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يؤكد املختصون الرتبويون عىل العناية مبراحل الطفولة املبكرة ،ونجد الكثري من االبحاث والدراسات التي تناولت هذه املرحلة .ونحن يف االردن وضمن جهود جاللة امللكة رانيا العبدالله فقد تم تشكيل اول فريق
وطني لتنمية الطفولة املبكرة ،وكان ذلك عام  1999لوضع اسرتاتيجية وطنية للتصدي لكل ما يتعلق بتنمية الطفولة املبكرة يف االردن.
وقد اطلق املجلس الوطني لشؤون االرسة الخطة الوطنية للطفولة لعرش سنوات يف ترشين االول عام  ،٢٠٠٤وجاءت الخطة للتأكيد عىل ان يعيش جميع االطفال يف بيئة تدعم حقهم يف الحامية والتنمية .وتؤكد
جاللتها عىل اهمية رعاية الطفولة املبكرة دوماً ،ففي جلسة افتتاح مؤمتر تعليم الطفولة املبكرة  :الطموحات الحالية واملستقبلية الذي عقد عام  2001قالت جاللتها « أن منو الطفل وتطوره يف بيئة آمنة وصحية
هو قضية يف غاية األهمية يف كل دولة من دول العامل .وهي الخطوة األوىل واألهم يف بناء مجتمع قوي وفاعل .وبالتأكيد أن التجارب التي منر بها منذ الوالدة وحتى سن الثامنة هي التجارب التي تبدأ بتشكيل
شخصيتنا ككبار .صحتنا وقيمنا وقدراتنا الشخصية ومهاراتنا االجتامعية يف صنع القرارات واختيار الصحيح من الخطأ  -جميعها لها جذور يف تجاربنا املبكرة».
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الجزء األول

شكر وتقدير
العديد من األشخاص واملنظامت ،مبا يف ذلك ممثلو وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة الصحة ،ووزارة التنمية االجتامعية ،واملجلس الوطني لشؤون األرسة ،واليونيسف ،والبنك الدويل،
واالنروا ،وأمانة عامن الكربى ،وامل ُنظامت غري الحكومية (مثلُ :مؤسسة نهر األُردن) ،وامل ُنظامت الدولية (مثلُ :مؤسسة إنقاذ الطفل) ،و ُمؤسسات التعليم العايل ،والقطاع الخاص.
كام نود أن ننوه باإلرشاد الفني واملساعدة الكرمية التي قدمها لنا فريق جامعة ييل (بيا ريبيللو بريتو ،جان فان ريفنز ،ايزيك ديالمونيكا مارييك كليامنز ونانيس شيمرا فالون).
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ملخص تنفيذي
نظرا ً لنجاح خطة العمل األوىل لتنمية الطفولة املبكرة يف األردن ،والتي تتوافق مع املرحلة الثانية
من مرشوع تطوير التعليم نحو اقتصاد املعرفة وأهداف اإلسرتاتيجية الوطنية للطفولة املبكرة؛ بدأ
األردن بتطوير خطة العمل الثانية لتنمية الطفولة املبكرة ،والتي تضمنت استخدام عملية تشاركية
منظمة وشاملة لجميع املعنيني الوطنيني واملستشارين ذوي العالقة .تعترب خطة العمل الثانية
خطة شاملة ومستدامة لضامن تحقيق جميع األطفال األردنيني ألقىص إمكانيات النمو لديهم.
ولقد تم اقرتاح خمس محاور رئيسية من أجل خطة العمل الثانية:
1.1تغذية وصحة األم والطفل.
2.2الرعاية ،والتعليم والتنمية.
3.3مشاركة العائلة واملجتمع املحيل.
4.4الطفل ،والثقافة ودور اإلعالم.
5.5الحامية االجتامعية.
يتناول كل محور من هذه املحاور مجموعة من األولويات واملواضيع املتقاطعة مع جميع هذه املحاور.
وتم تحديد األولويات بناء عىل تحليل نتائج خطة العمل األوىل والتغريات الدميوغرافية والتغريات
الحاصلة يف األمناط االجتامعية يف الدولة ،كام تم إجراء تحليل لحالة الطفولة املبكرة يف البالد وتوافقها
مع املبادرات الوطنية األخرى .تتضمن املواضيع املتقاطعة بني جميع هذه املحاور القضايا الترشيعية،
وتدريب وتنمية القدرات البرشية ،واملناهج والربامج ،واالهتامم باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
واألطفال يف الظروف الصعبة.
يف كل محور سلسلة من الغايات واألهداف التي تم الرتكيز عليها والتي تتوافق مع األولويات والقضايا
املشرتكة ،وذلك من خالل سلسلة من أربعة جداول ،كام تم تحديد اإلسرتاتيجيات واألنشطة واألدوات
الالزمة لتحقيق هذه األهداف ضمن أُطر زمنية ُمحددة ،وبالنسبة لكل مجموعة من األهداف تم
حساب الكلفة ووضع الخطة املالية وتحديد كيفية جمع األموال الالزمة وطريقة تخصيصها ،كام تم
توصيف هيكلية أدوار الحاكمية ومسؤوليات املعنيني الرئيسيني يف كل محور من هذه املحاور .يتضمن
7

الجزء األخري من خطة العمل مؤرشات ملراقبة التنفيذ الفاعل للنشاطات املدرجة يف كل موضوع.
وبشكل عام متثل خطة العمل الثانية خطوة هامة نحو احرتام حقوق األطفال الصغار يف األردن والحفاظ
عليها.
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مقدمـة
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مقدمة
يتزايد االعرتاف يف الوقت الحايل بتنمية الطفولة املبكرة عىل أنها حجر أساس يف استدامة االقتصاد
والتنمية االجتامعية يف البالد ،وهناك العديد من الدالئل واإلثباتات التي تربر هذا التوجه وتؤكد عىل
أهميته ،ولكن قبل أن نفهم أسباب رضورة الرتكيز عىل الطفولة املبكرة علينا أن نفهم ما هي «الطفولة
املبكرة»؟

 1–1ما هي تنمية الطفولة املبكرة؟
«يجب أن يتمتع كل طفل بالرعاية واالهتامم وبيئة آمنة ليتمكن من البقاء والتمتع بصحة جسدية سليمة والتنبه العقيل
واآلمان العاطفي والكفاءة االجتامعية والقدرة عىل التعلم».
األمم املتحدة :أهداف عامل جدير باألطفال2002 ،

تنمية الطفولة املبكرة هي موضوع متعدد الجوانب ومتعدد األبعاد ،ومتتد فرتة تنمية الطفولة املبكرة
من مرحلة ما قبل الوالدة وحتى سن الثامنة أو التاسعة ،أو حتى يتم االنتقال إىل املدرسة بشكل
كامل .أما بالنسبة لألطفال فيعترب هذا املفهوم مفهوماً شامالً يتألف من عدة مجاالت تتعلق بالنمو
والتعلم والتنمية التي تتضمن بدورها الصحة الجسدية والتنمية الحركية وتنمية القدرات اإلدراكية
والتنمية االجتامعية والعاطفية واملهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة .ويحتاج األطفال إىل
بيئة توفر لهم الدعم والرعاية والتحفيز والسياق والظروف الالزمة من اجل تعزيز ورعاية التنمية.
وبالطبع فإن الكبار يف املجتمع هم املسؤولون عن توفري هذه البيئة ،ويعترب الكبار األقرب إىل األطفال
مقدمي الرعاية الرئيسيني والعائالت هم الجهات املسؤولة عن إيجاد البيئة التي تضمن الرعاية األفضل.
وعىل املستويات األبعد هناك أعضاء املجتمع الذين يوفرون الدعم من خالل الربامج والخدمات التي
تعمل عىل إيجاد هذه البيئة التي تدعم النمو والتطور ،أما عىل املستوى األوسع ،فهناك الكبار الذين
يعملون عىل وضع السياسات والهياكل الترشيعية التي تؤثر بشكل غري مبارش عىل بيئة األطفال.
أما بالنسبة لألطفال يتم تقسيم مفهوم رعاية الطفولة املبكرة إىل ثالث فرتات تتضمن مخاطر وفرص
مختلفة ،أوالً :من أول الحمل وحتى سن الثالثة :وهي فرتة النمو الرسيع للقدرات العقلية واالجتامعية
والعاطفية ،كام أن أنها الفرتة الرئيسية التي تضمن بقاء األطفال والنمو الكايف ،ويف العادة تركز التدخالت
يف هذه الفرتة عىل خدمات الصحة والتغذية وأنظمة دعم العائالت واملجتمعات املحلية .يحتاج األطفال
9

ألن يتمتعوا بالحامية من مخاطر التعرض للعنف والتوتر ومخاطر التعرض لسوء التغذية والرعاية
الصحية .كام يحتاج األطفال للتفاعل اإليجايب واالستجايب مع مقدم رعاية ثابت واحد عىل األقل والتعرض
للغة وفرص االستكشاف والتعلم ،وهذا يتم بالعادة ضمن العائالت واملجتمعات ،ثانياً :الفرتة ما بني
عمر  5 – 3سنوات :يستمر األطفال يف تحقيق قفزات كبرية يف جميع مجاالت التنمية .إضافة إىل
ذلك يكون هناك تأرجح مثري لالهتامم يف هذا السن بني التعلم والنمو ويوفر كل جانب من هاتني
العمليتني املعلومات الالزمة لتقدم الجانب اآلخر .يستمر األطفال يف تطوير قدراتهم االجتامعية فيام
يتزايد تفاعلهم مع العامل الخارجي ،ويدعم التطور يف املهارات اللغوية ومهارات االتصال تطور املهارات
االجتامعية وتزداد معرفة األطفال يف هذا العمر بالعادات االجتامعية كام يزداد فهمهم الروحي واملعنوي.
وباإلضافة لالستفادة من الدعم املستمر يستفيد األطفال كذلك من فرص التعلم يف مجموعات ،وتزداد
مشاركتهم يف الحياة العائلية واملرافق املجتمعية ،ثالثاً :املرحلة ما بني  9 – 6سنوات :فهي يف العادة فرتة
االنتقال إىل املدرسة حيث يتعلم األطفال مهارات جديدة متكنهم من املشاركة يف عمليات التعلم املركبة.
يحقق األطفال تقدماً كبريا ً يف مجاالت التنمية والتعلم األكادميي ،وذلك باالعتامد عىل فرص التعلم املتاحة
لهم وفرص التفاعل االجتامعي.

الجزء األول

 2–1ما هي أهمية تنمية الطفولة املبكرة؟
« مام ال شك فيه أن منو الطفل وتطوره يف بيئة آمنة وصحية هو قضية يف غاية األهمية يف كل دولة من دول العامل ،وهي
الخطوة األوىل واألهم يف بناء مجتمع قوي وفاعل ،وبالتأكيد فإن التجارب التي منر بها منذ الوالدة وحتى سن الثامنة
هي التجارب التي تبدأ بتشكيل شخصيتنا ككبار ،صحتنا وقيمنا وقدراتنا الشخصية ومهاراتنا االجتامعية يف صنع القرارات
واختيار الصحيح من الخطأ  -جميعها لها جذور يف تجاربنا املبكرة».
صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله
جلسة االفتتاح
«التنمية يف الطفولة املبكرة :الطموحات الحالية واملستقبلية»
عامن ،ترشين الثاين 2001

تعترب جميع الدول التي وقعت عىل اتفاقية حقوق الطفل ملزمة قانونية بالحفاظ عىل حقوق األطفال
يف البقاء والنمو والحامية واملشاركة ،فاتفاقية حقوق الطفل تعمل عىل صيانة حقوق أصغر املواطنني
يف الدولة ،ولذا يجب عىل الدول األطراف أن تعمل عىل ضامن حق جميع األطفال ،يف البقاء والتمتع
بالصحة والنمو والتعلم والتطور ليصلوا إىل أقىص ما بإمكانهم .كام أن عىل الدول أن تتخذ جميع التدابري
الالزمة لضامن حامية األطفال من جميع أشكال األذى واإلساءة واإلهامل والضعف ليتمكنوا من املشاركة
يف بيئاتهم كأداة لدفع التقدم والنمو االجتامعي واالقتصادي ،والدالئل التي تقدمها العلوم يف مجال
أهمية الطفولة املبكرة جلية وال تحتاج إىل التفسري ،حيث أن االستثامر يف السنوات األوىل من حياة الطفل
يؤيت فوائد يف غاية األهمية يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية وليس فقد يف مجال تنمية األطفال،
كام أن األطفال الذين يدخلون املدرسة وهم يتمتعون بقدرات التعلم واالستفادة من الفرص املتاحة لهم
يتمتعون بفرصة أكرب للنجاح يف املدرسة واملساهمة يف تحقيق الفائدة للمجتمع حني يصبحوا يف املستقبل
أفرادا ً قادرين عىل املشاركة وكسب الدخل ،وتُبنى أساسيات جميع هذه املهارات يف السنوات األوىل من
حياة الطفل من خالل الفرص والعيش ضمن بيئة جيدة وسياق وظروف مواتية.
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الخلفية السياقية

الجزء الثاين

الخلفية السياقية

األردنيني وعائالتهم .بدأ تنفيذ اإلسرتاتيجية بخطة عمل خمسية للفرتة ما بني .2007 – 2003

سيتم تقديم خلفية خطة العمل الثانية الخاصة بربامج تنمية الطفولة املبكرة من خالل جزأين :األول
هو الترشيعات والخلفية السياسية ،والثاين هو وضع الطفولة املبكرة يف البالد .توفر الخلفية السياقية
املربرات والتوجيهات املذكورة يف خطة العمل الثانية.

تم تطوير خطة العمل األوىل بالتعاون مع رشكاء وطنيني ومعنيني آخرين لتطوير إطار لتحقيق غايات
اإلسرتاتيجية وضامن توافق رؤية تنمية الطفولة املبكرة مع األولويات الوطنية والخطط الوطنية املالية
واإلمنائية ،كام تم التأكيد عىل توافق خطة العمل األوىل مع إطار إصالح التعليم من أجل اقتصاد املعرفة
( )2008 – 2003من خالل سلسلة من تسعة أهداف ،حيث استهدفت خطة العمل األوىل ما ييل:

 1–2الخلفية الترشيعية والسياسية
تم طرح مفهوم خدمات تنمية الطفولة املبكرة املنظمة يف األردن يف بداية الخمسينات ،ولقد
توسعت الخدمات تدريجيا مع انتشار الوعي حول االحتياجات واملتطلبات املتنامية لألمهات
العامالت ،وازداد االهتامم بتنمية الطفولة املبكرة بعد ندوة وطنية عقدت عام  1993ودراسة وطنية
أجريت بعد الندوة بثالث سنوات .يف عام  1999كلفت جاللة امللكة رانيا العبد الله فريقا مختصا
بتطوير إسرتاتيجية لتنمية الطفولة املبكرة تهدف إىل توفري التنمية املتوازنة والشاملة من خالل
مؤسسات تعمل عىل التنفيذ والتنسيق وتطوير وعي العائلة واملجتمع بالقضايا املتعلقة بالطفولة.
ويف كانون األول من عام  2000قام الفريق األردين الوطني لتنمية الطفولة املبكرة بتطوير وثيقة إسرتاتيجية
شاملة لتنمية الطفولة املبكرة تستجيب الحتياجات األطفال الصغار يف األردن وتتضمن رؤيا تضمن إيجاد
البيئة والظروف الالزمة لجميع األطفال األردنيني لتحقيق أقىص إمكانيات النمو والتطور لديهم .تهدف
اإلسرتاتيجية إىل تحقيق التنمية املتوازنة والشاملة لألطفال وتلبية احتياجاتهم األساسية لتوفري الحامية
والبيئة املناسبة للنمو والتطور .تغطي تنمية الطفولة املبكرة ،بحسب ما هو وارد يف اإلسرتاتيجية األطفال
من مرحلة ما قبل الوالدة وحتى سن  9سنوات ،وهي مقسمة إىل  5مراحل فرعية من خالل إطار
مشرتك بني القطاعات ،وتهدف اإلسرتاتيجية اىل التصدي لعدد من األبعاد منها الصحة والتعليم واألطفال
ذوي التأخر الناميئ واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال املوهوبني والعائلة واملجتمع واإلعالم وغريهم من
خالل التخطيط والتنسيق والتنظيم والتنفيذ املشرتك للجهود بني الوكاالت واملؤسسات والقطاعات.
ولقد تم تكليف املجلس الوطني لشؤون األرسة ،والذي أنشئ عام  ،2001مبهمة متابعة تنفيذ
وثيقة اإلسرتاتيجية .ويشارك املجلس الوطني ،وهو مركز أبحاث وطني للسياسات وجهة
رقابية يف عملية تطوير وتنفيذ وإصالح السياسات والترشيعات والربامج لتحسني حياة األطفال

1.1إيجاد ترشيعات وسياسات حكومية شاملة تتعلق بتنمية الطفولة املبكرة.
2.2وجود تنسيق ال مركزي بني القطاعات املشرتكة والتعاون ما بني التخطيط والتنفيذ يف مجال
تنمية الطفولة املبكرة.
3.3دعم التخطيط لتنمية الطفولة املبكرة وعملية تحديد الفئات املستهدفة ببيانات وافية.
4.4تطوير منهاج درايس ،ومجموعات عمل تعمل بجودة عالية يف قطاع تنمية الطفولة املبكرة .
5.5تنظيم إطار عمل وطني لجميع مؤسسات الطفولة املبكرة.
6.6إيجاد نظام وطني لتدريب العاملني يف مجال تنمية الطفولة املبكرة وإعطائهم الشهادات الالزمة.
7.7تطوير أنظمة التدريب واملتابعة لتحسني جودة برامج تنمية الطفولة املبكرة.
8.8التوسع يف دعم برامج تنمية الطفولة املبكرة لضامن الوصول إىل املجموعات املهمشة والضعيفة
من األطفال.
9.9زيادة عمليات كسب التأييد واالستثامر يف مجال تنمية الطفولة املبكرة.
املراجعة املبدئية لخطة العمل األوىل تبني بأن حوايل  %70من النشاطات املحددة يف الخطة تم
تنفيذهـا (راجع الجدول  1للحصول عىل ملخص).1

 1النتائج مأخوذة عن حسني ،ل( .أيار  )2008 ،18خطة عمل تنمية الطفولة املبكرة :املتابعة والتقدم الوطني .عرض قدم يف اجتامع عمل لتطوير
الخطة الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة ،عامن ،األردن
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الجدول  :1خطة العمل األوىل لتنمية الطفولة املبكرة – ملخص سري العمل
الهدف

املخرجات

الغاية 1

1.1إطار للحامية الوطنية وتوفري الدعم
املبني عىل الطفل.

