�صاءة ج�صدية ونف�صية 

وجن�صية واإهمال بتو�صيع الإجراءات الوقائية
الإ�صاءة  اإعالمية م�صرتكة لتوعية كافة �رسائح املجتمع حول مفهوم  اإعداد وتنفيذ برامج   .1-1-5

لالأطفال
الوقاية من  ترّكز على  "اأجيالنا"، وهي حملة توعية وطنية  الأردن حملة  اأطلقت موؤ�ص�صة نهر   •
اأجيالنا  حملة  تتناول  واملطبوعة.  اجلماهريية  الإعالمية  القنوات  خالل  من  الطفل  اإىل  الإ�صاءة 
الق�صايا املرتبطة بالإ�صاءة لالأطفال من خالل احلث على التفاعل الإيجابي، وزيادة الوعي والفهم 
املمكن  البدائل  تقدمي  اإىل  اإ�صافة  بالإ�صاءة  املرتبطة  اخلطورة  وعوامل  اآثار  اأ�صكال،  لتعاريف، 
العاملة يف  املوؤ�ص�صات  باأدوار  التعريف  اأطفالهم  مع  التعامل  الأهايل يف  قبل  من  ا�صتخدامها 

جمال حماية الطفل والأ�رسة. توظف احلملة اأدوات خمتلفة للتوعية، من بينها:
- مقالت �صحفية

- لوحات اإعالنية يف ال�صوارع
- وم�صات تلفزيونية واإعالنات اإذاعية

- حما�رسات

- موؤمترات �صحفية
- م�رسح دمى لالأطفال )�صلحوف(

- حافلة التوعية 
عقد اتفاقيات و�رساكة بني وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات وعدد من موؤ�ص�صات املجتمع ومنها:   •
/اليون�صيف،  املبكرة  الطفولة   – الوالدية  الرعاية  وبرنامج   ، الأ�رسة  ل�صوؤون  الوطني  املجل�ص 

وبرنامج نحو توا�صل اأف�صل مع اليافعني واليافعات/اليون�صيف وموؤ�ص�صة نهر الأردن ، وغريها.
عمل )manual(للمراأة ولي�ص للطفل.  •

•  عمل )manual( لالإ�صاءة للطفل-دليل خطباء امل�صاجد يف تنمية الطفولة املبكرة مع الفريق 
الوطني عام 2003  الفريق  الأوقاف واإ�رساف  اليوني�صيف ووزارة  الأ�رسة مب�صاركة  الوطني حلماية 

و�صمن �صل�صلة اليوني�صيف للطفولة املبكرة.
فرق منا�رسة يف املدار�ص من املدر�ص  واملر�صد ومعلمني وطالب وويل اأمر.  •

جل�صات حوارية حول اأ�صاليب توجيه وتعديل �صلوك الطلبة.  •
لقاءات يف و�صائل الإعالم للتعريف باحلملة الوطنية معا نحو بيئة مدر�صية اآمنة.    •

التحديات: 
�صعف احلديث عن ومواجهة العنف خا�صة اجلن�صي حل�صا�صية الأمر بالن�صبة للطلبة واأولياء الأمور 

والثقافة املجتمعية ال�صائدة.

5-1-2. توعية الأهايل وتدريبهم حول اأ�صاليب التن�صئة املنا�صبة وحول اأمن الأطفال و�صالمتهم:
•  يف عام 2008 مت اخلروج بن�رسة بينت اآثار �رسب الأطفال النف�صية والجتماعية والقانونية ومت 

توزيعها على الربملانيني والعامة.
برنامج تلفزيوين )احلكي اإلنا(.  •

حتت ال�صوء  •
بيتي  •

برنامج يوم جديد �صم فقرات خا�صة عن مراحل عمرية خمتلفة لالأطفال  •

5-1-3. توعية وتدريب العاملني مع الأطفال وبخا�صة الأطفال ذوي الإعاقة يف دور الرعاية الإيوائية 
�صحة  و�صالمة  اأمن  وحول  املختلفة  العمرية  للمراحل  املنا�صبة  الرتبية  اأ�صاليب  حول 

الأطفال
على  واإداريني"  مدر�صني  املدار�ص"  الأطفال يف  مع  العاملني  تدريب  يتم  وم�صتمر حيث  مطبق   •

كيفية التعامل الأن�صب مع الأطفال امل�صاء اإليهم.
•   التدريب على تفعيل اخلط ال�صاخن للتبليغ عن الإ�صاءة.

