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فقد انضمت األردن إلى احلركة العاملية من أجل األطفال التي هدفت إلى البناء

عام  ،2003متت دراسة "مشروع اخلطـة العربية للطفولة" وتنقيحه ،وأوصت

على اإلجنازات وترجمة الرؤية اخلاصة باألطفال إلى إجراءات ملموسة .وقد

اللجنة باعتماد املشروع ورفعه إلى املؤمتر العربي الثالث رفيع املستوى حلقوق

انضمت إلى هذه املبادرة جاللة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة في تشرين الثاني

الطفل الذي عقد في اجلمهورية التونسية في عام  ،2004حيث هدف املؤمتر إلى

 ،2000باإلضافة إلى نيلسون مانديال وجراسا

اعتماد خطـة العمل العربية للطفولة ( )2015-2004كي تسترشد بها الدول

ميشيل ،في إعالن التزامهم بقيادة حركة عاملية من

العربية في تطوير خططها الوطنية للطفولة .وبناءا على كل ذلك ،مت إعداد اخلطـة

أجل األطفال .وقد وجهت هذه الشخصيات املهمة

الوطنية األردنية للطفولة.

دعوتها إلى قادة العالم في احلكومات والقطاع
اخلاص واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم ،وكذلك
لألطفال والشباب اليافعني ،للعمل مع ًا لتخطي

الكلمات والعمل على الوفاء بالوعود وااللتزامات
املتعلقة باألطفال – فقد حان وقت العمل.
وعلى املستوى اإلقليمي ،عقدت جامعة الدول
العربية املؤمتر العربي الثاني رفيع املستوى حلقوق
الطفل في عام  ،2001الذي صدر عنه "إعالن
القاهرة حول عالم جدير باألطفال" لتفعيل آليات
العمل العربي املشترك من أجل الطفولة ،وبيان
موقف عربي موحد للمشاركة الفعالة في اجللسة
اخلاصة لألمم املتحدة حول الطفولة ،وقرار بإعداد مشروع اخلطـة العربية الثانية
للطفولة في ضوء التوجهات العاملية اجلديدة والثوابت العربية األصيلة .وفي الدورة
االستثنائية للجنة الفنية االستشارية للطفولة العربية التي عقدت في البحرين في
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الخطـة الوطنية األردنية للطفولة ()2013-2004
تنطلق اخلطة الوطـنية للطفولة مـن مرتكزات �أ�سا�سـية هي:
أو ًال :االلتزام باملواثيق الدولية اخلاصة بالطفولة مثل اتفاقية حقوق الطفل واخلطـة

العربية للطفولة للعشرية الثانية  ،2015-2004في ضوء األولويات الدولية اجلديدة

التي أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  2002والتي تؤكد على أهمية
ضمان حق الطفل في اخلدمات الصحية والتعليم واحلماية عبر مختلف القوانني
واألولويات املعتمدة في النصوص وعلى أرض الواقع.

والتي تتمثل بالعدالة االجتماعية جلميع الفئات العمرية في الظروف الطبيعية
والظروف الصعبة ،مما جعل الطفل األردني يحتل مكانة متميزة بالنسبة ألقرانه
في الوطن العربي .فقد أشار التقرير الوطني لنهاية العقد حول وضع الطفولة
في األردن ()End of Decade Report, 2000

إلى أن هناك تقدم ًا ملحوظ ًا ومضطرد ًا في جميع
املجاالت دون استثناء ،وعليه فإن احملافظة على
هذه املكتسبات والنجاحات مسؤولية األفراد
واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية وأساس

ثاني ًا :االستناد إلى االستراتيجيات واخلطط الوطنية التي لها عالقة بالطفولة

لبناء جيل متميز وفاعل.

للطفولة املبكرة ( ،)2007-2003االستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال

خامس ًا :مواجهة التحديات التي مير بها العالم

والتي تشمل :االستراتيجية الوطنية للطفولة املبكرة ( ،)2000اخلطـة الوطنية

عمل األطفال ( ،)2003ومسودة االستراتيجية الوطنية للشباب (، )2009-2005

والتوصيات اإلستراتيجية للدراسة الوطنية لألطفال األقل حظـ ًا.

ثالث ًا :االستناد إلى أهداف األلفية للتنمية ( )MDG’sوالتي تتعلق مبكافحة الفقر،
وضمان التعليم ،ودعم قضايا النوع االجتماعي ،وتقليل معدل وفيات األمهات

واألطفال ،ومكافحة اإليدز واألمراض املعدية ،وضمان دميومة البيئة ،وتدعيم
الشراكة احلقيقية للتنمية ،بحيث ينبثق عن األهداف مؤشرات محددة للتقييم
واملتابعة تضمن العدالة واملساواة وتقليل الفجوة االجتماعية.
رابع ًا :احملافظـة على املكتسبات التي وصل إليها األردن في مجال الطفولة
لألعوام السابقة على جميع األصعدة ،مثل الصحة والتعليم واملجاالت األخرى

كافة واملنطقة خاصة واملتمثلة في التغيرات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والتي تضع
األطفال بكافة فئاتهم حتت وطأة ظروف يصعب
التعايش معها .ويبقى الفقر والبطالة من العوائق
الرئيسية لضمان حق األطفال في حياة أفضل،
إضافة إلى التمييز والعنف وغياب العدالة بني
اجلنسني ،األمر الذي يزيد من دائرة التحديات