•قامت وزارة التنمية االجتامعية ،واملجلس الوطني لشؤون األرسة ،واليونيسف ،والرشكاء بصياغة مسودة قانون حقوق الطفل (.)2004
•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة وفريق حامية األرسة بتطوير اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف ووضع أسس الربوتوكول
واإلجراءات الالزمة لخدمة األطفال والعائالت املعنفة.
•قامت وزارة التنمية االجتامعية بصياغة قانون العنف األرسي واملصادقة عليه.

2.2مراجعة الترشيعات والسياسات
املوجودة.

•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة ووزارة التنمية االجتامعية واليونيسف بإعداد التقرير الدوري الثالث الخاص باتفاقية حقوق الطفل
وتقدميه إىل لجنة اتفاقية حقوق الطفل (.)2005
•طورت وزارة التنمية االجتامعية ترشيعات لرتخيص دور الحضانة ،كام يتم يف الوقت الحايل تطوير املعايري الالزمة لرتخيص دور األيتام.
•قامت وزارة التعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة بتطوير التعليامت الالزمة لرتخيص رياض األطفال.
•متت مراجعة وتعديل الترشيعات التي تؤثر عىل األطفال.
•السياسات :تطوير الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013 - 2004من قبل املجلس الوطني لشؤون األرسة ووزارة التخطيط بدعم من
اليونيسف ومشاركة وزارة الصحة ،ووزارة الرتبية و التعليم ،ووزارة التنمية االجتامعية واملنظامت غري الحكومية.

1.1مستوى السياسات:
•مجموعات عمل ،ووزارات ومنظامت
غري حكومية مختلفة.
•إرشادات /عمليات للعمل سويا.

• تم إنشاء فرق عمل خاصة لتنمية الطفولة املبكرة ( )2002 – 2001والتي تتألف من جميع املعنيني (مبا فيها القطاعني الحكومي والخاص
والقطاع األكادميي).
•اللجنة التوجيهية للتعليم يف رياض األطفال (.)2004 – 2002
•اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية ،اللجنة التنفيذية و 9مجموعات عمل (.)2004 – 2003
•مجموعة استشارية ومجموعات عمل خاصة مبؤرشات تنمية الطفولة املبكرة (.)2004
•املجموعات املهمشة.
•فرق عمل معنية باألطفال (.)2004 – 2002

2.2مستوى املحافظات :إنشاء لجنة لتنمية
ورعاية الطفولة املبكرة يف كل محافظة.

• تم اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل إنشاء لجان األرسة والطفولة عىل مستوى املحافظات يف وزارة الداخلية (.)2005

ترشيعات وسياسات حكومية
شاملة بشأن تنمية الطفولة
املبكرة.

الغاية 2
وجود تنسيق وتعاون مشرتك بني
القطاعات املشرتكة يف تخطيط
وتنفيذ تنمية الطفولة املبكرة.

3.3مستوى املجتمع املحيل :لجان محلية
تعمل يف  3مجتمعات محلية عىل األقل
يف كل محافظة.
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الجزء الثاين
الهدف

املخرجات

الغاية 3

1.1بيانات دقيقة حول تنمية الطفولة
املبكرة.

•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بإعداد تقرير بيانات رياض األطفال وعدد املعلمني العاملني يف هذه الرياض ومؤهالتهم.
•يتم يف الوقت الحايل إعداد تقرير حول دور الحضانة ومراكز األطفال.
•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع اليونيسف بنرش تقرير عن «تحليل لحالة ووضع الطفل واملرأة األردنية».

2.2تحديد األطفال الذين هم بحاجة ماسة
لخدمات تنمية الطفولة املبكرة .

•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بدعم من البنك الدويل بإجراء دراسة حول األطفال املهمشني.
•تم التشارك بالتوصيات السياسية الناتجة عن دراسة األطفال املهمشني مع وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة التنمية االجتامعية.

3.3مشاريع أبحاث حول أثر التدخالت
املبكرة.

•أجرى املجلس الوطني لشؤون األرسة املرحلة األوىل من مسح االستعداد للتعلم.
•قام املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية بالتعاون مع املجلس الوطني لشؤون األرسة بتطوير املرحلتني الثانية والثالثة من مسح االستعداد
للتعلم كجزء من مرشوع إصالح التعليم من أجل اقتصاد املعرفة التابع لوزارة الرتبية والتعليم.

4.4تحديد املؤرشات الالزمة ألنظمة جمع
البيانات عىل املستويات الوطنية
ومستوى األقاليم الفرعية.

•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بدعم من اليونيسف وجامعة كولومبيا وجامعة ييل بتطوير معايري ومؤرشات تنمية الطفولة املبكرة،
وذلك بعد التثبت من مالمئة املحتوى والفئات العمرية.

 1.1تطوير مسودة إطار عمل للمنهاج ،تُشري
إىل طُرق استخدام األدوات امل ُتوفرة،
وامل ُطورة حديثا.

•قامت وزارة الرتبية والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة بدعم من صندوق دول الخليج العريب بتطوير منهاج وطني تفاعيل لرياض
األطفال.
•قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بتسليم مقرتح لصندوق دول الخليج العريب لتطوير منهج للمعلمني العاملني مع األطفال من الوالدة وحتى
أقل من أربع سنوات ،والبناء عىل العمل الذي قامت به منظمة نهر األردن لألطفال الذين تقل أعامرهم عن سنتني.

2.2مؤرشات استخدام وتطوير مسودة
املناهج؛ واملامرسني املجهزين لتدريب
وإرشاد األشخاص الذين يستخدمون
املواد.

•وزارة الرتبية والتعليم بدعم من مرشوع دعم إصالح التعليم من أجل اقتصاد املعرفة /الوكالة األمريكية لٌإلمناء الدويل ،وتطوير حزم التدريب
للمعلمني واملنهاج التفاعيل الوطني لرياض األطفال (متلك وزارة الرتبية والتعليم حاليا  26مدربا رئيسا عىل املنهاج التفاعيل لرياض األطفال).
•ستستخدم وزارة الرتبية والتعليم املادة التدريبية الخاصة بجامعة وسكونسون «العمل مع األطفال الصغار لتدريب املعلمني يف رياض األطفال
(لدى وزارة الرتبية والتعليم  50مدربا رئيسيا عىل مواد ويسكونسون التعليمية).

1.1اعتامد أنظمة وتعليامت جديدة وشاملة
لرتخيص رياض األطفال ،وللعمل مع
األطفال ضمن الفئة العمرية 3-0
سنوات ،وملؤسسات رعاية األطفال
األخرى.

•قامت وزارة التنمية االجتامعية بتطوير أنظمة وتعليامت ترخيص دور الحضانة.
•يتم العمل يف الوقت الحايل عىل تطوير معايري ترخيص دور األيتام.
•قامت وزارة الرتبية والتعليم بالتعاون مع املجلس الوطني لشؤون األرسة بتطوير التعليامت الالزمة لرتخيص رياض األطفال ويتم يف الوقت
الحايل اختبار إمكانية تطبيقها.
•تقوم أمانة عامن بتطوير املعايري الالزمة للمكتبات واملتنزهات.

دعم عمليات التخطيط لتنمية
الطفولة املبكرة وتحديد الفئات
املستهدفة من خالل بيانات
وافية.

الغاية 4
إيجاد منهاج عايل الجودة ضمن
املجموعات والغرف الصفية يف
قطاع تنمية الطفولة املبكرة.

الغاية 5
إطار عمل تنظيمي وطني لجميع
مؤسسات الطفولة املبكرة.

سري العمل
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الهدف

املخرجات

الغاية 5

2.2إرشادات لتقييم جودة بيئة تنمية
الطفولة املبكرة  :رياض األطفال ،وبيئة
رعاية املجموعات التي ترتاوح أعامر
أفرادها بني  8 – 0سنوات.

إطار التنظيم الوطني لجميع
مؤسسات الطفولة املبكرة.
الغاية 6
إيجاد نظام وطني لتدريب
العاملني يف مجال تنمية الطفولة
املبكرة وإعطائهم الشهادات
الالزمة.

الغاية 7
أنظمة التدريب واملتابعة لتحسني
جودة برامج تنمية الطفولة
املبكرة.
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سري العمل
•تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتطوير نظام اعتامد رياض األطفال بدعم من مرشوع دعم إصالح التعليم من اجل اقتصاد املعرفة /الوكالة
األمريكية لإلمناء الدويل.

1.1تم االتفاق عىل مجموعة من املعايري
ملقدمي الرعاية واملعلمني عىل مستويات
مختلفة من املسؤولية والتأهيل.
2.2أدوات لقياس أداء العاملني مقابل
املعايري املتفق عليها.
3.3تطوير األدوات التدريبية الالزمة لتجهيز
العاملني لتلبية املعايري املتفق عليها.

•قامت وزارة الرتبية والتعليم ومرشوع دعم إصالح التعليم من اجل اقتصاد املعرفة /الوكالة األمريكية لٌإلمناء الدويل بتطوير املواد التدريبية
الالزمة ملنهاج رياض األطفال.
•تم توفري مواد تدريب ويسكونسون للمعلمني من قبل صندوق الخليج العريب.
•يعمل مرشوع حكايات سمسم عىل تطوير دليل تدريبي لالستخدام يف ورشات عمل املعلمني والتي ستقام يف جميع أرجاء األردن خالل فرتة
تنفيذ املرشوع.

4.4إعداد إطار الرتخيص املتفق عليه الختيار
مساقات التدريب واملؤهالت العملية.

•تقوم وزارة الرتبية والتعليم بإيجاد نظام للحوافز للمعلمني عىل أن يكون ذلك مرتبطا بساعات التدريب
•مبادرة جاللة امللكة رانيا «جائزة املعلم املتميز»

1.1تطوير وتنفيذ خيارات ال مركزية
للتدريب العميل.

•قامت وزارة الرتبية والتعليم واملجلس الوطني لشؤون األرسة بتدريب  100معلم و 15مدربا حول برنامج تدريب ويسكونسون« ،العمل مع
األطفال الصغار».
•قامت وزارة الرتبية والتعليم بتدريب  582معلم عىل املنهاج الوطني لرياض األطفال (تم تدريب جميع معلمي القطاع العام تقريبا).
•كان التدريب غري مركزي (تم تدريب املعلمني من جميع املحافظات).

2.2شمول مهارات تثقيف األهايل يف جميع
برامج التدريب.

•متكن «برنامج التوعية الوالدية» ،الذي بدأ عام  ،1998من إيصال معلومات حول مهام تنمية الطفل وتنشئته إىل أكرث من  130.000أب وأم
( %10من السكان).
•قامت مؤسسة نهر األردن مبراجعة دليل التوعية الوالدية التدريبي وذلك عىل أساس التغذية الراجعة من امليدان.
•يقوم مرشوع حكايات سمسم بتنظيم ورشات عمل تدريبية لآلباء واألمهات.

الجزء الثاين
الهدف

املخرجات

الغاية 8

1.1إعادة تصميم ووضع إضافات جديدة
لرياض األطفال باإلشارة إىل املتطلبات
واملعايري الجديدة.

•سيتم تجديد رياض األطفال من خالل الخطط الحالية لربنامج إصالح التعليم من أجل اقتصاد املعرفة.
•أنشأت وزارة الرتبية والتعليم حوايل  395روضة أطفال يف املناطق النائية والبعيدة.

2.2إنشاء مراكز لتنمية الطفل يف املناطق
البعيدة والنائية.

•استهدفت وزارة الرتبية والتعليم املناطق الفقرية والنائية وقامت بإنشاء رياض األطفال فيها.
•تم تنفيذ برامج إرشاك األهايل يف  190روضة يف جميع املديريات امليدانية.
•تقوم وزارة التنمية االجتامعية والصندوق األردين الهاشمي للتنمية البرشية ،وعدد من املراكز األهلية املجتمعية بتوفري الخدمات لألطفال
(رياض األطفال ،دور الحضانة ،النوادي الثقافية ،وغريها).

التوسع يف دعم برامج تنمية
الطفولة املبكرة لضامن الوصول
إىل املجموعات املستضعفة التي
يصعب الوصول إليها.

سري العمل
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
تشري املُراجعة التحليلية إىل املجاالت التي تم تحقيق تقدم فيها وإىل املجاالت التي تحتاج للمزيد من
التفكري يف خطة العمل الثانية ،وفيام ييل ملخص لتحليل خطة العمل األوىل:
1.1تم تحقيق اإلنجازات يف مجال السياسات ،فخالل األعوام الخمسة األخرية أكد املشهد السيايس يف
األردن ازدياد الوعي بأهمية تنمية الطفولة املبكرة ،وتغطية املواضيع املتعلقة بتنمية الطفولة
املبكرة ،كام تم إحراز تقدم عىل صعيد السياسات التي تستهدف األطفال الصغار وعمق القوانني
املعنية باألطفال يف الظروف الصعبة وليس فقط التجمعات السكانية العادية.
2.2من املجاالت األخرى التي تم إحراز تقدم فيها هي الربامج والخدمات املقدمة لألطفال الذين
تزيد أعامرهم عن أربع سنوات ،إذ استهدفت عدد من املبادرات التي نُفذت ضمن خطة العمل
األوىل تلك الفئة العمرية بنجاح.
3.3قد لوحظ وجود فجوة يف تنفيذ خطة العمل األوىل ،حيث تم تحقيق آثار محدودة عىل
املستويات الالمركزية يف الحكومة ،وتم تحقيق معظم األثر عىل املستوى الوطني ،وكام أشارت
املراجعة إىل أنه مل يُلمس أي تقدم يف عدد من املبادرات عىل مستوى املحافظات و /أو مستوى
املجتمع املحيل.
4.4ومن املجاالت األخرى التي كان التقدم فيها محدودا الخدمات التي تستهدف األطفال الذين
تقل أعامرهم عن  4سنوات ،إذ ال بُد أن ت ُلبي الربامج واملبادرات املتعلقة بالصحة األساسية
والتعليم احتياجات وحقوق األطفال الصغار يف برامج تنمية الطفولة املبكرة ،وكام ذكرنا ُمسبقا
ضعف يف الربط بني برامج تنمية الطفولة املبكرة وبرامج رياض األطفال التي يتم تنفيذها.
هناك ٌ
5.5لوحظ بأن األطفال واملجموعات السكانية املهمشة مل تحظى باالهتامم الالزم ،كام مل يكن هناك
تركيز كاف عىل املحافظات التي تتضمن مجموعات سكانية كبرية مهمشة.

 2–2خلفية عن وضع تنمية الطفولة املبكرة
يف األوضاع التقليدية يف األردن ،ويف األُرس امل ُمتدة عىل وجه الخصوص تبقى األم هي املقدم الرئييس
للرعاية وصاحبة األثر األكرب عىل حياة الطفل ،ومع توجه املجتمع نحو األرسة النووية وازدياد مشاركة
النساء يف النشاط االقتصادي خارج املنزل والحاالت التي يرتتب فيها مسؤوليات إضافية عىل األم يف
اإلنجاب وتربية األطفال يصبح من الرضوري توفري الرعاية الخارجية لتعزيز الرعاية املقدمة يف املنزل.

برامج التوعية الوالدية

ُ
تستهدف
تظه ُر برامج تنمية الطفولة املبكرة يف لألطفال الصغار يف خدمات التوعية الوالدية التي
ُمقدمي الرعاية الرئيسيني ،ويقوم األردن يف الوقت الحايل بتعزيز نظام متكني املجتمع املحيل ورعاية
الطفولة املبكرة القامئة عىل أساس أرسي .هناك شبكة تتألف من  13مؤسسة حكومية وأهلية
تتشارك معا بهدف تحسني برامج التوعية الوالدية ،وتم إطالق رشاكة التوعية الوالدية بني الحكومة
الربنامج
األردنية واليونيسف ،وتغطي هذه املبادرة يف الوقت الحايل حوايل  %10من األرس ،ويُطبق
ُ
حاليا يف كافة محافظات ويخدم حوايل  130,000أب وأم وغريهم من ُمقدمي الرعاية ،ويستهدف
األُرس املدنية والقروية املهمشة بسبب الفقر والبطالة وانخفاض مستوى التعليم ،وت ُع ُد هذه التغطية
محدودة مقارنة بالنسبة املطلوبة .هناك حاجة للتوسع يف تنفيذ برامج التوعية الوالدية ومواجهة
تعكس وجود
اإلحتياجات الرتبوية الخاصة مبُقدمي الرعاية ،إضافة إىل ذلك فإن البيانات الوطنية
ُ
نتائج دراسة وطنية
فجوات كبرية يف معارف ومفاهيم األُرس حول تنمية الطفولة املبكرة ،وأظهرت ُ
نُفذت يف العام  1996بأن األُرس ميتلكون معارف محدودة حول مفاهيم تنمية الطفولة املبكرة،
وميكن أن يتم دعم التوجهات واملامرسات لضامن مخرجات أفضل للطفل ،وتتطلب هذه النتائج أن
تتضمن خطة العمل الثانية جوانب التوعية الوالدية وأن يتم التوسع يف تغطية برامج التوعية الوالدية.