اأن يقوم جميع معلمي املرحلة الأ�صا�صية والثانوية يف نظام التعليم احلكومي والأونروا باختيار   •
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اأ�صاليب تاأديبية بديلة وتطبيقها بدلً من ا�صتخدام العنف اجل�صدي والنف�صي لتوجيه وتعديل 
�صلوك الطلبة.

املنا�صبة  املمار�صات  والتعليم حول  الرتبية  موؤ�ص�صات  الأطفال يف  مع  العاملني  توعية   .5-1-5
منائياً وحول اأمن الأطفال و�صالمتهم

توعية املعلمني يف املرحلة الأ�صا�صية والثانوية يف نظام التعليم احلكومي والأونروا باختيار   •
اأ�صاليب تاأديبية بديلة وتطبيقها بدل من ا�صتخدام العنف اجل�صدي والنف�صي لتوجيه وتعديل 

�صلوك الطلبة.

5-1-6. توعية الأطفال وطلبة املدار�ص بحقوقهم وواجباتهم - الت�رسيعات املتعلقة بذلك – وباأمنهم 
و�صالمتهم

اإن�صاء خط الدعم الأ�رسي الذي يعمل على توعية الأطفال بحقوقهم اإ�صافة اإىل الن�صو�ص القانونية   •
الوطنية التي تتعلق بهم و بالإ�صافة اإىل ربطهم مب�صت�صارين قانونيني اإذا تتطلب الأمر.

انخف�صت حالت العنف اجل�صدي والنف�صي الذي ميار�صه املعلمون �صد الأطفال مبا ن�صبته30% يف   •
ال�صنة الأوىل من اإطالق حملة معاً... نحو بيئة مدر�صية اآمنة.

اإلقاء درو�ص ومواعظ يف امل�صاجد.  •
اإقامة نواد �صيفية للطالب والطالبات.  •

دعم الطالب ماديا  من خالل �صندوق الزكاة وتوزيع احلقيبة املدر�صية.  •
متابعات ق�صم �صوؤون الأ�رسة يف مديرية ال�صوؤون الن�صائية.  •

5-1-7. توعية الأهايل واملوؤ�ص�صات باخلدمات املتوفرة حلماية الأطفال
الأهل مبعلومات عن اخلدمات و امل�صادر املتوفرة �صمن  الأ�رسي على تزويد  الدعم  يعمل خط   •

بيئاتهم و على راأ�صها خدمات حماية الطفل.

5-1-8. تدريب املهنيني املخت�صني بالتعامل مع الأطفال وخا�صة العاملني ال�صحيني يف جمال 
الكت�صاف املبكر لالإ�صاءة واإجراءات التحويل والت�صخي�ص واملتابعة

• مطبق وم�صتمر.

5-2. تطويـر وحت�صني م�صتـوى اخلدمات املقدمة حالياً )الإيوائية، الإر�صـادية، ال�صحيـة، القانونيـة 
وال�رسطيـة(

5-2-1.  تعديل الت�رسيعات والأنظمة والتعليمات يف جمال حماية الطفل من الإ�صاءة مبا يتنا�صب 
مع اتفاقية حقوق الطفل

وقع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل يف 1990، و�صادق عليها يف 2006. 
و�صكل املجل�ص الوطني ل�صوؤون بالتعاون مع وزارة اخلارجية اللجنة الوطنية لإعداد التقرير الدوري 
الربوتوكولني  تنفيذ  حول  الوطنيني  والتقريرين  الطفل  حقوق  باإتفاقية  اخلا�ص  واخلام�ص  الرابع 

الختياريني امللحقني لتفاقية حقوق الطفل. و�صيتم العمل على: 
1. التقرير اخلا�ص  بالربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن بيع الأطفال وبغاء 

الأطفال واملواد الباحية عن الأطفال ل�صنة 2006.
2. التقرير اخلا�ص بالربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�صاأن ا�صرتاك الأطفال يف ال�رساعات 

امل�صلحة ل�صنة 2006 كقرير اأويل �صامل. 
3. التقرير اخلا�ص بتنفيذ اأحكام اتفاقية حقوق الطفل.

الجتماعية،  التنمية  ال�صحة،  اجلنائية،  العدالة  احلماية:  مهني ملقدمي خدمات  تدريب   .3-2-5
التعليم، املنظمات غري احلكومية – مبا يف ذلك اإعداد مدربني لتح�صني نوعية اخلدمة.