ويجعل حتقيق العدالة االجتماعية صعب ًا وشاق ًا على األمة العربية بأكملها،
وخاصة على األطفال.
سادس ًا :اتباع املنهج العلمي والنتائج املعتمدة على البحوث أساس ًا للتخطيط
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الشامل الذي ينتج عنه برامج علمية مبنية على قواعد املعلومات والدراسات ونتائج

وعليه فإن اخلطـة الوطنية للطفولة تشكل إطار ًا عام ًا يسترشد به صانعو القرار

البحوث العلمية التي حددت احتياجات الفئات املختلفة إميان ًا بأن التخطيط باألدلة

من القطاعات املعنية بالطفولة للبدء بوضع برامج مفصلة جلميع الفئات العمرية

 Evidence-based Planningأساس لالستمرارية والنجاح.

مراعية املبادىء األساسية حلقوق الطفل التي اتبعت إلعداد اخلطـة الوطنية
للطفولة.

الرؤيـا
بيئة آمنة تنمي قدرات الطفل من خالل توفير
التشريعات والسياسات والبرامج التي تعنى بالنواحي
الجسدية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية للطفل.

الأهداف العامة للخطـة الوطنية للطفولة
 .1توفير إطار ومنهج يشمل توجهات استراتيجية تسهل عملية االنتقال من
النظرية إلى التطبيق في مجاالت ومحاور تتعلق بالطفولة.
 .2تفعيل التعاون والشراكة بني القطاعات الرسمية واألهلية من أجل تخطيط
متكامل يعتمد منهجية التشارك احلقيقي في حتديد األدوار واملسؤوليات.

الرسالة
رسالتنا بناء أردن جدير بأطفالنا ،أبناء الحاضر وبناة
المستقبل ،ليوفر بيئة آمنة تضمن حقهم في البقاء
والنماء والحماية والمشاركة.
وتتحقق رسالتنا بتنفيذ الخطـة الوطنية للطفولة التي
تراعي مصلحة الطفل الفضلى في أسرتنا ومجتمعنا
ووطننا الغالي.
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 .3تقليل الفجوة االجتماعية املعتمدة على اجلنس والفوارق اجلغرافية وذلك
بزيادة فرص الوصول إلى اخلدمات ذات النوعية التي تضمن حياة آمنة
جلميع األطفال بغض النظر عن اجلنس أو العمر أو املستوى االجتماعي.
 .4اعتماد محاور اخلطـة الوطنية للطفولة أساس ًا للبحوث والتقييم واملتابعة من
خالل وضع املؤشرات واملعايير التي تنبثق عن محاورها.
 .5تسهيل التمويل الدولي واحمللي وتوفيره من أجل تنفيذ اإلجراءت املنبثقة عن
هذه اخلطـة.
املـنهـجيـة

• في تشرين الثاني  ،2002قام املجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اليونيسف بتشكيل جلنة توجيهية ممثلة
من اجلهات املعنية بالطفولة من القطاع احلكومي وغير احلكومي واألكادمييني
والقطاع اخلاص ،وذلك للبدء بإعداد اخلطـة الوطنية للطفولة ملدة عشر سنوات
(.)2013 – 2004
• في االجتماع األول للجنة التوجيهية في شهر تشرين الثاني عام  ،2002مت
حتديد اخلطوات الالزمة للبدء في عملية تطوير اخلطـة الوطنية للطفولة ،وقد انبثقت

األسرة.
• عقدت اجلنة التوجيهية والتنفيذية عدة اجتماعات ،ومن خالل املداوالت مت اعتماد
الهيكلية األولية خلطـة العمل العربية للطفولة كإطار مرجعي يعتمد على سبعة
قطاعات رئيسية هي الصحة /التعليم /احلماية /اإلعالم /املتابعة /التقييم.
• في حزيران عام  ،2003مت عقد ورشة عمل وطنية إلعالن البدء بتطوير اخلطـة
الوطنية للطفولة حيث جرى عرض إطار العمل (هيكلية اخلطـة) وتشكيل فرق عمل

سبعة ،وقد روعي أن يكون كل فريق ممث ً
ال من قبل القطاع احلكومي وغير احلكومي

عن اللجنة التوجيهية جلنة تنفيذية ملتابعة عملية اإلعداد للخطـة الوطنية للطفولة
ممثلة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية االجتماعية واملجلس والقطاع اخلاص واألكادمييني ،ومت تعيني رئيس ومقرر لكل فريق.
األعلى للشباب ومؤسسة إنقاذ الطفل ومنظمة اليونيسف واملجلس الوطني لشؤون

• من حزيران  2003إلى حزيران  ،2004عمل أعضاء الفرق على إعداد اخلطط
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من خالل اجتماعات مكثفة على محاور اخلطـة من قبل فرق العمل.
• في كانون ثاني  ،2004مت االنتهاء من املسودة األولى للخطـة وإرسالها إلى

َ
ضابطي ارتباط من الوزارات الرئيسية ذات العالقة بتنفيذ اخلطـة،
• تعيني

• في آذار  ،2004قامت خبيرة بفرز املالحظات التي وردت ومن ثم مناقشتها مع
رئيس وممثل حكومي من كل فريق.