رعاية األطفال ودور الحضانة
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تتوسع خدمات رعاية الطفولة املبكرة من خالل نرش الوعي حول االحتياجات واملتطلبات املتنامية
لألمهات العامالت ،وتغطي دور الحضانة  %2من املجموعة العمرية امل ُستهدفة (األطفال من سن
الوالدة وحتى ما دون الرابعة) التي تشكل  %12.9من إجاميل عدد السكان ،والبُد أن يتم التعامل مع
قضية التوزيع الجغرايف ملثل هذه الربامج .أما بالنسبة لدور الحضانة التي يديرها القطاع الخاص فهي
مؤسسات ربحية إىل حد كبري وترتك ُز يف املناطق الحرضية التي تحقق ربحا أفضل والتي تقطن فيها
األرس ذات الدخل املتوسط وامل ُرتفع ،كام ترتب ُط القدرة عىل الوصول إىل هذه الربامج مبسألة التغطية،

الجزء الثاين
فعىل سبيل املثال يعترب بعد املسافة بني املنزل ودور الحضانة من أن أحد العوامل التي تحد من التحاق
األطفال الصغار يف دور الحضانة ،أما التحدي األكرب الذي يواجه خدمات تنمية الطفولة املبكرة لألطفال
الصغار فهي الربامج ذات الجودة العالية ،ويجب التصدي لهذه االحتياجات يف خطة العمل الثانية.

رياض األطفال

تكون رياض األطفال بالعادة التجربة األوىل للطفل يف الحياة املدرسية لجميع األطفال يف األردن .وحتى
وقت متأخر مل تكن رياض األطفال جزءا من املدارس الحكومية ألسباب اقتصادية .وبالرغم من هذه
الحقيقة انترشت رياض األطفال أرسع من دور الحضانة لعدد من األسباب مثل وجود حاجة أكرب أو
ارتياح األهايل إلرسال أطفالهم ملراكز الرعاية يف سن أكرب .ارتفع عدد رياض األطفال الكيل من 545
روضة عام  1991 /1990إىل  1559عام  .2005/2004تعمل وزارة الرتبية والتعليم عىل توسيع مدى
تغطية رياض األطفال لتشمل املناطق الريفية والنائية .يف عام  2008كان هناك حوايل  582روضة
أطفال حكومية يف املناطق النائية والفقرية .وتطمح الوزارة إلنشاء  170روضة كل سنة حتى عام 2013
(املجموع  600روضة).
وأما بالنسبة ملعدالت االلتحاق ،التحق  %37.5من األطفال يف رياض األطفال عام  %15 ،2005منهم
التحقوا برياض األطفال الحكومية و %70منهم برياض األطفال الخاصة ،وتدير املنظامت غري الحكومية
 %15من هذه الرياض .وكان أعىل معدل لاللتحاق برياض األطفال يف السنة الدراسية  2005 /2004يف
محافظة البلقاء ( )%57تليها محافظة عجلون ( .)%56أما أخفض معدالت االلتحاق فكانت يف جرش
ومادبا حيث وصلت إىل  %31.3و %31.5عىل التوايل .ويف مسألة معدالت االلتحاق يجب أن يتم التصدي
ملسألة التفاوت يف معدالت االلتحاق بني الجنسني حيث ارتفعت نسبة التحاق األوالد قليال عن نسبة
التحاق الفتيات .كام يجب أن يتم الرتكيز أيضا عىل مسألة التفاوت يف معدالت االلتحاق برياض األطفال
بني املناطق الريفية واملدنية .تقدر تغطية رياض األطفال للفئة العمرية التي ترتاوح ما بني  6 – 4سنوات
بحوايل  %46يف املناطق الحرضية و %24يف املناطق الريفية وزيادة إجاميل االلتحاق يف رياض األطفال
لتصل إىل حوايل  %50بحلول عام  2012و %60بحلول عام .2015
واملوضوع الثاين الذي يجب التفكري فيه هو جودة رياض األطفال .تشمل جوانب الجودة يف خطة عمل
تنمية الطفولة املبكرة هي معدل األطفال بالنسبة للمعلم والبنية التحتية ومعايري الربامج واملنهجيات.
وبشكل عام وصلت نسبة األطفال إىل املعلم يف رياض األطفال عام  2003/2002إىل  ،18:1وكانت أعىل
من ذلك يف املناطق الريفية ( .)22:1ومن بني املحافظات تتمتع عامن بأفضل نسبة  17:1بينام شهدت

جرش أعىل نسبة وهي  .25:1وعىل صعيد مواز هناك مسألة عدد املهنيني الذين يدخلون هذا املجال،
فبالرغم من ارتفاع عدد خريجي الجامعات الذي يدخلون مجال معلمي رياض األطفال ( %17.5من
املجموع عام  ،)2002ال تزال األرقام اإلجاملية متدنية .قامت وزارة الرتبية والتعليم ببناء قدرات 582
من املعلمني و 125مدربا يف مجال تعليم الطفولة املبكرة ،ولكن يبقى التعليم والتدريب قضية أساسية.
ومن القضايا التي تشكل مخاوف رئيسية الرواتب املنخفضة ملعلمي رياض األطفال والعاملني فيها ،ولذا
فإن هذه الرواتب ال تجتذب املهنيني املؤهلني للعمل يف امليدان.
كام يجب االهتامم مبواضيع معايري الربامج كأحد الجوانب املتعلقة بالجودة .تتطلب جودة الربامج وجود
تدريب نظري وعميل وأنظمة للمراقبة واإلرشاف .ولقد قامت وزارة الرتبية والتعليم واملجلس الوطني
لشؤون األرسة بصياغة مسودة أنظمة إلنشاء رياض األطفال ومنح الرتاخيص الالزمة لها .وقبل أن تتم
املوافقة عىل هذه املسودة بشكل نهايئ يتم يف الوقت الحايل اختبارها من خالل مرشوع إصالح التعليم
من أجل اقتصاد املعرفة لتحديد إمكانية تطبيقها عىل السياق الوطني .كام بدأت وزارة الرتبية والتعليم
مع عدد من الرشكاء املعنيني بالعمل عىل تطوير نظام شامل العتامد رياض األطفال ،ولذا حظي هذا
املوضوع بالوعي الالزم ولكن ال تزال هناك حاجة للتصدي له يف خطة العمل الثانية.
أما املوضوع األخري املرتبط برياض األطفال رضورة التفكري يف مسألة االستعداد للتعلم .يهدف مسح قياس
االستعداد للتعلم إىل قياس مستوى استعداد األطفال يف الصف األول االبتدايئ يف األردن بشكل عام ويف
 5مجاالت منو محددة (تتعلق بالقدرات البدنية واالجتامعية والعاطفية االتجاهات نحو التعلم واللغة
واإلدراك واملعرفة العامة) ،ويشري املسح إىل أن يف الوقت الذي يعترب فيه  %38من األطفال يف الصف األول
يف األردن مستعدين للتعلم يبقى  %25غري مستعدين .ولقد تم التوصل إىل أن استعداد األطفال للتعلم
يرتبط بدخل األرسة ومستوى تعليم األهل وحجم األرسة .ويجب أن تأخذ خطة العمل الثانية بعني
االعتبار أن حوايل نصف األطفال الذين يلتحقون بالصف األول ال يتلقون أي نوع من التحضري الرسمي
لاللتحاق باملدرسة .ويف جميع األحوال هناك حاجة إلجراء املزيد من األبحاث لفهم مسألة االستعداد
للتعلم بشكل أكرث شموال ،بحيث ال يشمل ذلك استعداد األطفال فقط ولكن استعداد األطفال وأرسهم
ومجتمعاتهم.

ملخص:

يف خالصة هذه املراجعة للترشيعات والسياسات والوضع الراهن تم االتفاق عىل  3مجاالت عمل رئيسية
تحظى بأكرب قدر من األهمية ،أولها الحاجة لتحسني القدرة عىل الوصول إىل الخدمات ،ويتضمن هذا
18

الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
التغطية الجغرافية األوسع وزيادة الجهود للوصول إىل األطفال األصغر سنا أو األطفال يف الظروف
الصعبة .أما املجال الثاين فهو الحاجة لتحسني جودة الخدمات التي يتم تقدميها .وثالثا الحاجة لتعزيز
أُطر العمل التنظيمية واملبادئ التوجيهية السياسية ،وهذه املجاالت الثالثة هي التي تم الرتكيز عليها
بشكل خاص يف إعداد خطة العمل الثانية ،وكام هو ُموضح يف األقسام التالية تم تبسيط هيكلية خطة
العمل وتوفري عدد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع هذه املجاالت الثالث من خالل عملية تشاركية
واسعة.
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الجزء الثاين

تطوير خطة العمل الثانية
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة

تطوير خطة العمل الثانية

من هذه العملية املنظمة فشملت ضامن االستدامة املالية للمرشوع وتطوير خطة قابلة للتنفيذ.

 1–3العملية

•شاملة :تم تصميم خطة العمل لتتصدى لجميع املجاالت األساسية يف تنمية الطفولة املبكرة يف
الدولة ،وتتناول الخطة عدة قطاعات ،وتم تصميمها بحيث تشمل احتياجات تنمية الطفولة
املبكرة مبا فيها الصحية والتعليمية والثقافية واحتياجات التعليم واألطفال الضعفاء وغريهم،
وتتضح الطبيعة الشاملة للخطة يف جميع محاورها ،إضافة إىل ذلك يجب أن يتم التفكري بحذر
لضامن التطوير الشامل للطفل ومنح حقوقه األهمية الالزمة.

تم تطوير خطة العمل الثانية وفق عملية تشاركية شاملة ومتعددة املراحل لتطوير خطة العمل الثانية،
وتضمنت املرحلة األوىل من العملية مراجعة ووتحليل نتائج خطة العمل األوىل من خالل اإلجتامع مع
عدد من القطاعات التي تضُ م املعنيني عىل املستوى الوطني يف آذار  ،2008وبعد ذلك تم تنظيم اجتامع
عمل ثاين يف أيار  2008مع املعنيني عىل املستوى الوطني لتحديد املحاور الرئيسية ومجاالت الرتكيز يف
خطة العمل الثانية .ركز هذا االجتامع الذي استمر لخمسة أيام عىل تحديد فجوات خطة العمل األوىل
الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة يف األردن ،وآخر التطورات العلمية والتوافق مع الخطط والتوجهات
الوطنية يف الخطة الثانية لتنمية الطفولة املبكرة ،واستنادا إىل النقاشات التي استمرت خمسة أيام تم
تحديد خمس محاور رئيسية لخطة العمل الثانية مع وجود مدخالت مبدئية يف الغايات واألهداف
واإلسرتاتيجيات والربامج.
ركزت املرحلة الثالثة من التطوير عىل حساب التكلفة واالعتبارات املالية لتنفيذ الخطة املبدئية ،ومتت
هذه املرحلة خالل شهر أيار ،وركزت عىل ضامن االستدامة املالية للخطة مع أخذ املوازنات الوطنية بعني
االعتبار.

 2–3املبادئ اإلسرتاتيجية
تم استخدام توجه منظم وشامل وتشاريك لتطوير خطة العمل الثانية.
•منظم :شملت املرحلة األوىل من العملية مراجعة وتحليل نتائج خطة العمل األوىل لتحديد
الفجوات واملجاالت التي يجب أن تتم تغطيتها ،ولذا متت أيضا مراجعة الوضع الراهن لتنمية
الطفولة املبكرة واحتياجات الدولة يف هذا املجال ،وباالعتامد عىل هذه املعلومات تم التوصل
إىل املرحلة التالية من تطوير الخطة ،وكان الغرض من املرحلة الثانية هو العمل بشكل منظم من
خالل املجاالت التي البُد من تقسيمها إىل محاور محددة تتألف منها خطة العمل ،وتضمنت هذه
املرحلة مراجعة األدبيات الحالية حول تنمية الطفولة املبكرة والتشاور حولها ،أما املرحلة الثانية
21

•تشاركية وشاملة :يعترب ضامن املشاركة الكاملة للمعنيني الوطنيني مبا يف ذلك الحكومة (الوطنية
واملحلية) واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية والجهات املانحة والوكاالت الدولية
والرشكاء املعنيني اآلخرين من املبادئ الرئيسية يف توجيه خطة العمل الثانية .ولقد متت دعوة
املعنيني للمشاركة يف جميع مراحل العملية وشكلت مدخالتهم قاعدة ومحتوى الخطة.
بهدف تحديد التكلفة اإلجاملة لخطة العمل تم إجراء تقييم مفصل لكل نشاط يقع ضمن املحاور
الخمسة املحددة ُمسبقا ،ولقد تم هذا أيضا بالتعاون مع الجهات املعنية كوزارة الصحة والرتبية والتنمية
واملالية والتخطيط والتعاون الدويل وأمانة عامن الكربى ورشكة جوردان بيونريز لإلنتاج الفني ،ويتم حاليا
وضع هذه التقديرات بصورتها النهائية ،كام تم تطوير إطار عام للتكلفة املادية يحدد تكلفة اإلنتقال
للمستويات األعىل وتغطية األُردن بربامج تنمية الطفولة املبكرة مقابل الكلفة الالزمة لل ُمحافظة عىل
هذه امل ُستويات .واملبدأ األسايس هنا هو اإلستدامة لتمويل برامج تنمية الطفولة املبكرة ،أي أن تتكفل
الحكومة بالتكاليف الثابتة جنبا إىل جنب مع بعض املساهامت املتفرقة (مثال :منح الجهات املمولة)
التي تغطي تكاليف االنتقال ورأس املال (مثال :إنشاء املباين) ،ويجب أن يتم تشجيع ُمساهامت األُرس
وأفراد امل ُجتمع (مثالُ :مشاركة األُرس ك ُمساعدين يف الغرفة الصفية بهدف تحقيق الفائدة لألطفال ال
بهدف سد الفجوات املالية).

الجزء الثالث

وصف خطة العمل الثانية
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وصف خطة العمل الثانية
 1–4الغاية
رغبة األردن بضامن تحقيق امكانات تطورية ومنائية لجميع األطفال الصغار من خالل الخطط التي تركز
عىل تنمية الطفولة املبكرة ،وغاي ُة خطة العمل الثانية هو توفري خطة تنفيذية تُحقق غايات إسرتاتيجية
تنمية الطفولة املبكرة وتوافق التنفيذ مع املشاريع واملبادرات امل ُتزامنة معها.

 2–4املحاور

مرحلة ما قبل املدرسة ،فيام يتلقى األطفال الذين ينتقلون إىل مرحلة التعليم االبتدايئ خدماتهم
من خالل التعليم األسايس ،وتضمن خطة العمل الثانية اإلستمرارية يف اإلنتقال بني ثالث مراحل
نتائج خطة العمل األُوىل،
عمرية ت ُرتب يف ُمتصل تطوري ،وكانت هذه حاجة هامة أوصت بها ُ
وهي جانب ُمهم لضامن النجاح وتحقيق اإلنجازات بالنسبة لألطفال (راجع الجزء .)2.2
•مثال عىل القضايا املشرتكة :ت ُعترب احتياجات األطفال الذين يعيشون يف ظروف خاصة واألطفال
ذوي اإلعاقات امل ُحددة أو األطفال الذين يحتاجون ملتطلبات خاصة تتضم ُن قضايا مشرتكة
تتقاطع مع جميع املحاور ،ويجب أن تتم تلبية اإلحتياجات الخاصة بهؤالء األطفال من خالل
الصحة والتعليم والحامية والثقافة واملجتمع ،لذا يتم الرتكيز عىل ذوي االحتياجات الخاصة يف
2
كل محور من محاور الخطة واتخاذ التدابري الالزمة لضامن احرتام حقوقهم واملحافظة عليها

إن املحاور الرئيسية هي مخطط الوثيقة ،وانبثقت هذه املحاور من مراحل ُمتعددة من النقاش والحوار
مع املعنيني الوطنيني إستنادا إىل مجموعة من الوثائق الوطنية واألدلة التي تتعلق بنتائج خطة العمل
األوىل ،والوضع الحايل لتنمية الطفولة املبكرة يف األردن ،والتغريات الحاصلة يف الدموغرافيات واألمناط
االجتامعية االقتصادية وعلم تنمية الطفولة املبكرة .يصف هذا الجزء ( )1مربر اختيار هذه املحاور و()2
املجاالت الرئيسية والقضايا التي تصدى لها كل محور.

 1–2–4خلفية عن املحاور ومربرات اختيارها
تشكل اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة أساس القرار املبديئ الختيار محاور الخطة.
ولقد تم ترتيب املحاور األربعة عرش الرئيسية إلسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة يف جدول
بحسب أهميتهام ودرجة الرتكيز عليها .وتم بعدها تقسيم هذه املحاور إىل مجموعات
بحسب األولويات والقضايا التي تحتاج ألن يتم التصدي لها يف محور (راجع الجدول :)2
•أمثلة عىل تقسيم املجموعات :ميكن أن تعترب املحاور الرئيسية الثالثة إلسرتاتيجية تنمية الطفولة
املبكرة وهي :رعاية األطفال يف دور الحضانة ،والتعليم يف رياض األطفال ،والتعليم األسايس
جوانب من الرعاية والتنمية مع تقدم الطفل يف السن ،حيث يتم تقديم الخدمات لألطفال
الصغار يف دور الحضانة ،بينام تتم خدمة األطفال األكرب سنا من خالل رياض األطفال وبرامج
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 2شهد العامل اهتامما متزايدا يف تحسني الفرص التعليمية التي يجب أن يتم توفريها للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة – سواء كانوا من املوهوبني،
أو من األطفال ذوي صعوبات التعلم ،أو ذوي التحصيل امل ُتدين أو ذوي اإلعاقات امل ُحددة – وتوفري الخدمات التعليمية األساسية والثانوية لهم من
خالل تقنيات التعليم الحديثة القامئة عىل مبدأ حق جميع البرش بعض النظر عن قدراتهم يف الحصول عىل التعليم وتطوير قدراتهم إن تم تصميم
العملية التعليمية بحسب برامج التعليم املكيفة لتناسب االحتياجات الفردية لهؤالء الطلب

الجزء الرابع

جدول  :2محاور خطة العمل الثانية املأخوذة عن إسرتاتيجية تنمية
الطفولة املبكرة.
املحاور الرئيسية يف إسرتاتيجية تنمية الطفولة
املبكرة

املحاور التي متت مراجعتها يف خطة العمل
الثانية

الرعاية الصحية خالل فرتة الحمل.
خدمات الرعاية الصحية.