مطبق ويوجد مدربو عنف اأ�رسي ذوو كفاءة عالية.  •
نفذ )املركز الوطني حلقوق الإن�صان( م�رسوع بناء قدرات املنظمات غري احلكومية يف كتابة التقرير   •
املوازي حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، و ر�صد حقوق الطفل يف الأردن بتمويل من موؤ�ص�صة 

. Save the Children Denmark/اإنقاذ الطفل- الدمنرك

و ت�صمن هذا امل�رسوع عقد: 
اأقاليم ) �صمال ، و�صط ، جنوب اململكة ( حول املعايري الدولية و  ور�ص تدريبية عقدت يف 3   •

النظام القانوين الوطني حلقوق الطفل .
ور�صة تدريبية حول اآليات الر�صد و التوثيق و كتابة التقارير البديلة عن حقوق الطفل.  •

ور�صتان تدريبيتان عقدتا يف اإقليمي الو�صط و اجلنوب حول ) مهارات الت�صبيك و مهارات اإدارة   •
املنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الطفل(.

ور�صة عمل حت�صريية لإطالق �صبكة املنظمات غري احلكومية و موؤ�ص�صات املجتمع املدين املعنية   •
بحقوق الطفل. 

دورة تدريبية حول بناء قدرات اأع�صاء �صبكة املنظمات غري احلكومية املعنية بحقوق الطفل.  •
دورة تدريبية حول مهارات ك�صب التاأييد حلقوق الطفل.  •

املخرج: بناء قدرات 110 �صخ�ص ميثلون 70 موؤ�ص�صة جمتمع مدين حملية فيما يتعلق باملعايري   •
الدولية و الت�رسيعات الوطنية ذات العالقة بحقوق الطفل، ور�صد و توثيق وكتابة التقارير عن 

انتهاكات حقوق الطفل، ومهارات الت�صبيك و مهارات اإدارة املنظمات غري احلكومية.
اإطالق �صبكة تتاألف من 35 منظمة جمتمع مدين معنية بحقوق الطفل حتت ا�صم ) �صبكة ايدك   •

معي( حتت مظلة املركز الوطني حلقوق الإن�صان. 
و�صع نظام اأ�صدقاء ال�صبكة الذي يتاألف من 115 �صاب متطوع .  •
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الر�صد امل�صتمر الذي تقوم به ال�صبكة لنتهاكات حقوق الطفل يف كافة اأنحاء اململكة و توثيقه   •
و حتليله.

•  عدد من امل�صاريع ال�صغرية ذات العالقة بحقوق الطفل التي نفذتها عدد من موؤ�ص�صات املجتمع 
املدين ) اأع�صاء ال�صبكة(.

توفر مدربي عنف اأ�رسي ذو كفاءة عالية.  •

التوجه: 
اإعداد وبناء قدرات مدربي العنف الأ�رسي حول اإجراءات الرعاية ال�صحية حلالت العنف الأ�رسي.

5-2-4. ن�رس خدمات حماية الأطفال ذات النهج الت�صاركي يف كافة اأنحاء اململكة:
• خدمات عنف اأ�رسي متكاملة ذات جودة عالية %50

• وجود دور رعاية يف خمتلف املحافظات.
• توفر اأق�صام حماية الأ�رس يف خمتلف املحافظات.

التوجه: 
زيادة درجة التن�صيق والتعاون مع ال�رسكاء يف تقدمي خدمات العنف الأ�رسي.

التحدي: 
عدم وجود �صبكة معلومات وا�صحة ومرتابطة خلدمات العنف الأ�رسي املقدمة وعدم توفر معلومات 

كاملة عن كافة ال�رسكاء املعنيني بتقدمي اخلدمات.

5-2-8. اإن�صاء قاعدة بيانات حلالت الإ�صاءة لالأطفال وحتديثها من خالل اإجراء درا�صات دورية
• اإعداد درا�صة لقيا�ص الإ�صاءة  لالأطفال.

• اإن�صاء قاعدة بيانات يف املركز الوطني حلقوق الإن�صان يتم حتديثها با�صتمرار.

5-3. احلد من حالت دعارة الأطفال وال�صتغالل اجلن�صي التجاري لهم والجتار بالأطفال وبيعهم
5-3-1. توعية الأهايل والأطفال وكافة �رسائح املجتمع بكيفية الوقاية من وقوع الأطفال �صحايا 

ال�صتغالل اجلن�صي
تقدمي مادة تدريبية عن طريق ور�صات الدراما لالأطفال با�صم من اأنا و الذي يهدف اإىل تعريف الطفل   •

اإىل خ�صو�صية اجل�صم للحد من ح�صول اإ�صاءة جن�صية.