•

مراجعة اخلطـة وحتديد اإلجراءات الواردة واإلجراءات غير الواردة

ضمن موازنات الوزارات وخططها.

• في نيسان  ،2004مت االنتهاء من املسودة الثانية ومراجعتها من قبل اللجنة

• العمل على تقدير الكلف املالية بنا ًء على اخلبرة والسجالت احملاسبية
املتوفرة عند اجلهات املنفذة ،مع األخذ بعني االعتبار أهم العوامل املؤثرة

جميع اجلهات املعنية للحصول على مالحظاتهم على اخلطـة.

التنفيذية.
• في حزيران  ،2004مت عقد جلسات متخصصة حملاور اخلطـة املختلفة ملناقشة
املسودة الثانية من قبل فرق العمل بهدف اخلروج باخلطـة بشكلها النهائي
واعتمادها على املستوى الوطني.
• خالل حزيران  ،2004مت تشكيل فرق مراجعة نهائية حملاور اخلطـة مؤلفة من

أحدهما فني واآلخر مالي.

على التغيرات في تقدير التكاليف مثل الزيادة في عدد السكان والتضخم
وارتفاع األسعار وتغييرات سعر الصرف.
• أيض ًا في آب  ،2004مت التعاقد مع خبير في مجال املتابعة والتقييم عمل مع
أعضاء اللجنة التوجيهية على حتديد إطار عام آللية املتابعة والتقييم للخطـة.

الفرق الرئيسية التي طورت اخلطـة ،باإلضافة إلى أشخاص جدد متت تسميتهم من

• في أيلول  ،2004وضعت اخلطـة الوطنية للطفولة في صورتها النهائية للتحضير

قبل األمناء العامني برئاسة أمناء عامني من الوزارات الرئيسة املعنية بالتنفيذ .وقد

إلطالقها في تشرين أول  2004حتت رعاية ملكية سامية.

رئس األمناء العامون اجللسات النهائية املتخصصة.
• في آب  ،2004مت التعاقد مع خبير في مجال تقدير الكلف املالية ،كما مت تشكيل
فريق من الوزارات ذات العالقة املباشرة للعمل ضمن فريق تقدير الكلف املالية،
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بحيث كانت منهجية العمل كما يلي:

�أما فيما يتعلق مب�شاركة ال�شباب فقد كانت منهجية العمل

كما يلي:

• في نيسان  ،2004نفذ احتاد املرأة األردنية دورة تدريبية مليسرين من برملان

أطفال األردن مت خاللها عرض مختصر ملسودة اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة،
كما مت االتفاق على آلية ملناقشة مسودة اخلطـة مع أعضاء من برملان الطفل في
أقاليم الشمال والوسط واجلنوب.
• في نيسان  ،2004مت عقد ثالث ورشات عمل ألعضاء من برملان األطفال في أقاليم
الشمال والوسط واجلنوب ناقش خاللها أعضاء البرملان اخلطـة الوطنية لألطفال
ووضعوا املالحظات والتوصيات عليها.
• في متوز  ،2004مت عقد اجتماع إقليمي موسع بحضور امليسرين لالجتماعات
التي متت في األقاليم ،مت خاللها مناقشة التوصيات ودمجها في توصيات نهائية
رفعت إلى اجلهات ذات العالقة.
• في آب  ،2004قامت جلنة مصغرة مكونة من اللجنة التنفيذية بدراسة توصيات
برملان األطفال ودمجها حيثما أمكن ضمن محاور اخلطـة الوطنية النهائية .باإلضافة
إلى ذلك ،مت إرفاق التقرير النهائي لتوصيات األطفال على اخلطـة الوطنية للطفولة
وورد  -وبدون أي تعديل  -كملحق للخطـة الوطنية األردنية للطفولة.
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أوال :تأمين الصحة والحياة اآلمنة
صحة األم والطفل
صحة الرضيع  4 - 0أسابيع
صحة الرضيع  12-1شهرًا
صحة الطفل دون سن الخامسة
صحة الطفل من  12-5عامًا
صحة الطفل من  18-13عامًا

الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب [ ] HIV/AIDS
البيئة الصحية اآلمنة
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تأمين الصحة والحياة اآلمنة
الهدف العام حملور الصحة هو تأمني الصحة واحلياة اآلمنة وحتقيق حق كل طفل
وطفلة في البقاء واحلياة الكرمية واحلصول على رعاية صحية وتغذية متوازنة وبيئة

صحية آمنة.