1.1تغذية وصحة األم والطفل.

رعاية األطفال يف دور الحضانة.
التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة.
التعليم األسايس.

2.2الرعاية ،التعليم والتنمية.

الرتبية يف األرسة واملجتمع املحيل.

3.3الرتبية يف األرسة واملجتمع املحيل.

ثقافة الطفل واإلعالم.

4.4ثقافة الطفل واإلعالم.

الحامية االجتامعية.

5.5الحامية االجتامعية.

التخطيط واإلدارة.
الترشيعات.
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
استقطاب الدعم للسياسات.
املوارد البرشية.

6.6قضايا تتقاطع مع جميع املحاور.

ملخص:
تم اختصار املحاور التي تضمنتها إسرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة األربعة عرش إىل خمس محاور فقط
يف الخطة (وتم إدراج بعض القضايا عىل أنها قضايا تتقاطع مع جميع املحاور) ،ولقد تم ذلك إستنادا إىل:
1.1عىل أساس نتائج خطة العمل األوىل.
2.2تحديد املحاور املتقاطعة :تنطبق مواضيع التخطيط واإلدارة ،والترشيعات ،واملوارد البرشية عىل
جميع املحاور.
3.3دمج بعض املحاور املشرتكة:
•بسبب اإلهتامم امل ُتزايد مبسألة العمر أصبحت محاور رعاية األطفال يف دور الحضانة
والتعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة والتعليم األسايس جميعها محاور تقع ضمن توجه دورة
الحياة التعليمية.
•الصحة –تم جمع الخدمات الصحية املقدمة يف مرحلة الحمل والخدمات الصحية التي
تقدم يف املراحل الالحقة ضمن محور واحد ،ألن الحمل أصبح من أحد الفئات العمرية اآلن.
املحاور الخمسة التي تتضمنها خطة العمل الثانية هي:
1.1تغذية وصحة األم والطفل.
2.2الرعاية والتعليم والتنمية.
3.3الرتبية يف األرسة واملجتمع املحيل.
4.4ثقافة الطفل واإلعالم.
5.5الحاميةاالجتامعية.
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 2–2–4األولويات والقضايا التي تتناولها هذه املحاور
تم استخالص األولويات والقضايا التي تتصدى لها املحاور من الفجوات التي تم تحديدها يف خطة العمل
األوىل واألمناط الدميوغرافية واالجتامعية وعلوم تنمية الطفولة املبكرة.

املحور األول :تغذية وصحة األم والطفل
األولويات والقضايا األساسية
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1.1تحسني تغذية النساء الحوامل واألطفال:
•توفري الحديد ومكمالت الفيتامينات للنساء الحوامل من خالل مراكز األمومة والطفولة للحد
من معدالت وفيات األطفال.
•التوسع يف برامج تدعيم الغذاء للحد من حاالت فقر الدم ونقص عنارص التغذية األساسية،
ويجب أن يتم االهتامم بشكل خاص بربامج أخرى مثل برامج دعم الطحني وغريها.
•توفري وجبات الطعام لألطفال يف رياض األطفال الحكومية.
	.أيجب أن يتم الرتكيز بشكل خاص عىل أطفال املناطق الفقرية.
2.2توسيع نطاق الخدمات الصحية املقدمة:
•يجب أن يتم توسيع نطاق الخدمات الصحية املقدمة لتشمل املناطق الريفية والنائية
وتحسني القدرة عىل الوصول إىل املجموعات الفقرية وامل ُهمشة.
•يجب أن يتم تطوير آليات للكشف عن حاالت الحمل امل ُعرضة للخطر.
•يجب أن يتم توسيع الخدمات الصحية بحيث تتخطى الصحة الجسدية لتشمل الصحة
املعرفية والجوانب النفسية لصحة الطفل.
•يجب أن يكون فحص السمع من الفحوص اإلجبارية للجميع (وليس فقط لألطفال يف مرحلة
ما قبل املدرسة).
•يجب أن يتبنى املسؤولون يف البلديات ووزارة الصحة سياسات ت ُحسن خدمات الرصف
الصحي من أجل الحد من انتشار األمراض واإلسهال وسوء التغذية لدى األطفال.
•يجب أن يتم التوسع يف اجراء الفحوص الطبية املطلوبة قبل الزواج لتشمل املحافظات
األخرى.
3.3زيادة وعي األرس بأهمية الصحة والتغذية ،حيث ستقوم األرس التي تدرك أهمية الصحة يف
تنمية الطفولة املبكرة بالوصول إىل الخدمات التي من شأنها أن تضمن ظروف صحية أفضل

للطفل.
•يجب أن تكون لدى األُرس ومقدمي الرعاية معرفة أوسع بالصحة تشمل منو الطفل والوعي
بأهمية التغذية.
•يجب أن توفر مراكز التوعية الوالدية املعلومات األفضل حول التغذية الكافية لألُرس.
4.4تدريب وبناء قدرات العاملني يف مجال الرعاية الصحة ليتمكنوا من تقديم خدمات كفؤة ذات
جودة عالية:
•وجود حاجة إلنشاء معهد لتدريب املوارد البرشية.
•زيادة العاملني يف مجال التدريب.
	.أتدريب طواقم مؤهلة للكشف عن حاالت الحمل امل ُعرضة للخطر.
	.بتدريب املوظفني العاملني مع األطفال حديثي الوالدة.
	.تتطوير برامج تدريب مختصة ومتعددة للعاملني يف مجال الرعاية الصحية وخاصة يف
مجال صحة األم والطفل.
	.ثتصميم برامج تدريب مختصة وأدلة تدريبية للعاملني مع األطفال يف القطاع الصحي.
5.5التوصيات السياسية الالزمة لتحسني الخدمات الصحية:
•يجب أن تدخل الترشيعات املتعلقة بحوادث السيارات والحوادث املنزلية حيز النفاذ.
•يجب أن يتم إقرار ترشيعات تضمن مراعاة متطلبات السالمة لجميع األلعاب املستخدمة
يف برامج رياض األطفال.
•التوسع يف نطاق التأمني املجاين لجميع األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  9 - 0سنوات،
وليس فقط حتى السادسة.
•إقرار إنشاء سجالت صحية لجميع األطفال يف املدارس.
6.6الكشف عن اإلعاقات وإدارتها.
•الحاجة لتوسيع يف انشاء مراكز الكشف عن امل ُشكالت واإلعاقات الوالدية ،بحيث يكون هناك
مركز واحد يف كل مديرية عىل األقل.
•تدريب العاملني عىل الكشف عن اإلعاقات والعمل مع األطفال ذوي اإلعاقات.
•التوسع يف تنفيذ برامج إعادة التأهيل املبني عىل املجتمع املحيل واملوجهة نحو األشخاص
ذوي اإلعاقة.
•الحاجة للتدريب يف املجاالت املتخصصة – العالج النفيس ،العالج الوظيفي ،والعالج النطقي.
•تدريب املوظفني بشكل عىل العمل مع األطفال ذوي التأخر الناميئ واألطفال امل ُعرضني
للخطر واألطفال ذوي اإلعاقة.

الجزء الرابع

املحور الثاين :الرعاية ،والتعليم ،والتنمية
تم وضع التصور الخاص بهذا املحور من خالل نهج دورة الحياة ،والتوصية بتوفري الرعاية والتنمية
والتعليم لألطفال ،وفيام ييل األولويات ُمرتبة وفق نهج دورة الحياة:

املجاالت والقضايا ذات األولوية:

1.1القضايا املتعلقة باألطفال الذين يلتحقون بدور الحضانة.
•زيادة انتشار دور الحضانة وتيسري الوصول إليها.
•استهداف األرس ذات الدخل املحدود.
	.أتغطية جغرافية أفضل للمناطق غري الحرضية.
•تطوير تدريب العاملني يف مجال رعاية األطفال يف دور الحضانة.
	.أالتدريب الكايف لفرق العمل.
•مراقبة مؤسسات رعاية الطفل ودور الحضانة واإلرشاف عليها.
2.2القضايا املتعلقة بالتعلم يف مرحلة ما قبل املدرسة.
•رفع ُمستوى التطور املهني وكفايات معلمي مرحلة ما قبل املدرسة.
	.أتحديد معايري التطور املهني.
	.بإيجاد نظام إعتامد ملعلمي مرحلة ما قبل املدرسة.
•االنتقال واالستمرارية.
	.أإيجاد آليات لضامن التنسيق بني الوزارات والجهات العاملة يف املراحل املدرسية املختلفة
لتيسري عملية االنتقال بني املراحل التعليمية املختلفة.
 	.3القضايا املتعلقة برياض األطفال.
•تطوير نظام ضبط الجودة العتامد رياض األطفال الحكومية.
•زيادة التنسيق بني رياض األطفال الحكومية ورياض األطفال التابعة لل ُمنظامت غري الحكومية
•زيادة مشاركة األهايل يف رياض األطفال.
•تطبيق برامج األغذية التكميلية.
•تحسني جودة رياض األطفال.
•تدريب معلمي رياض األطفال يف املدارس الخاصة ومدارس املنظامت غري الحكومية التي
تستخدم املناهج الحكومية.
 	.4القضايا املتعلقة بالتعليم األسايس.

•توفري خدمات الكشف املبكر للطلبة ذوي التأخر الناميئ والطلبة ذوي صعوبات التعلم
والطلبة ذوي اإلعاقات األخرى.
•تطبيق نهج مهارات الحياة األساسية يف منهجيات التعليم.
•زيادة مشاركة األرس يف املدرسة.
	.أتشجيع املتطوعني من األرس عىل املشاركة يف النشاطات الصفية.
	.بتشجيع مجالس األرس واملعلمني عىل تشكيل السياسات املدرسية واملامرسات من خالل
املشاركة يف مجلس املدرسة.
•إنشاء مدارس جديدة لتجنب االكتظاظ يف الغرف الصفية واستخدام املباين املؤجرة واملدارس
التي تعمل بنظام الفرتتني.
•وضع اإلرشادات املتعلقة بإجراءات السالمة العامة يف املدرسة.
 	.5القضايا املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة يجب أن تركز الربامج التعليمية عىل
مامرسات الدمج الشامل من خالل:
•تدريب املعلمني عىل العمل مع األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة.
•وضع مناهج تلبي االحتياجات املتعددة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
•برامج إلعادة تعديل وتكييف املرافق لتتناسب مع الطلبة ذوي اإلعاقات ،وذلك يف املتنزهات
واألماكن العامة األخرى.
•تطوير برامج للتوعية باإلعاقات يتعلم من خاللها األطفال تق ُبل زمالءهم ذوي اإلعاقات.
•إنشاء قسم يف مديرية حامية األرسة بوزارة الرتبية والتعليم إلنشاء رياض األطفال واإلرشاف
عليها ومنح الرتاخيص الالزمة.
 	.6قضايا الحاكمية التي ترب ُط خطة العمل الثانية مبرشوع إصالح التعليم من أجل اقتصاد املعرفة.
•إنشاء برنامج لتدريب املعلمني يف املدارس العامة والخاصة واملدارس التي ترشف عليها
املنظامت غري الحكومية.
•تطوير مناهج تتناول كيفية تهيئة املدارس الستقبال األطفال من خالل تعديلها بشكل مناسب
•إجراء الدراسات الالزمة لتحديد احتياجات املعلمني يف تطبيق هذه املناهج.
•تشجيع استخدام النهج املوضوعي يف تطوير املناهج.
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املحور الثالث :مشاركة العائلة واملجتمع املحيل
تم وضع هذا املحور لضامن دعم البيئة املبارشة لألطفال وتحفيزها لهم عىل التطور األمثل ،وألن أفراد
األُرسة واملجتمع يلعبون دورا ُمهام يف تطوير هذه البيئة ال بُد من التطرق للقضايا املتعلقة بتنمية
الطفولة املبكرة.

املجاالت والقضايا ذات األولوية
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1.1زيادة مشاركة األرس يف برامج تنمية الطفولة املبكرة.
•إيجاد خدمات اإلرشاد األرسي ويتضمن ذلك:
	.أتطوير إسرتاتيجية وطنية لإلرشاد األرسي.
	.بزيادة عدد مراكز اإلرشاد األرسي.
	.تتعزيز الوعي بتنظيم األرسة والفصل واملباعدة بني الوالدات.
•البد من تطوير برامج لتدريب األخصائيني واملرشدين االجتامعيني.
	.أتطوير الوصف الوظيفي لألخصائيني االجتامعيني ليتناول متطلبات العمل
التفصيلية.
	.بمن الجوانب التي البد أن يتضمنها التدريب التثقيف النفيس والحامية االجتامعية.
 	.2زيادة املشاركة اإلعالمية يف تنمية الطفولة املبكرة.
•تحدد اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة دور اإلعالم بإعداد الربامج لألطفال ،ولقد
تم التوسع يف هذا التعريف يف خطة العمل الثانية ليشمل دور اإلعالم يف كسب التأييد
وتثقيف األهايل ومقدمي الرعاية.
•تطوير الربامج التعليمية لألرس يف جميع مجاالت تنمية الطفل – االجتامعية واإلنفعالية
والصحية والنفسية مبا فيها أهمية التعليم وحقوق الطفل والتغذية وغريها.
•تطوير الرسائل اإلعالمية حول أهمية الرضاعة الطبيعية ،واإلعالنات املناسبة لألطفال ،ونرش
الوعي حول حقوق األطفال (التعليمية والثقافية).
•تطوير برامج لألطفال تركز عىل حقوق الطفل وتعليم وإثراء األطفال وقضايا حقوق الطفل.
	.أيجب أن تتم مراقبة وضبط جودة الربامج وأن تتم املوافقة عليها من قبل لجنة وطنية
مختصة باألطفال ووسائل اإلعالم.
	.باقرتاح أفكار جديدة لربامج أطفال تلفزيونية جديدة وتطوير مؤرشات لتقييم الربامج
التلفزيونية املوجهة لألطفال بالنسبة ملختلف املراحل التطورية.

تتعلق باألطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة
	.تتطوير برامج تعليمية حول تطور الطفل
ُ
واألطفال املوجودين يف منازلهم ،ويستعدون لدخول املدارس االبتدائية ، ،مثل «حكايات
سمسم».
•تطوير قدرات املهنيني اإلعالميني حول القضايا املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة ،ورفع قدرة
املعلمني عىل استخدام وسائل اإلعالم بفعالية يف مامرسات التعليم.
	.أتدريب طواقم إعالمية متخصصة عىل إعداد برامج األطفال.
	.بتدريب اإلعالميني عىل مواضيع تنمية الطفولة املبكرة أثناء دراستهم الجامعية.
	.تتدريب املعلمني عىل كيفية استخدام اإلعالم ودمجه يف املناهج.

املحور الرابع :الطفل والثقافة ودور اإلعالم
تتضمن ثقافة الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة بعدين مهمني؛ أولهام املصادر الرتبوية واملحتويات التي
تستهدف الجهات التي توفر الرعاية لألطفال مثل األمهات واآلباء والجدات ومقدمي الرعاية واملعلمني
والذين يؤثرون عىل معرفة الطفل وقيمه وحالته اإلنفعالية واالجتامعية.
أما البعد الثاين فهو املصادر الرتبوية واملحتويات التي تستهدف األطفال أنفسهم بشكل مبارش ،مثل
اللعب الحر بجميع أشكاله ،األمر الذي يعزز استعداد األطفال عىل التعلم والتفكري واستكشاف البيئات
املختلفة باإلضافة إىل املواد املطبوعة (خاصة املواد املتوفرة لألطفال الذين تزيد أعامرهم عن 5
سنوات) ،إضافة إىل املتاحف ،واملسارح ،والربامج التلفازية وغريها.
مالحظة :ال تصنف القضايا الواردة يف هذا الجزء إىل فئات عمرية ،ولكنها تصنف بصورة أكرث عمومية:

املجاالت والقضايا ذات األولوية

1.1توفري التعليم ونرش الوعي بني مقدمي الرعاية حول القضايا الثقافية املتعلقة بالطفل.
•اسرتاتيجيات لتشجيع األرس عىل القراءة ألطفالهم وتشجيعهم عىل التشارك يف قراءة الكتب
بني األهايل واألطفال.
•إيجاد اسرتاتيجيات لنرش الوعي بني مقدمي الرعاية واألرس توضح أهمية القصص واألغاين.
2.2تعزيز ونرش الدراسات الطولية امل ُتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة.
•توفري التمويل لألبحاث.