لالأطفال  متخ�ص�صة  وقانونية  وتعليمية  وتاأهيلية  واجتماعية  �صحية  خدمات  توفري   .3-3-5
�صحايا ال�صتغالل اجلن�صي:

• مطبق وم�صتمر.

5-4. حماية الأطفال ذوي الإعاقات من اأ�صكال التمييز والإيذاء وال�صتغالل والإهمال والعنف
5-4-1. ن�رس الوعي باأ�صكال الإيذاء والعنف وال�صتغالل والإهمال والتمييز

اإلقاء درو�ص الوعظ والإر�صاد واخلطب يف امل�صاجد التي يقوم بها الوعاظ والواعظات واخلطباء   •
والأئمة.
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رابعا: الإعلم

تهدف اخلطة الوطنية للطفولة يف جمال الإعالم اإىل زيادة امل�صاحة املخ�ص�صة للربامج احلوارية 
التفاعلية بني الأطفال والكبار حول الظواهر الجتماعية وامل�صاكل التي تخ�صهم والرتقاء مب�صتوى 

الر�صالة الإعالمية اخلا�صة بالأطفال، والتعريف بحقوق الطفل وواجباته. 
الظواهر  والكبار حول  الأطفال  بني  التفاعلية  احلوارية  للربامج  املخ�ص�صة  امل�صاحة  زيادة   .1-1

الجتماعية وامل�صاكل التي تخ�صهم
اأهمية زيادة  1-1-1. لقاءات وفعاليات مع �صناع القرار يف و�صائل الإعالم لت�صليط ال�صوء على 

امل�صاحة املخ�ص�صة لالأطفال يف كافة و�صائل الإعالم
• مت ت�صليط ال�صوء على ق�صايا الأ�رسة ومن �صمنها الأطفال من خالل حكايات �صم�صم.

1-1-4. اإنتاج برامج اإذاعية تلفزيونية حول خ�صائ�ص مرحلة املراهقة واحللول املالئمة مل�صاكلها 
وال�صلوكيات  ال�صلبية  الثقافية  واملوؤثرات  والنف�صية  اجل�صمية  التغريات  عن  الناجمة 

اخلاطئة من البيئة املحيطة
• برنامج تلفزيوين حواري ل د.جنوى عارف، برنامج تلفزيوين )احلكي اإلنا(.

البديلة  والأ�رس  الأطفال  اأهايل  مب�صاركة  الأطفال  ق�صايا  يناق�ص  تلفزيوين  برنامج  اإنتاج   .7-1-1
واملدر�صني

• برنامج تلفزيوين )احلكي اإلنا(.

التاأهيل املجتمعي( على  )برنامج  اأهايل ذوي الحتياجات اخلا�صة  اإنتاج برامج ت�صجع   .9-1-1
الأطفال  وت�صجيع  العامة،  احلياة  يف  لينخرطوا  ت�صجيعهم  على  والعمل  اأولدهم  تقبل 
الأ�صوياء على التعامل مع الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�صة وتعريفهم بطبيعة الإعاقات 

وظروفها والتعاي�ص معها بهدف ت�صهيل الدمج الجتماعي والتعليمي
• تناول برنامج يوم جديد هذه الفقرة حيث قدم خمت�صون من خاللها طرقا للعمل على انخراطهم 

يف املجتمع.

1-2. الرتقاء مب�صتوى الر�صالة الإعالمية اخلا�صة بالأطفال
1-2-1. اإ�رساك اخلرباء والرتبويني املخت�صني يف �صوؤون الطفل كا�صت�صاريني للربامج الإعالمية التي 

تعد لهذه الفئة
انخف�صت حالت العنف اجل�صدي والنف�صي الذي ميار�صه املعلمون �صد الأطفال مبا ن�صبته30% يف   •

ال�صنة الأوىل من اإطالق حملة معاً... نحو بيئة مدر�صية اآمنة %30

اإعالمية حوارية مع الأطفال ذوي اهتمامات علمية وريا�صية ومهنية يدوية  1-2-1. تنفيذ برامج 
وثقافية وفنية
• طبق بني 2006-2004.

• ا�صت�صاف يوم جديد اأطفال ذوي مواهب ريا�صية واهتمامات علمية.