وترتبط صحة الطفل ارتباط ًا وطيد ًا بصحة األم احلامل ،وقد شهد األردن حتسن ًا مستمر ًا
في مستوى رعاية األمهات وصحتهن ،وخاصة فيما يتعلق مبعدل وفيات األمهات الناجتة
عن أسباب ترتبط باحلمل التي انخفضت من  48إلى  41لكل  100.000والدة بني
األعوام  1990و ،2002في حني وصلت نسبة األمهات اللواتي يضعن مواليدهن حتت

وفيما يتعلق بصحة األطفال فقد انخفضت نسبة الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة
من  39إلى  27لكل ألف طفل بني األعوام  1990و ،2002فيما انخفضت نسبة الوفيات
بني األطفال الرضع من  34إلى  22لكل ألف طفل خالل الفترة ذاتها .ومن اجلدير
بالذكر أن أكثر من  %70من وفيات األطفال الرضع حتصل في الشهر األول بعد
الوالدة األمر الذي يحتم تكثيف البرامج التي تعنى بصحة األم والطفل في املرحلة ما
حول الوالدة.
ومع استمرار جناح برنامج التطعيم الوطني ،تبقى نسبة األطفال املطعمني

إشراف طبي مؤهل إلى أكثر من  %98وبدون اختالف حسب املنطقة اجلغرافية .إ ّال أن

عالية  ،وتعمل وزارة الصحة باستمرار على إضافة مطاعيم جديدة إلى

نسبة األمهات اللواتي يعدن لتلقي العناية في فترة ما بعد الوالدة ال تزال منخفضة ،إذ

برنامج التطعيم الوطني وذلك حسب اإلمكانات املادية املتاحة لدى الوزارة.

أظهرت نتائج مسح الصحة األسرية لعام  2002الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة
أن  %65من األمهات ال يعدن بعد الفحص األولي الذي يخضعن له في مكان والدتهن
لتلقي الرعاية الالزمة لفترة ما بعد الوالدة وذلك لعدم اعتقادهن بوجود ضرورة لذلك.

وعلى الرغم من اإلجنازات الكبيرة التي حتققت في مجال صحة األطفال
وتغذيتهم ،وعلى الرغم من استمرار األمهات بالبدء في إرضاع أطفالهن
رضاعة طبيعية ،تبقى نسبة الرضاعة الطبيعية املطلقة منخفضة .إذ أظهرت

وتبقى هناك حتديات عديدة في مجال صحة األمهات ،من أهمها وضع اآلليات الالزمة

نتائج مسح السكان والصحة األسرية لعام  2002أن  %26من النساء فقط

لرصد حاالت احلمل ذات اخلطورة ومتابعتها ،واستقصاء وفيات األمهات ،وخفض

أرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مطلقة خالل الـ 24ساعة التي سبقت

نسبة فقر الدم بني السيدات في عمر اإلجناب .وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة

املقابلة .كما أن هناك حاجة لالهتمام بنقص العناصر الدقيقة إذ أظهرت

في هذا املجال إلى:

الدراسات األخيرة أن نسبة األطفال املصابني بفقر الدم كانت  ،%20في

 )1خفض نسبة وفيات األمهات من  41إلى  15لكل  100000والدة حية.
 )2خفض معدل فقر الدم التغذوي بني النساء احلوامل من  %42,5إلى
.%15

حني أن نسبة األطفال املصابني بنقص فيتامني أ بلغت  ،%15ونسبة األطفال
املصابني بنقص اليود .%33
وتبقى هناك حتديات عديدة في مجال صحة األطفال ،من أهمها احملافظة على

 )3خفض املراضة بني األمهات إلى النصف.
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اإلجنازات التي وصل إليها األردن في مجال صحة الطفل وتعميمها على كافة املناطق
واحملافظات ،وخفض نسبة اإلصابة بنقص العناصر الدقيقة بني األطفال ،وتعزيز دور
املراكز الصحية في دعم مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال والرضاعة الطبيعية
املطلقة .وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في هذا املجال إلى:
 )1خفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة إلى عمر  4أسابيع من  16إلى
 10لكل ألف مولود حي.
 )2خفض معدالت وفيات األطفال من عمر شهر إلى عمر سنة من  7إلى  4لكل
ألف مولود حي.
 )3خفض معدل اإلصابة بفقر الدم التغذوي لألطفال دون اخلامسة إلى
النصف.
 )4خفض معدل اإلعاقات عند األطفال دون السنة إلى النصف.

 )10خفض معدل اإلصابة باحلوادث املنزلية لألطفال دون سن اخلامسة إلى
النصف.
أما فيما يتعلق بصحة الشباب ،فقد أظهرت دراسة أعدتها دائرة اإلحصاءات العامة
بالتعاون مع اليونيسف عن "الشباب األردنيون :حياتهم وآراؤهم "2003 ،أن أكثر من
 %90من الشباب والشابات في الفئة العمرية  19-10يق ّيمون صحتهم بأنها جيدة أو
جيدة جد ًا ،في حني كانت أهم املشاكل الصحية لديهم تتعلق بأمراض اجلهاز التنفسي
واجلهاز الهضمي.
وفي مجال معرفتهم باملمارسات الصحية السليمة ،ذكر الشباب والشابات األردنيون
تناول الغذاء اجليد ( )%60وممارسة التمارين الرياضية ( )%43والعناية بالنظافة
الشخصية ( )%28كأهم ثالث ممارسات يتبعونها للمحافظة على صحتهم .في حني

 )5خفض معدل اإلصابة باحلوادث املنزلية لألطفال دون السنة إلى النصف.

ذكر الشباب التدخني كأكثر العوامل السلبية خطورة على صحة الشباب ( )%69وتلتها

 )6خفض معدالت وفيات األطفال دون سن اخلامسة من  27إلى  15لكل ألف

املخدرات (.)%8

طفل.