الجزء الرابع
•تشجيع الدراسات الطولية كجزء من مراكز تنمية الطفولة املبكرة.
3.3تطوير عادات القراءة واإلتجاهات نحو القراءة بني األطفال كإسرتاتيجية لتطوير القدرة عىل
القراءة والكتابة.
•التوسع يف نرش املكتبات املتنقلة ،وتأسيس املزيد من املكتبات العامة.
•تزويد رياض األطفال بالكتب واملجالت وغريها من املواد املناسبة لألطفال.
•تنظيم مسابقات الكتابة لقصص وكتب األطفال الخاصة باألطفال الصغار.
•تطوير قدرات املعلمني وأمناء املكتبات عن طريق تنظيم برامج تدريبية متخصصة يف مجال
أساليب وإسرتاتيجيات رسد القصة.
4.4تطوير إطار عمل شامل للربامج املعنية بثقافة الطفل.
•دمج األطفال يف برامج املرسح واإلعالم والصحافة من خالل الربامج التعليمية والرتفيهية.
•يجب أن يتناول إطار العمل دور القطاع الخاص من خالل بعض األنشطة مثل :تطوير
متاحف األطفال ،وتشجيع النارشين والكتاب عىل انتاج الكتُب امل ُوجهة لألطفال.
•تطوير أدب أطفال محيل يف األردن.

املحور الخامس :الحامية االجتامعية
أصبحت حامية األطفال يف الظروف الصعبة إحدى القضايا امل ُهمة يف األردن بسبب التغريات
الدميوغرافية واألمناط االجتامعية املحلية ،والبد من االهتامم بشكل خاص بضحايا اإلساءة
واإلهامل من األطفال ،وباألطفال امل ُلتحقني يف مؤسسات الرعاية واألطفال املتسولني والالجئني.

•مراجعة البند  62من قانون العقوبات األردين حول أشكال التأديب.
•إقرار ترشيعات تسمح بتسجيل الفيديو لشهادات الضحايا يف املحاكم.
•إصدار قوانني حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات.
2.2وضع أنظمة خاصة بالحاكمية وتعزيز األنظمة القامئة فيام يتعلق بأجندة الحامية االجتامعية.
•متكني دائرة الحامية االجتامعية يف وزارة التنمية االجتامعية لإلرشاف عىل مؤسسات الرعاية
االجتامعية والتطوعية.
•إنشاء دوائر للحامية االجتامعية يف كافة أنحاء البالد.
•متكني دائرة الوقاية من اإلساءة يف تعاملها مع القضايا املتعلقة باإلساءة للطلبة.
•تعزيز التشبيك بني الرشكاء يف برامج الحامية األرسية.
3.3استحداث نظام للتبليغ والرقابة لضامن توفري بيانات دقيقة عن حامية الطفل.
•توحيد نظام التبليغ عن حاالت اإلساءة.
•تفعيل الخط الساخن للتبليغ عن حاالت اإلساءة واالستغالل.
•تعيني مرشدين تعليميني يف كل مدرسة ليتعاملوا مع حاالت اإلساءة واالستغالل.
 4.4أن يتم نرش الوعي العام حول:
•حامية الطفل واألرسة.
•حقوق الطفل.
•اإلقرار برضورة حامية األطفال من اإلساءة واالستغالل.
 5.5تشجيع الدراسات امل ُتعلقة بحامية األطفال من اإلساءة.
•تأسيس دراسة تتعلق بفهم ظاهرة أطفال الشوارع.

القضايا واملجاالت ذات األولوية

1.1الترشيعات:
•صياغة سياسة للتعامل مع قضية األطفال مجهويل النسب.
•الحد من عاملة األطفال من خالل زيادة إجراءات اإلرشاف وامل ُتابعة ،مع الرتكيز بشكل خاص
عىل أوضاع العمل غري الرسمية وغري التقليدية.
•تطوير اسرتاتيجية قانونية لفرض قانون إلزامية التعليم يف املرحلة األساسية لضامن استمرارية
األطفال يف املدارس (منع األطفال من سحب أبنائهم من املدارس).
•وضع األنظمة املتعلقة برعاية األوصياء.
•وضع األنظمة املتعلقة بدور األيتام.
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 3–4غايات خطة العمل
انبثقت الغايات الخمس عرشة التاليـة عن القضايـا واملجاالت ذات األولويـة يف املحـاور الخمسـة وهي
تشكل أساس خطة العمل الثانية.

املحور األول :تغذية وصحة األم والطفل

الغاية األوىل :الحد من وفيات األمهات أثناء الوالدة ووفيات املواليد حديثي الوالدة.
الغاية الثانية :تحسني تغذية األمهات واألطفال.
الغاية الثالثة :تحسني نوعية الخدمات الصحية املقدمة لألمهات واألطفال.

املحور الثاين :الرعاية ،التعليم والتطور

الغاية األوىل :تحسني نوعية الحضانات.
الغاية الثانية :التوسع يف تيسري الوصول إىل رياض األطفال وتحسني مستوى الجودة فيها.
الغاية الثالثة :ضامن عدم االنقطاع ،واإلنتقال بسهولة من مرحلة رياض األطفال إىل مرحلة التعليم
األسايس.

املحور الثالث :مشاركة األرسة واملجتمع املحيل.

الغاية األوىل :تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية ،ومنظامت
املجتمع املدين عىل مستوى املجتمع املحيل لدعم األرس واألطفال.
الغاية الثانية :تطوير وتعزيز تثقيف اآلباء واألُمهات وتوعيتهم بقضايا تنمية الطفولة املبكرة.
الغاية الثالثة :زيادة مشاركة اآلباء واألمهات يف برامج تعليم أطفالهم.

املحور الرابع :الطفل والثقافة ودور اإلعالم

الغاية األوىل :تطوير عادات القراءة والتوجهات نحو محو األمية.
الغاية الثانية :زيادة عدد برامج الطفل الثقافية ،وتيسري إمكانيات الوصول إليها وتحسني نوعيتها.
الغاية الثالثة :استخدام وسائل اإلعالم يف الرتبية واستقطاب الدعم.

املحور الخامس :الحامية االجتامعية
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الغاية األوىل :ضامن متتع كافة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية يتمتعون بنفس الحقوق

التي يتمتع بها األطفال الذين يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم.
الغاية الثانية :حامية جميع األطفال من كافة أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
الغاية الثالثة :تحديد مشكلة أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة تأهيلهم.

الجزء الرابع

 4–4تعريف إطار العمل
بعد نقاش وحوار مطولني مع املعنيني الوطنيني ،تم ترتيب القضايا واملجاالت ذات األهمية يف املحاور
الخمسة حسب أولوياتها من جديد يف مثانية مكونات ،توفر هذه املكونات مع بعضها البعض مخططا
تنفيذيا وفيام ييل املكونات الثامنية إلطار العمل:

ويتم الربط بني جميع هذه الجداول عىل مستوى الغايات واألهداف التي تظه ُر يف الجداول األربعة،
وميكن أن يتم استخدامها لالنتقال بني ُمختلف امل ُكونات الرئيسية.

1

1

1

1

1.1الغايات :وهي أعىل مستويات لتحقيق األهداف الواردة يف خطة العمل.
2.2األهداف :وهي إنجازات محددة ميكن قياسها ،وتُوفر رابطا بني األهداف والنتائج ،ويجب
تحقيق عدد من األهداف حتى نتمكن من تحقيق الغايات.
3.3النتائج املستهدفة :هي األوضاع والنتائج املرغوب تحقيقها مع األطفال واآلباء واألُمهات واألُرس
واألنظمة املجتمعية ،وت ُستخدم املؤرشات لقياس العالمات الفارقة لإلنجازات.
4.4األنشطة /الربامج /االسرتاتيجيات :اآلليات والوسائل املستخدمة يف تحقيق الغايات.
5.5اإلطار الزمني :هو الوقت املحدد لتحقيق الغايات.
6.6حساب الكلفة والتمويل :حساب كلفة األنشطة /الربامج /االسرتاتيجيات ومتويلها من خالل
استقطاب املصادر املالية وتوزيعها بشكل ُمناسب.
7.7الحاكمية :هي األدوار واملسؤوليات بني القيادة والجهات الرشيكة ،والعالقات بني السلطات
املحلية واإلقليمية يف تنفيذ الربامج /اإلسرتاتيجيات /األنشطة الخاصة بتنمية الطفولة املبكرة.
8.8املراقبة :هي أنظمة لضامن تنفيذ خطة العمل بالشكل الصحيح.
سيتم التطرق إىل املكونات الثامنية يف كل محور من املحاور الخمسة التي تشكل إطار العمل يف أربعة
جداول ُمتسلسلة.
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الجدول د :املتابعة.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة

الجدول أ :النتائج ،واألنشطة واإلطار الزمني
يوف ُر الجدول (أ) إجابات عىل أسئلة «كيف» و»أين» يتم تحقيق الغايات واألهداف ،وميثل العمود الثاين
من الجدول النتائج املتوقعة مع نهاية عام  ،2014ومتثل هذه النتائج أجزاء ُمحددة من األهداف التي
ميكن قياسها .من املهم أن يتم تحديد النتائج ألنها تُوف ُر بعدا ميكن قياسه للغاية النهائية ،وتساعد
النتائج أيضا يف تحديد تقدم سري العمل يف واملعلومات حول ما هو مطلوب لتحقيق النتائج.
ُعرض
كام يبني الجدول (أ) األنشطة واإلسرتاتيجيات التي يجب تنفيذها لتحقيق الغايات واألهداف ،وت ُ
هذه األنشطة بشكل منظم يتناول عددا ً من إلجراءات التي تتعلق بغايات محددة ،تختلف هذه
األنشطة باختالف الغايات وحداثتها يف خطة العمل .بالنسبة لبعض الغايات امل ُحددة ،مثال :يف مجال
صحة الطفل متلك األردن خربة كافية من حيثُ عدد األنشطة ولذا من املمكن تفصيلها أكرث ،ولكن يف
مجاالت أخرى مثل استخدام اإلعالم الرقمي يف نرش التعليامت والتعلم ،وبسبب حداثة هذا املجال فلم
يتم رشح األنشطة بكثري من التفاصيل .ثالثا ،توفر هذه الجداول اإلطار الزمني إلمتام جميع األنشطة،
ويجب أن نشري هنا إىل أن اإلطار الزمني البُد أن يحدد باألشهر والسنوات من تاريخ البدء بتنفيذ الخطة،
لذا فإن الرمز  = 0.0البداية = 0.6 ،ستة أشهر = 1.0 ،سنة واحدة وهكذا.

الجدول ب :حساب التكلفة
يتضمن الجدول (ب) تقديرات حساب التكلفة التفصيلية ،وهذا يعني ببساطة تحديد كلفة تنفيذ
الربامج املقرتحة ،ويعتمد عىل ( )1املعلومات العامة حول الكلفة يف األردن ،مثل رواتب املوظفني وأسعار
املواد وكلفة اإليجار ورشاء املباين و( )2تقديرات عدد األطفال واألمهات الحوامل خالل األعوام القادمة.
يحتوي الجدول (ب) عىل تقديرات الكلفة لجميع األنشطة والربامج واالسرتاتيجيات الواقعة ضمن
املحاور الخمسة يف خطة العمل ،وتم تحديد هذه التقديرات من خالل عدد من مجموعات العمل
ال ُبؤرية التي متت يف حزيران  .2008وتبعت هذه االجتامعات عدد من الجوالت اإلستعالمية واالستجابات
التي أسهمت اليونيسف يف تنفيذها يف عامن ،وتم الخروج بالجدول (ب) بعد عملية تشاورية مكثفة.
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ُ
يتناول العمود األيرس من الجدول املحاور والغايات واألهداف واألنشطة والربامج واالسرتاتيجيات املدرجة
يف خطط العمل ،ويف العديد من الحاالت تم اختصار العناوين ليضمها العمود فيام مل يتم تغيري الرتتيب
الالحق بشكل عام.

يتضمن العمود الذي يحمل عنوان «املجموع» الكلفة النهائية لكل نشاط ،والربنامج أو اإلسرتاتيجية
للسنوات الخمسة التي تتضمنها فرتة الخطة .العملة األردنية هي العملة التي تم تحديد جميع املبالغ
الواردة يف ملف «اإلكسل» من خاللها ،ويجب أن يتم رضبها بـ  ،1,000أما األعمدة الخمسة األخرى
هي التكلفة التقديرية لكل سنة منفردة ،وبالطبع فإن املبالغ الواردة يف عمود «املجموع» هو مجموع
الخطوط األفقية لكل سنة من السنوات الخمسة.
العمود األمين «النفقات املتكررة» فهو العمود الذي يحتوي الكلفة السنوية لكل نشاط أو برنامج أو
إسرتاتيجية بعد فرتة التخطيط ،وكام ميكن للقارئ أن يُشاهد بأن جميع األنشطة والربامج واالسرتاتيجيات
مل تؤدي إىل نفقات متكررة ولذلك نرى القيمة صفر يف العديد من خاليا الجدول ،وهذا ال بُد أن يستمر
بعد فرتة التخطيط ويف كثري من األحيان تكون هذه التكلفة عالية ،وحني يتم العمل عىل متويل خطة
العمل ال بُد أن نأخذ بعني االعتبار أهمية تغطية النفقات خالل فرتة التخطيط وتأمني التمويل لجميع
النفقات املتكررة التي سترتتب بعد هذه الفرتة ،كام ال بُد أن نأخذ بعني االعتبار بأن تقديرات النفقات
املتكررة يتضمن نفقات متكررة إضافية تظهر نتيجة لخطة العمل ،أي مثال إذا ازدادت تغطية خدمة
معينة من  %10إىل  ،%40ستظهر زيادة بنسبة  %30وليس.%40
هناك عدة أمناط نستطيع أن نلحظها يف الجدول (ب) ،فعىل سبيل املثال تتعلق كلفة البند  1.1.1يف
املحور األول بدراسة أو بحث يكون يف العادة عرضيا ،ويحصل مرة واحدة (حتى لو تضمنت خطة العمل
دراسات مشابهة) ومن املتوقع أن يتم إكامل هذه املهمة خالل العام األول وبالتايل ستظهر قيمة  0يف
األعمدة األربعة التالية وعمود «النفقات املتكررة».
وباملقابل فإن البند رقم  1.2.1يتعلق بتحسني الخدمات ،ومن املتوقع أن تصل التغطية إىل مستوى
محدد ،وبالتايل فإن الزيادة املتدرجة يف التكاليف من سنة إىل سنة تساوي النفقات املتكررة لتلك
املوجودة يف السنة الخامسة ،وبالتايل فنحن بحاجة إىل تأمني هذه النفقات عىل أساس هيكيل .ويف البند
 1.2.3كانت التكاليف املتكررة أعىل من تكلفة السنة الخامسة ،وهذا يعود للحاجة إىل املوظفني ألداء
خدمات محددة ويتطلب تدريبهم وتأهيلهم لعدة سنوات ،ويف هذه الحالة من املتوقع أن نصل إىل
مستوى النتائج املطلوب بعد فرتة التخطيط وليس أثناءها.
كلفة التدريب هي حالة خاصة ،ومع طرح املنهجيات والتوجهات املهنية البُد أن ندرب جميع العاملني
الفاعلني .هذه التكاليف عرضية ،حتى وإن امتدت يف بعض الحاالت لسنوات عدة ألسباب اقتصادية

الجزء الرابع
وعملية ،ولكن يجب أن يتم تدريب أخصائيني جدد أيضا ،لذا من املمكن أن نتوقع وجود بعض النفقات
املتكررة ،ولكن من املتوقع أيضا أن يتم دمج هذا التدريب املختص (يف مساق أو وحدة) أثناء عملية
التدريب األويل لألخصائيني املعنيني ،ومن الواضح أننا نستطيع أن نعتمد عىل ذلك فقط إن استطعنا
دمج هذا املوضوع أو الوحدة يف عملية التدريب األولية ،لذا يجب أن تكون هذه النقطة محط اهتامم
يف جميع مراحل خطة العمل ،وبشكل عام تتضمن خطة العمل العديد من الربامج التدريبية لألفراد
واملجموعات املستهدفة (املعلمون واملمرضات) ،لذا يجب علينا أن نفكر هنا يف تطوير برنامج تدريبي
عام لكل فئة مستهدفة يف جميع مراحل خطة العمل.
هناك بعض البنود التي ورد بأن تكلفتها هي صفر ،وهذا يعود بشكل جزيئ إىل أنشطة تدخل ضمن
«األعامل القامئة» يف العديد من املنظامت ،ومن األمثلة عىل ذلك إنشاء روابط أو شبكات بني الرشكاء
واملعنيني.