1-3. حماية الطفل من الآثار ال�صارة لالإعالم

الإعالنات  امل�صاركة يف  اأجل عدم  الأطفال من  لتوجيه  املدار�ص  وا�صعة يف  اإقامة حمالت   .2-3-1
التجارية اأو اأعمال يف و�صائل الإعالم لها اأ�رسار على �صالمتهم ال�صحية والنف�صية وقيمهم 

الأخالقية
• مطبق وم�صتمر.

• برنامج بيتي، برنامج حتت ال�صوء، برنامج )احلكي اإلنا(.

1-4. التعريف بحقوق الطفل وواجباته:
واأ�صاليب  الطفولة املبكرة  الإعالم املختلفة باأهمية مرحلة  الأ�رسية عرب و�صائل  التوعية   .1-4-1

الن�صاأة ال�صليمة وطرق اإك�صاب القيم واملهارات واملعارف
• مت عمل وم�صة اإعالمية )فال�ص( ومت تزويد ال�صحفيني مبواد للكتابة عن هذه املرحلة.

1-4-4. اإعداد برنامج تلفزيوين حول الأمور ال�صحية التي توجه للطفل مبا�رسة مع الرتكيز على 
بواقع  بالأطفال  وال�صارة  ال�صيئة  ال�صحية  املمار�صات  والتغذية وجتنب  الوقاية  جوانب 

حلقة تلفزيونية اأ�صبوعية
• برنامج بيتي ركز على جوانب الوقاية والتغذية.
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خام�شا: املتابعة والتقييم

لغايات  طرفهم  من  ارتباط  �صباط  لت�صمية  اخلطة  تنفيذ  امل�صاركة يف  اجلهات  مع  التن�صيق  مت 
متابعة اإجنازات اخلطة الوطنية الأردنية للطفولة. 

وزود  للخطة.  والتقييم  املتابعة  اآلية  لبحث  الرتباط  �صباط  مع  اجتماعات  عدة  املجل�ص  وعقد 
املجل�ص اجلهات امل�صاركة يف التنفيذ بن�صاطاتها املدرجة باخلطة ومن ثم تابع عملية التن�صيق 

جلمع املعلومات ومن ثم العمل على اإعداد التقرير ليخرج اإىل النور. 
وقد واجهت عملية املتابعة حتديات خالل عمل التقرير من اأهمها:

بع�ص اجلهات امل�صاركة يف اخلطة مل ت�صلم املجل�ص اإجنازاتها رغم ت�صمية �صابط ارتباط لهذه   .1
الغاية من طرفها واملتابعة امل�صتمرة من قبل املجل�ص.

عدم تقيد بع�ص اجلهات بتواريخ ت�صليم املجل�ص لالإجنازات ما يوؤدي اإىل تاأخري موعد تقرير   .2
املتابعة.

اإجنازات اخلطة  اأو تقاعد بع�ص �صباط الرتباط الذين مت ت�صميتهم لغايات متابعة  ا�صتقالة   .3
وعدم ت�صليم املوظف اجلديد مهام عملية املتابعة.

معينة  تقوم جهة  املثال  �صبيل  على  اخلطة  فيه  املنفذة مبا جاء  اجلهات  بع�ص  تقيد  عدم   .4
بن�صاطات عري مدرجة يف اخلطة ولكن تتوافق اأهدافها مع اخلطة ب�صكل عام.

عدم تقدمي اأعداد ون�صب حمددة )موؤ�رسات( لبع�ص الن�صاطات مما يجعل اأمر ح�رسها وتقييمها   .5
غري ممكن.

اخللط بني املخرجات وموؤ�رسات الأداء من قبل البع�ص رغم التو�صيح املتكرر لهذا الأمر.  .6

التوجه: 
اإعداد تقارير متابعة وتقييم �صنوية لالأعوام 2013-2010.

• حتديات عامة:
بع�ص التحديات التي واجهها املنفذون خالل تنفيذ ن�صاطات متعددة من اخلطة وحالت دون تنفيذ 

هذه الن�صاطات اأو اأدت اإىل تنفيذ جزء ب�صيط منها:
1. عدم توفر املوارد املالية.

2. نق�ص الكوادر الب�رسية املدربة.
3. عدم وجود ن�صو�ص قانونية ملزمة بالتنفيذ.

4. �صعف التن�صيق واملتابعة بني اجلهات املوكل اإليها تنفيذ الن�صاطات.