وتعتبر الصحة السنية من املجاالت التي حتتاج إلى برامج متخصصة ،إذ ذكر  %16من

 )7خفض معدل اإلصابة بأمراض سوء التغذية وعوز العناصر الدقيقة لدى

الشباب أنهم ال ينظفون أسنانهم أبد ًا ،فيما ذكر %27منهم أنهم ينظفون أسنانهم مرة

 )8خفض نسبة اإلصابة بعوز فيتامني أ من  %15إلى  %5وعوز احلديد من

املراهقة ،أظهرت الدراسة حاجتهم إلى املزيد من برامج التوعية .إذ بلغت نسبة الشباب

األطفال دون سن اخلامسة إلى النصف.
 %20إلى  %10وذلك لدى األطفال دون سن اخلامسة.
 )9خفض معدل اإلصابة بأمراض الفم واألسنان لدى األطفال دون سن
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اخلامسة إلى النصف.

واحدة فقط يومي ًا .وحول مستوى معرفتهم بالتغيرات اجلسمانية التي تصاحب مرحلة
والشابات الذين استطاعوا ذكر ثالث عالمات صحيحة عن بلوغ الفتيان  ،%33في حني
بلغت نسبة الشباب والشابات الذين استطاعوا ذكر ثالث عالمات صحيحة عن بلوغ

الفتيات .%25
وفي هذا املجال تهدف خطـة العمل الوطنية األردنية لألطفال إلى وضع وتنفيذ سياسات

وبرامج وطنية بشأن صحة اليافعني تشمل أهداف ًا ومؤشرات واضحة من أجل النهوض
بصحتهم البدنية والعقلية مبا في ذلك:
 )1خفض نسبة املراضة في الفئة العمرية من  5إلى  12سنة في اجلوانب
التالية :االلتهابات التنفسية احلادة ،أمراض اجلهاز الهضمي ،أمراض سوء
التغذية ،اإلعاقات ،أمراض الفم واألسنان إلى النصف.
 )2خفض نسبة املراضة في الفئة العمرية من عمر  13إلى  18سنة في اجلوانب
التالية :االلتهابات التنفسية احلادة ،أمراض اجلهاز الهضمي ،أمراض سوء
التغذية ،أمراض الصحة اإلجنابية ،اإلعاقات ،احلوادث املنزلية ،حوادث
الطرق ،أمراض الفم واألسنان إلى النصف.
وفيما يتعلق مبرض العوز املناعي املكتسب (اإليدز) ،تع ّد نسبة انتشار املرض
منخفضة نوع ًا ما في األردن ،حيث وصل عدد احلاالت املسجلة منذ عام  1986إلى
 355حالة 136 ،منها بني األردنيني .ويستوجب ذلك استمرار التركيز على حمالت
التوعية عن املمارسات الصحية السليمة واملهارات احلياتية خاصة لدى الشباب لضمان

لتقييم أثر املشاريع والعالمة التجارية ( )ISO 14001وإعداد االتفاقيات ملراقبة ملوثات
الهواء والتوسع في احملميات الطبيعية املميزة في األردن .وتهدف اخلطـة الوطنية
للطفولة إلى توفير بيئة صحية للطفل بكل عناصرها.
وتتقاطـع هذه األهداف بشكل مباشر مع العديد من أهداف األلفية التنموية
( )Millennium Development Goalsالتي التزم األردن بتحقيقها بحلول عام
 .2015وهذه األهداف هي:
 )1الهدف األول :القضاء على الفقر واجلوع الشديدين.
 )2الهدف الرابع :خفض نسبة وفيات األطفال الرضع من  22إلى  11ونسبة
األطفال دون سن اخلامسة من  27إلى .13
 )3الهدف اخلامس :حتسني الصحة اإلجنابية وخفض نسبة وفيات األمهات إلى
 12لكل .100.000
 )4الهدف السادس :مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية واملالريا واألمراض
األخرى.
 )5الهدف السابع :ضمان االستدامة البيئية.

االستمرار في السيطرة على انتشار هذا املرض في األردن .وتهدف اخلطـة الوطنية
األردنية للطفولة في هذا املجال الى الكشف املبكر والرعاية املتكاملة ملرض نقص املناعة
املكتسب (.)HIV/AIDS
وفي مجال احلفاظ على البيئة من أجل األطفال فقد مت اتباع أساليب اإلدارة البيئية
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تنمية الطفولة المبكرة
التعليم األساسي
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التطور النوعي للتعليم
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ثانيًا :النمــاء وتنمية القدرات
إن الهدف العام حملور النماء وتنمية القدرات هو تفعيل حق كل طفل وطفلة في

احلصول على طفولة مبكرة سوية وآمنة حافلة بالترفيه واللعب والنشاطات
التي تتماشى وقدراتهم النمائية ،واحلصول على تعليم متميز مبا فيه التعليم ما

قبل املدرسة والتعليم األساسي والثانوي ،مع إدخال علم التكنولوجيا ومفاهيم

التعلم الذاتي والتعلم املستمر مدى احلياة ،وتطوير النظام التربوي وفق
احتياجات االقتصاد املبني على املعرفة ،وزيادة معرفتهم مبوروثهم الثقافي

اإليجابي ،وإكسابهم املهارات واملعارف والقدرة على اتخاذ القرار والتواصل مع
اآلخرين ،وتنمية طاقاتهم وإمكاناتهم اإلبداعية ،ومتكينهم من ممارسة حقهما

في التعبير واملشاركة الفعالة.