الجدول ج :الحاكمية
الحاكمية هي عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها عن طريق تحديد أدوار ومسؤوليات املعنيني عىل
املستويات الحكومية املختلفة وبني الرشكاء واملجتمعات املحلية واملجتمع املحيل ويت ُم تنفيذ ذلك من
خالل األعامل املبارشة مثل العمليات السياسية وتعزيز الخدمات ،وبشكل غري مبارش من خالل تحديد
املعايري واألنظمة وآليات تقديم التغذية الراجعة ،وتلعب الثقافة السياسية يف عدد من الدول دورا
يف تحديد طبيعة ووسائل الحاكمية املناسبة يف وضع معني ،إضافة إىل عدد من العوامل األيديولوجية
والتاريخية والدينية ،ولكن العنرص الرئييس يف ضامن الحكم الرشيد هو توفر املعلومات الالزمة التخاذ
القرارات السياسية ،ويبني الجدول ج هيكلية الحاكمية لخطة العمل الثانية.
يختلف توزيع
متلك الدول توجهات مختلفة يف التعامل مع أنظمة الطفولة املبكرة لديهم ،وبذلك
ُ
مسؤوليات صنع القرار والتنفيذ ضمن الدوائر اإلدارية واملستويات الحكومية املختلفة والعاملني من
القطاعني الخاص والعام من دولة ألخرى ،كام أن الحاكمية رضورية جدا لتنمية الطفولة املبكرة ألنها
حقق غايات ضامن املساواة والقدرة عىل الوصول ،كام
توفر فهام ملا إذا كان النظام يلبي معايري الجودة ويُ ُ
أن أنظمة الحاكمية رضورية لتلبية الطلب املحيل وتوفري الربامج التي تحتاجها أنواع مختلفة من األُرس
واملناطق الجغرافية املختلفة خاصة يف األقاليم األقل حظا ،ويجب علينا هنا أن نفهم أهمية الحاكمية
بسبب تعدد العاملني واملعنيني املشاركني يف عملية تنمية الطفولة املبكرة يف البالد .تغطي خطة العمل

عددا من املحاور وعددا من الغايات ،وبالتايل فإن عدد املنظامت املشاركة يف تنفيذ خطة العمل ُمرتف ٌع
جدا .تساعد هيكلية الحاكمية الواردة يف الجدول ج يف تقسيم األدوار واملسؤوليات للفاعلني الرئيسيني
يف خطة العمل.
جيب الجدول ج عىل سؤال «من» يف خطة العمل ،ولذا تم رشح جوانب الحاكمية من خالل بعدين
يُ ُ
هي مركزية الدور ونوع الدور.
تحدد املركزية عىل  3مستويات:
1.1األويل :املعنيون مسؤولون بشكل أويل عن املهام.
2.2الدعم :املعنيون مسؤولون عن عملية دعم املعنيني األساسيني.
3.3املستوى الفرعي :قد يختار املعنيون أو ال يختارون املشاركة يف تحمل املسؤولية وإكامل املهمة.
تتمحور املهام حول خمسة أبعاد
1.1التطوير – يقوم املعنيون املحددون بتحديد املهمة وتنفيذها.
2.2التنفيذ – يقوم املعنيون املحددون بتنفيذ املهمة.
3.3التنسيق – يقوم املعنيون املحددون بضامن عمل جميع األطراف مع بعضها البعض.
4.4البعد الترشيعي :أن يعمل املعنيون املحددون عىل الجوانب السياسية من املهمة.
5.5املستوى اإلداري – أن يقوم املعنيون املحددون بإدارة املهام.
ويجب أن تتم اإلشارة هنا إىل أن الحاكمية ليست عبارة عن مهام ووظائف ولكنها أدوار ومسؤوليات،
وال تصل الحاكمية التي يصفها الجدول ج إىل مستوى توزيع املهام ولكنها تركز عىل األدوار الكلية التي
يجب أن يقوم بها الرشكاء ويلبوها.

الجدول د :املراقبة
املراقبة هي العنرص الرئييس الذي تستخدمه الحكومات لتطوير وتحليل وتقييم السياسات ،ويف سياق
تنمية الطفولة املبكرة ،فإن نوعني من املؤرشات لهام أهمية يف املقام األول فيام يتعلق مبُتابعة فعالية
السياسات ،وهذان النوعان هام مؤرشات العمليات ومؤرشات النتائج ،وتوفر مؤرشات العمليات
معلومات حول دقة التنفيذ وفق التصميم األصيل ،يف حني توفر مؤرشات النتائج معلومات حول الفاعلية،
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إضافة إىل ذلك ،يتم جمع بيانات املتابعة عىل ُمستوى السكان والربامج والسياسات ،فعىل سبيل املثال،
تشمل بيانات مستوى السكان الصحة الجسمية ،والتطور املعريف ،واإلنجاز ،واألداء االجتامعي ،والوالدية،
وبشكل عام فإن أنظمة املتابعة تتعقب نتائج الطفل من حيث النمو ،والتطور ،واملشاركة ،والرفاه ،يف
حني تشمل املتابعة عىل مستوى الربامج خصائص الربامج والعمليات ،إلخ .أما نتائج مستوى الربامج
والخدمات ،فتوفر ضوابط حول نوعية الربامج وفعاليتها وتساعد العاملني يف مجال صنع السياسات عىل
اتخاذ القرارات بشأن املوارد املحدودة .من جهة أخرى ،فإن مؤرشات مستوى السياسات تشمل عدد
السياسات الوطنية التي تتعامل مع صغار األطفال والنسبة املئوية للموازنات الوطنية املخصصة لربامج
تنمية الطفولة املبكرة ،وألن عدة قطاعات تعمل عىل تنسيق برامج تنمية الطفولة املبكرة فإن عملية
امل ُتابعة تتطلب جمع املعلومات من عدد من املعنيني مبا فيهم الوزارات وامل ُؤسسات واملنظامت غري
الحكومية واملجتمعات املحلية ،لذا ،فإن مراقبة تنفيذ خطة العمل ،باإلضافة إىل كونها ُمهمة يُشكالن
تحديا كبريا.
يوفر الجدول د معلومات حول « قابلية خطة العمل للتطبيق؟» ،وتُلبي مؤرشات املراقبة املوجودة يف
الجدول مع النتائج والنتائج الواردة ضمن كل هدف .ولذا ،ففي بعض الحاالت تكون هذه املؤرشات هي
مؤرشات املحصلة ويف حاالت أخرى تكون هي العملية باالعتامد عىل النتائج وخصائص املهمة .كذلك،
فإن املصادر متوفرة حاالً بالنسبة لبعض املؤرشات ،يف ينبغي إيجاد مصادر البيانات ملؤرشات أخرى .ويف
هذا الصدد ،ينبغي تطوير خطة مفصلة لتطوير املؤرشات وتحليلها ،وذلك وفق األسئلة التي ستثار فيام
يتعلق بالسياسات استجابة لتنفيذ خطة العمل هذه.إضافة إىل ذلك ،ليس من الرضوري توظيف جميع
املؤرشات املقرتحة يف الجدول (د) من أجل متابعة الغاية .ويجب اختيار املؤرشات — وهو أمر ممكن
عىل أساس أهميتها وقابليتها للتطبيق وإمكانيات الوصول إليها.
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الجزء الرابع

املحاور والغايات :نظرة عامة عىل الجداول
املحور األول :تغذية وصحة األم والطفل

الغاية األوىل :الحد من وفيات األطفال أثناء الوالدة ووفيات املواليد حديثي الوالدة.
الغاية الثانية :تحسني تغذية األمهات واألطفال.
الغاية الثالثة :تحسني نوعية الخدمات الصحية املقدمة لألمهات واألطفال.
الجدول –1أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
الجدول –1ب :حساب التكلفة.
الجدول –1ج :الحاكمية.
الجدول –1د :املتابعة.

املحور الثاين :الرعاية ،التعليم والتنمية

الغاية األوىل :تحسني نوعية الحضانات.
الغاية الثانية :التوسع يف تيسري الوصول إىل رياض األطفال وتحسني ُمستوى الجودة فيها.
الغاية الثالثة :ضامن عدم االنقطاع ،واإلنتقال بسهولة من مرحلة رياض األطفال إىل مرحلة التعليم
األسايس.
الجدول –2أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
الجدول –2ب :حساب التكلفة.
الجدول –2ج :الحاكمية.
الجدول –2د :املتابعة.

املحور الثالث :مشاركة األُرسة واملجتمع املحيل

الغاية األوىل :تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين عىل مستوى
املجتمع املحيل لدعم األُرس واألطفال.
الغاية الثانية :تطوير وتعزيز تثقيف اآلباء واألُمهات وتوعيتهم بقضايا تنمية الطفولة املبكرة.
الغاية الثالثة :زيادة مشاركة اآلباء واألمهات يف برامج تعليم أطفالهم.

الجدول –3أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
الجدول –3ب :حساب التكلفة.
الجدول –3ج :الحاكمية.
الجدول –3د :املتابعة.

املحور الرابع :الطفل والثقافة ودور اإلعالم

الغاية األوىل :تطوير عادات القراءة والتوجهات نحو محو األمية.
الغاية الثانية :زيادة عدد برامج الطفل الثقافية ،وتيسري إمكانيات الوصول إليها وتحسني نوعيتها.
الغاية الثالثة :استخدام وسائل اإلعالم يف الرتبية واستقطاب الدعم.
الجدول –4أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
الجدول –4ب :حساب التكلفة.
الجدول –4ج :الحاكمية.
الجدول –4د :املتابعة.

املحور  :5الحامية االجتامعية

الغاية األوىل :ضامن متتع كافة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية بنفس الحقوق التي يتمتع
بها األطفال الذين يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم.
الغاية الثانية :حامية جميع األطفال من كافة أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
الغاية الثالثة :تحديد مشكلة أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة تأهيلهم.
الجدول –5أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
الجدول –5ب :حساب التكلفة.
الجدول –5ج :الحاكمية.
الجدول –5د :املتابعة.
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املحور  :1تغذية وصحة األم والطفل
الجدول –1أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :1الحد من حاالت الوفاة قبل الوالدة وأثناء الوالدة.
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1.1تحديد أسباب وفيات األطفال
أثناء الوالدة ووفيات حديثي
الوالدة.

إجراء دراسة وطنية واحدة

2.2اسرتاتيجيات ريادية للردع
والتدخل للحد من وفيات
األطفال أثناء الوالدة ووفيات
حديثي الوالدة.

تطوير وتنفيذ برامج الوقاية
والتدخل.

3.3تنفيذ الربامج الخاصة بالحد
من وفيات األطفال أثناء
الوالدة ووفيات املواليدحديثي
الوالدة يف املستشفيات العامة
ويف املراكز املجتمعية.

الحد من معدالت وفيات
األطفال أثناء وبعد الوالدة
مبعدل %20

1–1–1

إجراء دراسة وطنية حول معدالت وفيات األطفال أثناء الوالدة وحديثي الوالدة.

0.6 – 0.0

2–1–1

نرش النتائج وعكسها عند تطوير اسرتاتيجيات التدخل.

0.9 – 0.6

1–2–1

توفري الرعاية املتخصصة من قبل أطباء األطفال بعد عمليات الوالدة املعقدة والخطرة.

قائم

2–2–1

االستمرار يف توفري العالج املختص لألطفال حديثي الوالدة.

قائم

3–2–1

زيادة أعداد الحاضنات يف املستشفيات.

قائم

4–2–1

إجراء دراسة لتقييم أثر الربنامج.

5.0 – 1.0

5–2–1

تطوير نظام إحالة وتدريب املوظفني.

قائم

1–3–1

تنفيذ برامج التدخل بشكل تدريجي يف  3محافظات يف املستشفيات العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل.
يتضمن التنفيذ أيضا إدخال أنظمة التبليغ حيز النفاذ وإعداد التقارير لجمع البيانات حول الوفيات قبل الوالدة وبعدها.

2.6 – 2.0

2–3–1

تنفيذ الربامج يف املراكز الصحية يف نفس املحافظات مع وجود نظام إحالة يربط بني املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية
األولية.

2.9 – 2.6

3–3–1

التوسع يف تنفيذ الربنامج ليشمل  3محافظات ويستهدف املناطق التي تعترب فيها درجة الخطر عالية (لتصل إىل 30
ُمستشفى) .

 – 2.9نهاية الخطة

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :2تحسني تغذية األمهات واألطفال.
1.1تزويد النساء الحوامل بالحديد
وحمض الفوليك والزنك.

تلقي  %100من النساء هذه
املكمالت الغذائية.

2.2أن تكون النساء الحوامل عىل
معرفة باحتياجات التغذية
وعادات الطعام الصحية
وأهمية الرضاعة الطبيعية.

توفُر برامج توعية حول
احتياجات التغذية وأهمية
الرضاعة الطبيعية يف جميع
املراكز الصحية.

 3.3أن يتمتع األطفال بالرضاعة
الطبيعية مل ُدة ستة أشهر وأن
يتلقوا التغذية املكملة بعد
مرور ستة أشهر.

زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية
الخالصة من  %22إىل %32
خالل األشهر الستة األوىل من
حياة الطفل.

1–1–2

فحص األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات للكشف عن نقص الحديد أو الفيتامينات.

0.6 – 0.0

2–1–2

تطوير سياسة لضامن توزيع مكمالت الحديد وحمض الفوليك والزنك بشكل سنوي كجزء من قامئة األدوية األساسية يف
املراكز التابعة لوزارة الصحة ،ووكالة غوث الالجئني الفلسطينني ،واملنظامت غري الحكومية ،والخدمات الطبية امللكية
واملصادقة عىل هذه السياسة.

0.9 – 0.6

1–2–2

إنشاء برنامج لنرش الوعي يف املرافق الصحية التي تتعامل مع النساء الحوامل لتثقيفهم من خالل املواد الالزمة.

2.0 – 0.0

2–2–2

تدريب القابالت عىل تثقيف النساء الحوامل عىل املواضيع التي تتعلق باحتياجاتهن من الغذاء والرضاعة الطبيعية.

قامئة

		 3–2–2تنفيذ حملة إعالمية لنرش الوعي حول االحتياجات التغذوية وعادات الطعام الصحية والرضاعة الطبيعية.

0.3 – 1.0

4–2–2

تقييم الربامج املتعلقة بالتغذية والرضاعة الطبيعية.

 – 2.0نهاية الخطة

5–2–2

تحويل  10مستشفيات إىل مستشفيات صديقة لألطفال.

 – 1.0نهاية الخطة

6–2–2

تدريب مقدمي الخدمات عىل التوعية بشأن الرعاية الطبيعية وبروتوكوالت عيادات األطفال.

1.0 – 0.0

1–3–2

تدريب القابالت عىل مساعدة األمهات عىل البدء بإرضاع الرضع مبارشة بعد الوالدة.

قائم

2–3–2

تدريب القابالت عىل تثقيف األمهات حول أهمية الرضاعة الطبيعية امل ُطلقة ملدة ستة أشهر.

قائم

3–3–2

تقديم الخدمات املنزلية لتشجيع وتعزيز الرضاعة الطبيعية امل ُطلقة خالل الستة أشهر األوىل من عمر الطفل.

قائم

4–3–2

تنفيذ وتطبيق الترشيعات التي ت ُلزم املؤسسات عىل إنشاء حضانة يف األماكن التي تعمل فيها  10نساء كحد أدىن.

قائم

5–3–2

التوعية (باملعايري النامئية الجديدة لألطفال الذين يتمتعون بالرضاعة الطبيعية الخالصة) ،وجهود التوعية الرتبوية
(الحمالت اإلعالمية حول الرضاعة الطبيعية امل ُطلقة) ألطباء القطاع الخاص حول أهمية الرضاعة الطبيعية ووضع نظام
لتشجيع أطباء القطاع الخاص عىل توعية األُمهات.

قائم

6–3–2

توسيع نطاق تنفيذ املستشفيات الصديقة لألطفال ليشمل عىل األقل  10مستشفيات حكومية.

قائم
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
األهداف

النتائج

 	.4وضع سياسة لتتزويد األطفال
بالفيتامينات التكميلية،
والحديد بعد مرور ستة أشهر.

أن يتم فحص  %75من األطفال
الذين تقل أعامرهم عن
خمس سنوات.

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

7–3–2

تطوير وتنفيذ حمالت إعالمية عىل مستوى املجتمع املحيل واململكة بأكملها ورسائل خدمة عامة يتم بثها عرب محطات
التلفزيون يقدمها أطباء مختصون معروفون وتركز عىل أهمية الرضاعة الطبيعية.

0.6 – 0.0

8–3–2

ضامن أن تتضمن بروتوكوالت عيادات األطفال ُمامرسات حول الرضاعة الطبيعية امل ُطلقة.

0.6 – 0.0

9–3–2

وضع معيار املعرفة بالرضاعة الطبيعية امل ُطلقة ملدة سنتني كأحد املعايري املستخدمة العتامد مستشفيات القطاع الخاص
باإلضافة إىل مساقات حول تطور الطفل.

1.0 – 0.0

 10–3–2فرض امل ُدونة الدولية حول استخدام بدائل الحليب الطبيعي.

1.0 – 0.0

1–4–2

وضع السياسة واستخدام اإلرشادات الالزمة إللزامية فحص الدم.

قائم
1.6 – 0.0

2–4–2

تطبيق وتنفيذ فحص لألطفال الذين تقل أعامرهم عن  5سنوات بشكل سنوي.

قائم

الغاية  :3تحسني نوعية الخدمات الصحية املقدمة لألمهات واألطفال.
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1.1التوسع يف تنفيذ اإلدارة
املتكاملة ألمراض األطفال
وعيادات الطفل الصحي.

تنفيذ  %50من العيادات
الصحية اإلدارة املتكاملة
ألمراض األطفال وبروتوكوالت
عيادات الطفل الصحي.

 2.2تعزيز نظام الرعاية الصحية
للكشف عن حاالت الحمل
الخطرية وإدارتها وإجالتها إىل
الجهات املناسبة

1.1متكُن  %50من مقدمي
الرعاية الصحية من
الكشف عن حاالت
الحمل الخطرية وإدارتها
بالشكل املناسب.
ُ 2.2متابعة جميع حاالت
الحمل الخطرية من
خالل النظام الصحي.

1–1–3

تطوير بروتوكوالت عيادات الطفل الصحي.

0.6 – 0.0

2–1–3

تطوير برنامج تدريبي لجميع مقدمي الرعاية (القابالت ،واألطباء واملمرضات) يف مراكز محددة باستخدام اإلدارة املتكاملة
ألمراض األطفال ،مبا فيها بروتوكوالت التنفس االصطناعي وعيادات الطفل الصحي.

0.6 – 0.0

3–1–3

تحديث التدريب يف ضوء نتائج املراقبة والتقييم.

0.6 – 0.0

1–2–3

تطوير بروتوكوالت تدريبية باستخدام إرشادات الكشف عن حاالت الحمل الحرجة.

1.6 – 0.0

2–2–3

تدريب األطباء (مبا فيهم أطباء القطاع الخاص) والقابالت عىل استخدام اإلرشادات.

قائم

3–2–3

تطوير وتنفيذ تدريب لألطباء والقابالت عىل مهارات االتصال والتواصل ورعاية املرىض.

قائم

4–2–3

تأسيس نظام قوي لإلحالة إلدارة حاالت الحمل الحرجة.

2.0 – 1.0

الجزء الرابع
3.3طرح برامج الكشف عن
إعاقات الطفولة.