ويعتبر األردن من أوائل الدول في املنطقة التي أعدت استراتيجية وخطـة عمل

في العام  2000/1999استحداث خمس عشرة غرفة روضة ،وارتفع العدد
إلى  203غرفة روضة في العام الدراسي  .2004/2003وتهدف الوزارة إلى
الوصول إلى إنشاء  140غرفة إضافية خالل األعوام  .2008-2004كما بلغ عدد
رياض األطفال اخلاصة للعام الدراسي  )1205( 2004/2003رياض أطفال في
كافة محافظات اململكة .وقد عملت وزارة التربية والتعليم  -بالتعاون مع املجلس
الوطني لشؤون األسرة  -على إعداد منهاج وطني
لرياض األطفال وتطوير معايير تأسيس وترخيص
رياض األطفال وتدريب العاملني في الرياض التابعة
لوزارة التربية والتعليم على املنهاج الوطني وعلى
مبادىء تعليم الطفولة املبكرة.

وطنية لتنمية الطفولة املبكرة .ولقد شهد األردن تطور ًا ملحوظ ًا على السياسات

ويبقى هناك حتديات عديدة في مجال التعليم ما قبل

والبرامج اخلاصة بالطفولة املبكرة في املجاالت املختلفة .ففيما يتعلق بالتعليم ما

املدرسة ،حيث أن نوعية البرامج املقدمة ليست على

قبل املدرسة ،ارتفعت نسبة األطفال امللتحقني في برامج التعليم ما قبل املدرسة

املستوى املطلوب ،ومعظم رياض األطفال اخلاصة

(رياض األطفال للفئة العمرية  6-4سنوات) من  %23في عام  1990إلى %33

ال تلتزم بشروط تأسيس وترخيص رياض األطفال

في عام  .2004إن نسبة األطفال امللتحقني في رياض األطفال التابعة للقطاع

حيث أن آليات املراقبة ضعيفة .باإلضافة إلى ذلك،

العام هي  ،%5بينما هي في القطاع اخلاص  %77وفي القطاع األهلي التطوعي

فإن معظم معلمات رياض األطفال لسن حاصالت

.*%18

على شهادات جامعية أو ليس لديهن تخصص في

تشرف وزارة التربية والتعليم على ترخيص رياض األطفال اخلاصة وتأسيسها،

املبكرة وتعليمها.

وإنشاء رياض األطفال احلكومية في ضوء اإلمكانات املتاحة لديها .ولقد مت

تربية طفل ،كما أنهن ال يتلقني تدريب ًا متكام ً
ال ”أثناء اخلدمة“ على تربية الطفولة

* تقرير حول التحليل الكمي لقاعدة بيانات رياض األطفال في اململكة األردنية الهاشمية (،)2004 / 2003
املجلس الوطني لشوون األسرة.
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شهد األردن أيض ًا تزايد ًا ملحوظ ًا في عدد احلضانات (للفئة العمرية 3 - 0

الوالدة إلى ما دون التسع سنوات.

سنوات) ،حيث بلغ عددها اإلجمالي  730حضانة مع نهاية عام  ،2002تشرف

 )4تقييم مواد منهاج لرياض األطفال واحلضانات وإعدادها.

وزارة التنمية االجتماعية على وضعها .إن نسبة التحاق األطفال في دور احلضانة

 )5وضع نظام وطني تدريبي للعاملني في مجال رعاية الطفولة املبكرة.

تبلغ  .%1.7ويجدر بالذكر أن  %57من احلضانات تابعة ملؤسسات حكومية و%38
تابعة ملؤسسات خاصة و %4.6تابعة ملؤسسات القطاع األهلي التطوعي .وهناك

 )6وضع إطار تنظيمي وطني جلميع مؤسسات الطفولة املبكرة.

حتديات عديدة في مجال خصائص دور احلضانة والقوى البشرية التي تعمل في

 )7إدماج املجتمعات احمللية في برامج الطفولة املبكرة والوصول إلى

هذا املجال .ومن برامج الطفولة املبكرة غير الرسمية ،برنامج التوعية الوالدية

الوالدين بالتثقيف حول رعاية الطفولة املبكرة وتنميتها.

الذي يشرف على تنفيذه اليونيسف بالتعاون مع ثالثة عشر شريك ًا وطني ًا .ويهدف

هذا البرنامج إلى تزويد مانحي الرعاية واألهل باملعارف واملهارات واملمارسات
املتعلقة بنماء األطفال وتطورهم ضمن منظور شمولي تكاملي ،وتوفير بيئة محفزة
لنموهم .ولقد وصل البرنامج منذ عام  1998إلى  45000عائلة و 500من مقدمي
الرعاية والعاملني االجتماعيني.
وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال تنمية الطفولة املبكرة إلى:
 )1زيادة نسب األطفال امللتحقني في رياض األطفال (روضة أولى وثانية)
من  %28إلى  %35بحلول عام  ،2008وإلى  %50بحلول عام ،2013
وزيادة نسب االلتحاق في رياض األطفال (روضة ثانية) من  %47إلى
 %52بحلول عام  2008وإلى  %70بحلول عام .2013
 )2توفير دور حضانة خاصة ألطفال األمهات العامالت.
 )3حتديد النتاجات املرغوبة واملتوقع أن يحققها األطفال األردنيون من
* وثائق مشروع تطوير التعليم نحو اإلقتصاد املعرفي ، 2002 ،وزارة التربية والتعليم.
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وتوفر وزارة التربية والتعليم التعليم األساسي املجاني لعشر سنوات (الفئة
العمرية  16-6سنة) .وقد بلغت نسبة االلتحاق الصافي في عام 2000/1999
( )%96للمرحلة األساسية الدنيا (الصفوف  ،)6-1و %92لكامل املرحلة األساسية
(للصفوف  ،)10-1و %80للمرحلة األساسية العليا والثانوية (للصوف ،)12-7
علم ًا بأنه ال يوجد اختالفات واضحة بني نسب االلتحاق للذكور واإلناث* .وبالرغم

من وجود نسب التحاق عالية في التعليم ،إال أن هناك العديد من التحديات،
منها:
 )1ضعف أساليب التدريس من حيث تركيزها على البعد ألتحصيلي ،مما
يستدعي جهودا مكثفة في مجال تدريب املعلمني في ”أثناء اخلدمة“.
 )2مركزية اإلدارة للنظام التعليمي بشكل عام مما يقلل من املبادرات
املدرسية واملرونة وحرية احلركة لدى املدرسة.

 )3هناك ضعف في أساليب اإلدارة املدرسية حيث متيل إلى األساليب التقليدية
مع نقص في النواحي التشاركية مع الهيئات التدريسية والطلبة.
 )4هناك تركيز زائد على األبعاد واملهارات األكادميية في التعليم وما
يرافق ذلك من ضعف في البعد املتعلق باملهارات احلياتية بشكل عام
مثل مهارات االتصال ،التفكير الناقد ،حل املشكالت.. ،الخ.
 )5ضعف االرتباط بني املدرسة واملجتمع بشكل عام.
وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال التعليم األساسي والثانوي
إلى ما يلي:
 )1رفع نسبة إنهاء املرحلة األساسية وخفض الزيادة في التسرب من
املدرسة.
 )2العمل على إيجاد حوافز للقطاع اخلاص تشجع على االستثمار في
التعليم األساسي في احملافظات واأللوية.
 )3التوسع في إنشاء مدارس التعليم األساسي.
 )4توفير بنية داعمة لألسر احملتاجة تشمل الكتب واللوازم املدرسية
وتقدمي الوجبات الغذائية.
 )5توفير برامج غير نظامية.
 )6تنويع التعليم الثانوي وتشعيبه وربطه بسوق العمل.

 )7التوسع في إنشاء املدارس املهنية ومراكز التدريب املهني وتطوير
برامجها وربطها بحاجات السوق.
 )8تشجيع املدارس املهنية على العمل املنتج.
 )9متكني املتسربني من امتالك مهارات التعلم واملهارات املهنية.
 )10تعزيز برامج التعليم غير النظامي وتطوير نوعيتها
وترسيخ مبدأ التعلم الذاتي لتمكني الدارسني من
متابعة التعليم والتدريب.
 )11توسيع قاعدة املشاركة الطالبية واألهلية واملجتمع
احمللي في الشؤون املدرسية.
وتتقاطـع هذه األهداف مع الهدف الثاني من أهداف األلفية
التنموية التي التزم األردن بتحقيقها بحلول عام  ،2015وهو

ضمان متكني األطفال  -فتيان ًا وفتيات على حد سواء وفي كل
مكان  -من إكمال املقرر الدراسي الكامل للمرحلة األساسية.
أما فيما يتعلق بتحسني نوعية التعليم ،فقد اتبعت وزارة
التربية والتعليم نهج تشجيع تطوير أشكال التعليم وحتديث
البرامج التربوية بإدخال األساليب احلديثة في التعليم مبا يتناسب مع التطورات
واملستجدات في مجاالت احلوسبة واملناهج والتدريب .ومن املبادرات الرئيسية
التي مت وضعها على أساس أنها متثل أولويات التطوير التربوي املنشود :التعلم
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املستمر /مدى احلياة ،االستجابة لتطوير االقتصاد وتلبية متطلباته ،الوصول إلى
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ،التعلم النوعي /حتسني نوعية التعليم.
وجاء مشروع تطوير التعليم من أجل اقتصاد املعرفة ( )ERFKEلألعوام (2003
  )2008لتحقيق رؤية جاللة امللك عبد اهلل الثاني في تشكيل النموذج التربويالذي يسهم بفاعلية في بناء االقتصاد املبني على املعرفة .إن املكونات الرئيسية
للمشروع هي :إعادة توجيه أهداف السياسات التربوية واالستراتيجية التربوية من

اجلديدة.
 )6تطوير املناهج التكاملية التي تكفل تطوير مهارات الطالب نحو االقتصاد
املبني على املعرفة.
تركز فلسفة التربية والتعليم على أهمية العناية بفئة األطفال ذوي االحتياجات

خالل اإلصالح احلاكمي واإلداري ،وتغيير البرامج واملمارسات التربوية لتحقيق

اخلاصة .ففيما يتعلق باألطفال املتفوقني ،بدأت وزارة التربية والتعليم بالعمل

للتعلم النوعي ،وتنمية االستعداد للتعلم من خالل التعليم في الطفولة املبكرة.