1.1فحص  %80من حاالت
الحمل امل ُعرضة للخطر.
2.2فحص  %100من األطفال
حديثي الوالدة للكشف
عن ُمشكالت الغدة
الدرقية.
3.3فحص  %100من
األطفال الذين يتضمن
التاريخ األُرسي لديهم
اإلصابة بخلل استقالب
األحامض األمينية-فينيل
كيتينوريا ()PKU
للكشف عن هذا الخلل.
4.4متكُن  %50من
املستشفيات واملراكز
الصحية الحكومية من
إجراء االختبارات الالزمة
للفحص عن صعوبات
السمع.

 	.4تطوير تدخالت ملتابعة الربامج
املخصصة إلعاقات الطفولة.

أن تتم إدارة ومتابعة %80
من حاالت اإلعاقة املكتشفة
بالشكل الالزم.

5.5متابعة وفيات األمهات
واألطفال وتحديد أسباب
وأمناط الوفيات.

تعديل إرشادات السالمة
إستنادا إىل التقارير املقدمة
حول حاالت وفيات األمهات
واألطفال من قبل لجنة
املراجعة امل ُشكلة لهذه الغاية.

1–3–3

تحليل الوضع الراهن لتحديد الحاجة لربامج الكشف والفحص يف  30مستشفى يف محافظات مختلقة.

0.9 – 0.0

2–3–3

بناء عىل النتائج يتم إعداد برامج للفحص والكشف يف املستشفيات الحكومية والخدمات الطبية امللكية.

1.6 – 0.9

3–3–3

دمج برامج الكشف والفحص يف الربوتوكوالت الصحية املنتظمة وإرشادات وزارة الصحة وبروتوكوالت عيادات الطفل
الصحي.

 – 1.6النهاية

1–4–3

إنشاء نظام قوي لإلحالة وإدارة متابعة الحاالت التي تم الكشف عنها.

0.1 – 0.0

2–4–3

مراجعة بني األطباء األقران حول سجالت األطفال الذين يعانون من إعاقات.

قائم

1–5–3

تشكيل لجنة مراجعة (تتضمن القطاع الخاص ودائرة األحوال املدنية).

0.6 – 0.0

2–5–3

املراجعة املكتبية لحاالت وفيات األمهات واألطفال لتحديد أسباب وأمناط حاالت الوفاة بني األمهات واألطفال بحيث يؤدي
ذلك إىل تطوير بروتوكول للتفسري اللفظي لكل وفاة تحدث يف املراكز الصحية واملستشفيات.

1.0 – 0.6

3–5–3

تنظيم حملة إعالمية حول وفيات األمهات واألطفال لنرش الوعي حول إجراءات السالمة التي من شأنها أن ت ُقلل من
حاالت الوفاة.

 – 0.9النهاية
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :1تغذية وصحة األم والطفل
الجدول –1ب :حساب التكلفة
تغذية وصحة األم والطفل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :1الحد من وفيات األطفال أثناء الوالدة ووفيات املواليد حديثي الوالدة.
الهدف  :1تحديد أسباب وفيات األمهات أثناء الوالدة ووفيات املواليد الجدد.
 :1.1.1إجراء دراسة وطنية لتحديد أسباب وفاة األطفال قبل وأثناء الوالدة.

24

24

0

0

0

0

0

 :2.1.1نرش نتائج الدراسة واستخدامها يف إسرتاتيجيات التدخل.

3

3

0

0

0

0

0

الهدف  :2إيجاد تدخالت ريادية للحد من حاالت وفاة األطفال أثناء وبعد الوالدة.
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 :1.2.1توفري الرعاية املتخصصة من قبل أطباء األطفال بعد حاالت الوالدة الخطرية واملعقدة.

150

10

20

30

40

50

50

 :2.2.1االستمرار يف توفري الرعاية الخاصة لألطفال بعد الوالدة.

20

2

3

5

5

5

5

 :3.2.1زيادة عدد الحاضنات يف املستشفيات.

1125

75

150

225

300

375

632

 :4.2.1إجراء دراسة لتقييم أثر الربنامج.

15

0

0

0

15

0

0

 :5.2.1تطوير نظام لإلحالة وتدريب املوظفني.

25

0

25

0

0

0

0

الجزء الرابع
تغذية وصحة األم والطفل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :2تحسني تغذية األم والطفل.
الهدف  :1توفري املكمالت الغذائية للمرأة الحامل.
 :1.1.2اختبار ُمستوى الحديد لدى األطفال الذين تقل أعامرهم عن  5أعوام للكشف عن نقص
الحديد وتوفري الفيتامينات.

5000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 :2.1.2توفري الحديد وحامض الفوليك والزنك للنساء الحوامل بشكل سنوي.

25620

5124

5124

5124

5124

5124

5124

الهدف  :2إدراك النساء الحوامل ألهمية التغذية وعادات األكل والرضاعة الطبيعية.
 :1.2.2إعداد املطبوعات ،وبرامج اإلذاعة والتلفزيون والندوات الخاصة باألمهات.

280

65

65

50

50

50

50

 :2.2.2تدريب القابالت عىل تثقيف النساء حول أهمية التغذية والرضاعة الطبيعية الخالصة.

45

46

0

0

0

0

0

 :3.2.2حملة إعالمية تستهدف املجتمع املحيل وتتناول التغذية والرضاعة الطبيعية.

194

0

74

40

40

40

40

 :4.2.2تقييم الربامج املتعلقة بالتغذية والرضاعة الطبيعية.

7

0

0

0

7

0

0

 :5.2.2تحويل  10مستشفيات إىل مستشفيات صديقة للطفل.

57

0

25

15

10

7

0

 :6.2.2تدريب مقدمي الخدمات عىل إدخال الرضاعة الطبيعية الخاصة يف بروتوكوالت عيادات
األطفال.

75

40

35

0

0

0

0

الغاية  :3تحسني جودة الخدمات الصحية املقدمة لألم والطفل.
الهدف  :1التوسع يف خدمات اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال والقدرة عىل الوصول إىل عيادات الطفل الصحي.
 :1.1.3تطوير بروتوكوالت اإلدارة املتكاملة لألمراض وعيادات الطفل الصحي.

8

8

0

0

0

0

0

 :2.1.3تدريب مقدمي الخدمات الصحية عىل استخدام هذه الربوتوكوالت.

180

0

45

45

45

45

0
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
تغذية وصحة األم والطفل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الهدف  :2التشخيص املبكر لحاالت الحمل الحرجة وإحالتها للخدمات الصحية املناسبة.
 :1.2.3وضع بروتوكوالت للتدريب عىل إرشادات الكشف عن حاالت الحمل امل ُعرضة للخطر.

3

3

0

0

0

0

0

 :2.2.3تدريب األطباء (مبا فيهم أطباء القطاع الخاص) والقابالت عىل اتباع تلك اإلرشادات.

10

0

5

5

0

0

0

 :3.2.3تدريب األطباء والقابالت عىل التواصل مع النساء الحوامل.

75

0

40

35

0

0

0

الهدف  :3برامج الفحص والكشف الرسيع عن اإلعاقات.
 :1.3.3تحليل الوضع الراهن لإلعداد لربامج الفحص يف  30مستشفى.

15

15

0

0

0

0

0

 :2.3.3الكشف املبكر /برامج الفحص يف املستشفيات (التدريب وتجهيز املعدات).

1000

0

400

300

150

150

0

 :3.3.3دمج برامج الفحص /الكشف املبكر يف عيادات وزارة الصحة.

200

0

100

100

0

0

0

الهدف  :4برامج التدخل ملتابعة إعاقات الطفولة.
 1.4.3أنظمة اإلحالة واإلدارة بهدف متابعة الحاالت التي تم الكشف عنها.

25

0

25

0

0

0

0

الهدف  :5مراجعة حاالت وفيات األمهات واألطفال وأمناطها ومسبباتها.
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 :1.5.3لجنة مراجعة وفيات األطفال واألمهات والبحث املكتبي.

150

75

75

0

0

0

0

 :2.5.3حملة إعالمية قامئة.

200

0

50

50

50

50

50

التكلفة الجزئية للمحور األول

38733

6716

7511

7524

8586

8396

7251

الجزء الرابع

مالحظات حول حساب الكلفة
1.2.1

تصل تكلفة الرعاية التي يقدمها أطباء األطفال لحاالت الوالدة املعقدة حوايل  50,000دينار أردين /السنة بحسب التقديرات الواردة يف الخطة األُردنية الوطنية للطفولة (ص .)23 .ومن امل ُفرتض بأن هذا املستوى
يتم الوصول إليه بالتدريج يف إطار الخطة.

3.2.1

تُشري التقديرات إىل أن تكلفة زيادة عدد الحاضنات يف املستشفيات سيكلف الدولة حوايل  /632,000السنة (راجع الخطة الوطنية للطفولة ،ص .)24ولكن يف هذه الحالة ،من املمكن أن يتم تحقيق هذا املستوى
النهايئ ضمن إطار الخطة ألن الحصول عىل الحاضنات والتدريب عىل استخدامها يستغرق وقتا طويال.

 1.3.1و  2.3.1و 3.3.1

بخالف الحاالت السابقة تتعلق هذه البنود بتنفيذ الربامج (التي تتصدى لحاالت الوفاة قبل وبعد الوالدة) يف املنظامت الفاعلة حاليا بدال من توسيع الخدمات ،لذا من امل ُفرتض أن يكون هناك انسحاب تدريجي
ضمن إطار الخطة ،وحتى نتمكن من امل ُحافظة عىل هذه الربامج يجب أن تتم تغطية بعض النفقات بشكل دائم ولذا تصل قيمة النفقات املتكررة يف البند  1.3.3إىل  300,000دينار أردين.

2.1.2

التكلفة السنوية لتوفري الحديد والفوليك والزنك للنساء الحوامل تصل إىل  5,124,000دينار أردين ،ولقد تم حسابها عىل أساس ما ييل:
•تصل معدالت فقر الدم بسبب نقص الحديد بني النساء الحوامل إىل حوايل )2003( %42.3
•منيز بني األمهات اللوايت يتمتعن بقوة دم عالية مقابل أولئك اللوايت تقل قوة الدم لديهن عن  11غرام لكل  100ملم
•بالنسبة للمجموعة األوىل تصل كلفة توفري الحديد والفوليك والزنك إىل  18دينار أردين ،وكلفة الفحص إىل  6دينار أردين ،أي ما مجموعه  24دينار أردين
•يصل عدد النساء الحوامل يف هذه الفئة إىل  2,184,000 = 24 × 91,000 .91,000دينار أردين
•أما بالنسبة للمجموعة الثانية تصل كلفة توفري الحديد والفوليك والزنك إىل  36دينار أردين ،بينام تصل كلفة الفحص إىل  6دينار أردين .أي ما مجموعه  42دينار أردين
•يصل عدد النساء الحوامل يف هذه الفئة إىل  2,940,000 = 42 × 70,000 .70,000دينار أردين
• 2,940,000 +2,184,000دينار أدرين = 5,124,000
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :1تغذية وصحة األم والطفل
الجدول -1ج :الحاكمية
األهداف

(مالحظة حول الحاكمية :الحاكمية ليست عبارة عن مهام ووظائف ولكنها عبارة عن أدوار ومسؤوليات .وال تصل الحاكمية هنا إىل مستوى توزيع املهام ولكنها تركز عىل األدوار الكلية التي يجب أن يقوم بها الرشكاء ويلبوها).

الرشكاء
وزارة الصحة

اليونيسف

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الجامعات/
املؤسسات
األكادميية /التدريب

الخدمات
الصحية
امللكية

منظمة
الصحة
العاملية

مؤسسة نور
الحسني

األنروا

القطاع الخاص

الغاية  :1الحد من حاالت وفاة األطفال أثناء وبعد الوالدة
 1.1تحديد أسباب وفيات
األطفال أثناء وبعد
الوالدة.

املستوى األويل:
( )1التنسيق)2( ،
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
( )1اإلرشاف،
( )2التمويل.

 2.2االسرتاتيجيات الريادية
للوقاية والتدخل
بهدف الحد من حاالت
وفاة األطفال أثناء
وبعد الوالدة.

املستوى األويل:
( )1التنسيق،
( )2اإلرشاف)3( ،
التنفيذ )4( ،إعداد
التقارير والتبليغ.

مستوى الدعم:
التنسيق ووضع
االسرتاتيجيات
بشكلها النهايئ.

املستوى األويل)1( :
التنفيذ )2( ،إعداد
التقارير والتبليغ.
مستوى الدعم:
التنسيق ووضع
االسرتاتيجيات
بشكلها النهايئ.

املستوى األويل :التنفيذ
(إجراء الدراسة).

مستوى اإلسناد
(اإلضايف) :وضع
االسرتاتيجيات
بشكلها النهايئ.

مستوى اإلسناد
(اإلضايف) :وضع
االسرتاتيجيات
بشكلها النهايئ.

الغاية  :2تحسني تغذية األم والطفل
1.1تلقي النساء الحوامل
للحديد والزنك
وحامض الفوليك.
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املستوى األول:
( )1الترشيع)2( ،
اإلدارة.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

مستوى
الدعم:
الترشيعات.

الجزء الرابع
األهداف

الرشكاء
وزارة الصحة

اليونيسف

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الجامعات/
املؤسسات
األكادميية /التدريب

الخدمات
الصحية
امللكية

2.2أن تكون النساء
الحوامل عىل وعي
باحتياجاتهن من
التغذية وعادات األكل
السليمة وأهمية
الرضاعة الطبيعية.

املستوى األويل:
اإلرشاف
مستوى الدعم:
التدريب.

مستوى الدعم:
التدريب.

مستوى الدعم:
كسب التأييد
ونرش الوعي.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

املستوى األويل:
( )1تنفيذ
الخدمات
مستوى اإلسناد
(اإلضايف))1( :
كسب التأييد
ونرش الوعي.

املستوى األويل:
( )1تنفيذ الحملة
اإلعالمية )2( ،تنفيذ
الخدمات.

3.3أن يتمتع األطفال
بالرضاعة الطبيعية
الخالصة ملدة ستة
أشهر ،ومن ثم
يستفيدوا من التغذية
التكميلية بعد بلوغ
الشهر السادس.

املستوى األويل:
اإلرشاف
مستوى الدعم:
التدريب.

مستوى الدعم:
التدريب.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

املستوى األويل:
( )1تنفيذ
الخدمات
مستوى اإلسناد
(اإلضايف))1( :
كسب التأييد
والوعي.

املستوى األويل:
تنفيذ الخدمات.

4.4تشكيل سياسة حول
املكمالت الغذائية
ومكمالت الفيتامني
والحديد بعد ستة
أشهر من والدة الطفل.

املستوى األويل)1( :
الترشيعات)2( ،
اإلدارة
مستوى الدعم:
تطوير نظام إحالة.

منظمة
الصحة
العاملية

مؤسسة نور
الحسني

األنروا

القطاع الخاص

مستوى
اإلسناد :كسب
التأييد ونرش
الوعي.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
األهداف

الرشكاء
وزارة الصحة

اليونيسف

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الجامعات/
املؤسسات
األكادميية /التدريب

الخدمات
الصحية
امللكية

منظمة
الصحة
العاملية

مؤسسة نور
الحسني

األنروا

القطاع الخاص

الغاية  – 3تحسني جودة الخدمات الصحية املقدمة لألم والطفل.
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1.1التوسع يف تنفيذ اإلدارة
املتكاملة ألمراض
األطفال وعيادات
الطفل الصحي.

املستوى األويل:
التدريب واإلرشاف.

مستوى الدعم:
التدريب.

مستوى اإلسناد:
التدريب.

املستوى األويل:
التدريب والتنفيذ.

2.2تعزيز أنظمة الرعاية
الصحية من أجل
الكشف عن حاالت
الحمل الحرجة وأنظمة
اإلدارة واإلحالة
املناسبة.

املستوى األويل)1( :
التدريب ،اإلرشاف،
( )2إدارة أنظمة
اإلحالة.

مستوى الدعم:
التدريب.

مستوى الدعم:
كسب التأييد
من أجل
السياسة
مستوى اإلسناد:
التدريب.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

3.3طرح برامج الفحص
والكشف املبكر عن
إعاقات الطفولة.

املستوى األويل)1( :
التطوير والتنسيق،
( )2اإلرشاف عىل
التدريب.

مستوى الدعم:
( )1تطوير
وتنسيق
الربامج)2( ،
التدريب.

مستوى الدعم:
كسب التأييد
من أجل
السياسة
مستوى اإلسناد:
التدريب.

املستوى األويل)1( :
التطوير والتنسيق)2( ،
تنفيذ التدريب.

4.4تطوير برنامج مل ُتابعة
التدخل يف إعاقات
الطفولة.

املستوى األويل)1( :
التطوير والتنسيق،
( )2اإلرشاف عىل
التدريب.

مستوى الدعم:
( )1تطوير
وتنسيق
الربامج)2( ،
التدريب.

مستوى الدعم:
كسب التأييد
من أجل
السياسة
مستوى اإلسناد:
التدريب.

املستوى األويل)1( :
التطوير والتنسيق)2( ،
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ أنظمة
اإلحالة.

الجزء الرابع
األهداف

5.5مراجعة حاالت وفيات
األمهات واألطفال
ومسبباتها وأمناطها.

الرشكاء
وزارة الصحة

اليونيسف

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الجامعات/
املؤسسات
األكادميية /التدريب

املستوى األويل:
( )1تنسيق إجراء
الدراسة )2( ،لجنة
املراجعة)3( ،
كسب التأييد.

مستوى الدعم:
( )1اإلرشاف،
( )2كسب
التأييد)3( ،
لجنة املراجعة.

مستوى الدعم:
كسب التأييد
مستوى اإلسناد:
لجنة املراجعة.