يسمح للطالب املتفوق بالتقدم عبر درجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب وقدراته

نتاجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد املعرفة ،وتوفير بيئات تعليمية مادية داعمة

تهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال نوعية التعليم إلى ما يلي:
 )1توفير البيئة الصفية واملدرسية مبا يالئم حاجات االقتصاد املبني على
املعرفة.
 )2تنمية مهارات التربويني مبا يتالءم وتطوير املناهج نحو االقتصاد املبني
على املعرفة.
 )3تطوير النظام التربوي املدرسي وفق احتياجات االقتصاد املبني على
املعرفة.
 )4تطوير مصادر التعلم التي تتالءم مع نواجت التعلم اجلديدة في ظل
التطوير التربوي نحو االقتصاد املبني على املعرفة.
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 )5تطوير أساليب التعليم والتقومي مبا يتالءم ونواجت التعلم في املناهج

على برنامج التسريع األكادميي اعتبار ًا من العام الدراسي  ،1998/1997حيث
العقلية وتفوقه األكادميي دون اعتبار للمحددات العمرية .أما فيما يتعلق باألطفال

ذوي اإلعاقات ،فقد استحدثت  300غرفة مصادر لصعوبات التعلم في مختلف

أنحاء اململكة ،ومت رفع الكفاءة املهنية للعاملني مع األطفال في هذه الفئة .إ ّال
أن هذه اإلجنازات ال متثل املستوى الذي تطمح إليه املؤسسات احلكومية وغير
احلكومية في تبني وتطبيق مفهوم املدرسة اجلامعة التي تدمج األطفال ذوي
اإلعاقات منذ السنوات األولى للتدريس ،وتطوير برامج إعداد املعلمني وتدريبهم
لتتناسب مع احتياجات األطفال ذوي اإلعاقات ،وتفعيل دور األهالي في البرامج
اخلاصة بهذه الفئة من األطفال .وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال
تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة إلى:
 )1زيادة نسبة تغطية األطفال ذوي اإلعاقات في مدارس وزارة التربية
والتعليم.

 )2توسيع قاعدة اخلدمات والبدائل التربوية لفئة األطفال املتميزين
واملوهوبني.

 )5زيادة معرفة األطفال مبورثهم الثقافي اإليجابي وزيادة معرفتهم
بتجارب الرواد األوائل في األردن والعالم العربي.

وتعمل وزارة الثقافة وأمانة عمان باإلضافة إلى العديد من اجلهات احلكومية

أما فيما يتعلق مبشاركة األطفال واليافعني في احلياة االجتماعية والسياسية ،فقد

وغير احلكومية إلى توفير برامج ثقافية وترفيهية ومكتبات وأندية ومراكز وحدائق

أشارت دراسة “الشباب األردنيون :حياتهم وآراؤهم”2003 ،

لألطفال .ولكن هناك إجماع ًا بعدم كفاية البرامج الثقافية والترفيهية التي تنمي

إلى أن معدالت العضوية في املجاالت الرياضية واالجتماعية

قدرات األطفال ،وبوجود نقص في املواد الثقافية املشوقة باللغة العربية .وتهدف

والثقافية والشبابية أقل من  ،%10وأن نسبة الشباب في الفئة

اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في الثقافة إلى:

العمرية  24-20الذين ينتمون إلى حزب سياسي لم تتع ّد

 )1زيادة نسبة األطفال (حسب الفئة العمرية) الذين يظهرون دراية تامة
مبفاهيم روحية ودينية وأخالقية محددة وحسب تعريفات واضحة لهذه
املفاهيم.
 )2تشجيع األطفال على استنباط جماليات اللغة العربية واستخدامها في
مجاالت حياتهم املختلفة وتعزيز متسكهم بهويتهم العربية اإلسالمية
املتمحورة حول اللغة العربية.
 )3زيادة معرفة األطفال بحقوقهم وواجباتهم ،وبشكل خاص حقوقهم
وواجباتهم املدنية وحسب معايير محددة.
 )4خلق مناخ فني عام لتطوير وتعزيز الفنون التشكيلية واألدائية بكافة
أشكالها (مسرح ،موسيقى ،فن تشكيلي ،رقص) لتكون عناصر أساسية
في تشكيل هوية فنية وطنية.

 ،%1مما يدل على عدم حتضير األطفال واليافعني للمشاركة
السياسية في الفئات العمرية األصغر .وتهدف اخلطـة الوطنية

األردنية للطفولة في مجال مشاركة األطفال واليافعني في احلياة
االجتماعية والسياسية إلى:
 )1إطالق طاقات اليافعني وتوجيهها واستثمارها في
العمل االجتماعي املنتج من خالل املشاركة في
األعمال التطوعية خلدمة البيئة وتنمية املجتمع
احمللي.
 )2تعزيز املواطنة بني اليافعني ،وتشمل توفير فرص
املشاركة الواعية في كافة مجاالت احلياة السياسية

املؤثرة عليهم حاضر ًا ومستقب ً
ال.
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