املستوى األويل :تطوير
دراسة لتحديد األسباب
مستوى اإلسناد :لجنة
املراجعة.

الخدمات
الصحية
امللكية

منظمة
الصحة
العاملية

مؤسسة نور
الحسني

األنروا

القطاع الخاص

املستوى األويل:
تطوير دراسة حول
املسببات
مستوى اإلسناد:
حول لجنة املراجعة

7251
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :1تغذية وصحة األم والطفل.
الجدول -1د :املراقبة.
األهداف

مؤرشات املتابعة

الغاية  :1الحد من حاالت وفاة األطفال أثناء الوالدة وبعد الوالدة.
 :1.1تحديد أسباب وفيات األطفال أثناء وبعد الوالدة.

•نرش تقرير وطني حول أسباب الوفيات أثناء وبعد الوالدة.

 :2.1االسرتاتيجيات الريادية للوقاية والتدخل من أجل الحد من حاالت وفيات األطفال
ما قبل وبعد الوالدة.

•نسبة النساء اللوايت يتلقني اإلرشاد حول أهمية الرعاية الصحية أثناء الوالدة وبعدها.

 :3.1تنفيذ الربامج للحد من وفيات األطفال أثناء وبعد الوالدة يف املستشفيات العامة
ومراكز الصحة املجتمعية.

•نسبة الكوادر الصحية (األطباء ،واملمرضات ،والقابالت) التي يتم تدريبها سنويا.
•نسبة الكوادر املدربة سنويا يف املحافظات املختلفة.
•عدد الربامج التدريبية التي تنظم سنويا وتوزيعها عىل املحافظات.

الغاية  :2تحسني تغذية األم والطفل.
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 :1.2تزويد النساء الحوامل بالحديد والزنك وحامض الفوليك.

•عدد ونسبة النساء الحوامل اللوايت يتلقني املكمالت من الحديد والفيتامينات بشكل سنوي.
•نسبة العائالت التي تستهلك الطحني املدعم بالفيتامني.
•نسبة استهالك الطحني املدعم بالفيتامني.
•نسبة األُرس التي تستهلك امللح املدعم باليود سنويا.

 :2.2أن تكون النساء الحوامل عىل وعي باحتياجاتهن من التغذية وعادات األكل
السليمة وأهمية الرضاعة الطبيعية.

•عدد الكتيبات املوزعة.
•عدد الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املتعلقة باملوضوع.
•عدد النساء اللوايت تم تقديم املشورة لهن يف موضوع التغذية لدى زيارتهن للمراكز الصحية.
•نسبة النساء اللوايت يستفدن من برامج التوعية.

 :3.2أن يتمتع األطفال بالرضاعة الطبيعية الخالصة ملدة ستة أشهر ،وأن يستفيدوا من
التغذية التكميلية بعد مرور الشهر السادس.

•نسبة األطفال الذين يتمتعون بالرضاعة الطبيعية الخالصة.
•زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الخالصة من  %22إىل  %32خالل األشهر الستة األوىل من حياة الطفل.

 :4.2تشكيل سياسة حول املكمالت الغذائية ومكمالت الفيتامني والحديد بعد بلوغ
األطفال شهرههم السادس.

•عدد ونسبة األطفال الذين يتلقون الفيتامينات بحسب بروتوكوالت معتمدة.
•عدد ونسبة األطفال الذين يتلقون مكمالت الحديد بشكل منتظم (مقارنة بالعدد الكيل من املرىض الذين يرتادون املراكز الصحية).

الجزء الرابع
األهداف

مؤرشات املتابعة

الغاية  – 3تحسني جودة الخدمات الصحية املقدمة لألم والطفل
 :1.3التوسع يف تنفيذ اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال وعيادات الطفل الصحي.

•نسبة الكوادر املدربة عىل اإلدارة املتكاملة ألمراض األطفال.

 :2.3تعزيز أنظمة الرعاية الصحية من أجل الكشف عن حاالت الحمل الحرجة وأنظمة
اإلدارة واإلحالة املناسبة.

•خفض نسبة األمهات اللوايت يعانني من األنيميا واللوايت ترتاوح أعامرهن بني 49 – 15
•خفض نسبة األمهات املدخنات.
•عدد املراكز املتخصصة مبراقبة حاالت الحمل امل ُعرضة للخطر.
•عدد حاالت الحمل الحرجة التي تتم إحالتها لكل مركز.
•نسبة األطفال الذين يولدون يف حالة حرجة والذين يُتابع حاالتهم أطباء مختصون.

 :3.3طرح برامج الفحص والكشف املبكر إلعاقات الطفولة.

•عدد األطفال الذين يتم تشخيص وجود اإلعاقة لديهم بحسب الربوتوكوالت املطلوبة.
•نسبة الكوادر الصحية (األطباء ،املمرضات والقابالت) املدربني عىل إعاقات الطفولة سنويا.
•نسبة الكوادر املدربة سنويا عىل إعاقات الطفولة يف املحافظات املختلفة.
•نسبة املراكز الصحية املجهزة من أجل التعامل مع الكشف املبكر عن اإلعاقات.
•توفر آليات الكشف املبكر.
•عدد الحاالت التي يتم اكتشافها كل عام.

 :4.3تطوير برامج ُمتابعة للتدخل يف إعاقات الطفولة.

•عدد الدورات التدريبية حول إعاقات الطفولة التي تعقد سنويا وتوزيعها عىل املحافظات.
•عدد األطفال ذوي اإلعاقة الذين تُقدم لهم الخدمات بحسب الربوتوكوالت املطلوبة.
•نسبة األطفال الذين تغطيهم برامج التدخل سنويا وتوزيعهم الجغرايف.

ُ :5.3متابعة حاالت وفيات األمهات واألطفال ومسبباتها وأشكالها.

•الحفاظ عىل أنظمة ُمتابعة فاعلة ملعدالت وفيات األمهات واألطفال.
•عدد حاالت الوفاة التي يتم تحديدها.
•عدد حاالت الوفاة التي يتم فحصها.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :2الرعاية والتعليم والتنمية
الجدول -2أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :1تحسني جودة دور الحضانة.
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1.1إقرار وتنفيذ معايري ترخيص
دور الحضانة املحدثة.

أن تلتزم  %100من دور
الحضانة مبعايري ترخيص دور
الحضانة املحدثة.

2.2تحسني نظام اإلرشاف عىل
دور الحضانة.

 1.1تنفيذ إجراءات املتابعة
املحدثة.
2.2تدريب  %100من مرشيف
وزارة التنمية االجتامعية.

3.3تطوير وتنفيذ إطار وطني
يشمل املوارد التعليمية لدور
الحضانة.

تنفيذ اإلطار الوطني لدور
الحضانة الذي يشمل املوارد
التعليمية الخاصة بدور
الحضانة.

 1.1.1إكامل معايري وإجراءات ترخيص دور الحضانة.

0.6 – 0.0

 2.1.1تطبيق وتنفيذ معايري ترخيص دور الحضانة.

( 1.6 – 0.6قامئة)

 3.1.1تطوير دليل ملعايري ترخيص دور الحضانة.

1.6 – 0.6

 4.1.1تنفيذ دليل ترخيص دور الحضانة.

قامئة

 5.1.1تطوير نظام لإلرشاف عىل الرتاخيص (دليل التعليامت).

2.0 – 1.6

 1.2.1تحديث إجراءات اإلرشاف الخاصة بوزارة التنمية االجتامعية.

1.0 – 0.0

 2.2.1تدريب مرشيف وزارة التنمية االجتامعية واملسؤولني عن منح الرتاخيص وطواقم تنمية الطفولة املبكرة يف املركز وامليدان عىل
اإلجراءات وأنظمة اإلرشاف الجديدة.

( 1.6 – 1.0قامئة)

 3.2.1إنشاء نظام مراقبة ملتابعة تنفيذ معايري ترخيص دور الحضانة.

1.0 – 0.6

 4.2.1زيادة أعداد الطواقم الفنية واإلدارية يف رياض األطفال واملسؤولني عن منح الرتاخيص لتغطية االحتياجات.

 – 1.0النهاية

 1.3.1إكامل اإلطار الوطني (مبا يف ذلك امل ُخرجات التعلمية) واملوارد التعلمية ملقدمي الرعاية.

0.6 – 0.0

 2.3.1اختبار اإلطار الوطني الجديد واملوارد التعلمية عىل امليدان من خالل املشاريع التجريبية.

1.0 – 0.6

 3.3.1تنفيذ اإلطار الوطني الخاص بدور الحضانة.

 – 1.0النهاية

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

4.4إنشاء نظام العتامد دور
الحضانة الخاصة ومأسسة
هذا النظام.

تطوير نظام االعتامد
ومأسسته.

 1.4.1تحديد احتياجات دور الحضانة.

0.6 – 0.0

 2.4.1إنشاء لجنة استشارية تحدد أنظمة االعتامد مبا فيها األدوات املطلوبة مثل األدلة ،ومعايري املراقبة وأدوات التقييم الذايت
واإلرشادات.

1.6 – 0.6

 3.4.1اختبار نظام االعتامد من خالل مرشوع تجريبي.

2.0 – 1.6

 4.4.1تنفيذ نظام االعتامد.

 – 2.0النهاية

 5.4.1تقييم نظام االعتامد وتعديله بحسب التقييم.

 – 2.6النهاية

5.5تحسني القدرات الفنية
للمهنيني العاملني يف دور
الحضانة.

1.1تدريب  %70من مقدمي
الرعاية يف دور الحضانة
الحكومية.
2.2تدريب  %100من
املرشفني واإلداريني.

 1.5.1إجراء تقدير الحتياجات ُمقدمي الرعاية واملرشفني واملدراء.

0.6 -0.0

 2.5.1تطوير األدلة التدريبية بحسب االحتياجات التدريبية واملعايري املهنية.

1.0 – 0.6

 3.5.1تنظيم برامج تدريبية ملقدمي الرعاية واملرشفني واملدراء.

 - 1.0النهاية

 4.5.1اإلعداد يف مرحلة ما قبل العمل مل ٌقدمي الرعاية يف دور الحضانة النهارية.

قامئة

الغاية  :2التوسع يف الوصول إىل رياض األطفال وتحسني جودتها
1.1زيادة أعداد رياض األطفال
املنشأة يف املدارس الحكومية.

التحاق  %60من األطفال الذين
تصل أعامرهم إىل  5سنوات
يف رياض األطفال بحلول عام
2013

2.2املصادقة عىل معايري ترخيص
رياض األطفال وتنفيذها.

أن تلتزم  %100من رياض
األطفال مبعايري تأسيس و
ترخيص رياض األطفال.

 1.1.2إنشاء  170غرفة صفية يف رياض األطفال يف رياض األطفال (مالحظة :يجب حساب العدد املطلوب للوصول إىل نتيجة %100
بحيث يكون هناك  25طفل يف كل صف) ،مع إعطاء األولوية للمناطق التي يظهر فيها تفاوت كبري يف معدالت االلتحاق
(مثال :الدخل املتدين واملناطق الجغرافية األقل حظا).

قامئة

 2.1.2تجهيز وصيانة رياض األطفال املوجودة حاليا.

قامئة

 1.2.2املصادقة عىل معايري تأسيس و ترخيص رياض األطفال من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

قامئة

 2.2.2تطوير دليل لرتخيص العاملني يف رياض األطفال.

0.6 – 0.0

 3.2.2تطبيق دليل ترخيص رياض األطفال.

 – 0.6النهاية
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األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

3.3تحسني إجراءات اإلرشاف عىل
ترخيص رياض األطفال.

1.1تحديث إجراءات
الرتخيص واإلرشاف
2.2تدريب  %100من مرشيف
وزارة الرتبية حول أنظمة
وتعليامت الرتخيص.

 3.2. 1تدريب مرشيف وزارة الرتبية والتعليم عىل تعليامت الرتخيص الجديدة وإجراءات اإلرشاف التي تم االتفاق عليها.

 – 0.9النهاية

 	.4ضامن توفر منهاج وطني
لرياض األطفال التابعة
للمنظامت غري الحكومية
والقطاع الخاص.

حصول  %100من رياض
األطفال املرتبطة بالقطاع العام
عىل املنهاج الوطني التفاعيل.

 1.4.2توفري املنهج الوطني لرياض األطفال التابعة لل ُمنظامت غري الحكومية.

قامئة

 2.4.2توفري املنهج الوطني لرياض األطفال التابعة للقطاع الخاص (عند الطلب).

قامئة

 	.5تنفيذ أنظمة ضبط الجودة
يف رياض األطفال الحكومية
واملصادقة عليها.

التزام  %100من رياض األطفال
بأنظمة ضبط الجودة.

 1.5.2تطوير نظام ضبط الجودة الخاصة برياض األطفال والعمليات واألنظمة التشغيلية.

0.6 – 0.0

 2.5.2املصادقة عىل نظام ضبط الجودة الوطني لرياض األطفال والبدء بتنفيذه.

قائم

 	.6تطوير وتنفيذ نظام اعتامد
وطني لرياض األطفال يف
القطاع الخاص واملصادقة
عليه.

تطوير نظام اعتامد رياض
األطفال يف القطاع الخاص
وتشغيله.

 1.6.2تطوير القوانني الداخلية ملعايري النظام وتحديد الجهة الوطنية التي ستُصادق عىل معايري االعتامد.

1.0 – 0.0

 2.6.2تطوير أدوات اعتامد وأدلة تشغيلية وأنظمة وبُنى داعمة.

0.6 – 0.0

 3.6.2اختبار نظام االعتامد يف مرحلة تجريبية.

1.0 – 0.6

 4.6.2تعديل النظام وتنفيذه عىل املستوى الوطني.

 – 1.0النهاية

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

 	.7تطوير وتنفيذ برنامج تدريب
شامل.

1.1اعتامد برنامج فني شامل
من قبل وزارة الرتبية
ومأسستها.
2.2تدريب  %100من
مدريس رياض األطفال
واملرشفني عىل برامج
التدريب الشامل.
3.3أن يتم تدريب %100
من العاملني يف رياض
األطفال التابعة
للمنظامت غري الحكومية
والذين سيستخدمون
املنهاج الحكومي عىل
كيفية استخدام املنهاج
واملواد.

 1.7.2تقييم برامج التدريب الحالية ملعلمي رياض األطفال (العمل مع األطفال الصغار ،مناهج رياض األطفال ،ذكاء األطفال ،أساليب
رسد القصة ،وحكايات سمسم).

0.6 – 0.0

 2.7.2تطوير برنامج تدريبي إستنادا إىل املستويات األساسية واملتخصصة.

1.0 – 0.6

 3.7.2تطوير وحدة حول االحتياجات الخاصة لدى األطفال واحتياجات التعلم واإلعاقات املختلفة .

1.0 – 0.6

 4.7.2برنامج تدريبي لتدريب ُمعلمي رياض األطفال يف الجامعة قبل أن يبارشوا العمل (املعهد الوطني للرتبية).

 – 1.0النهاية

 5.7.2التدريب والدعم املستمرين لجميع املدربني واملدرسني واملرشفني واملدراء يف رياض األطفال (مبا فيهم العاملون يف رياض
األطفال التابعة للمنظامت غري الحكومة) عىل املناهج الوطنية.

قامئة

 	.8تطوير وتنفيذ املعايري املهنية
ملعلمي رياض األطفال.

موافقة وزارة الرتبية والتعليم
عىل معايري املعلمني املهنية.

 1.8.2تطوير املعايري املهنية مل ُعلمي رياض األطفال.

0.6- 0.0

 2.8.2املصادقة عىل املعايري املهنية ملدريس رياض األطفال وتنفيذها.

 – 0.6النهاية

 3.9.2إكامل وثيقة مرشوع مركز تنمية الطفولة املبكرة.

0.6 – 0.0

 	.9إنشاء مركز متميز لتنمية
الطفولة املبكرة.

إنشاء وتشغيل مركز متميز
لتنمية الطفولة املبكرة.

 1.9.2إنشاء مركز لتنمية الطفولة املبكرة.

 – 0.6النهاية

 2.9.2فتح مركز تنمية الطفولة املبكرة.

 – 0.6النهاية
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النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :3ضامن االستمرارية واالنتقال بسهولة من مرحلة الروضة الثانية (التمهيدي) إىل مرحلة التعليم األسايس.
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1.1تعديل املناهج للصفوف 3- 1

 1.1امل ُواءمة بني مناهج
الصفوف  3-1ومناهج
رياض األطفال.
 2.2أن ترتكز مناهج
الصفوف  3-1عىل
الطفل وتتضمن نهج
املهارات الحياتية.

 	.2تحسني التنمية املهنية.

1.1تطوير دليل التدريب
الجديد عىل املناهج
2.2تدريب معلمي الصفوف
 3 – 1عىل استخدام
املناهج الجديدة.

 1.1.3املواءمة بني مناهج الصفوف  3-1واملنهاج الوطني لرياض األطفال.

0.9 - 0.0

 2.1.3مراجعة مناهج رياض األطفال والصفوف  3 – 1لتتضمن نهج املهارات الحياتية وأن تكون ُمرتكزة عىل الطفل.

1.6 – 0.9

 1.2.3تطوير دليل تدريبي للمناهج الجديدة.

2.0 – 1.6

 2.2.3تدريب معلمي رياض األطفال والصفوف  3-1عىل املناهج الجديدة والرتكيز عىل املرحلة االنتقالية من الروضة إىل الصفوف
االبتدائية.

 - 2.0النهاية

الجزء الرابع

املحور  :2الرعاية والتعليم والتنمية
الجدول 2ب :حساب التكلفة
الرعاية والتعليم والتنمية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :1رفع جودة دور الحضانة.
الهدف  :1تطبيق وتنفيذ معايري ترخيص دور الحضانة املحدثة.
 1.1.1امتام أنظمة وتعليامت ترخيص دور الحضانة.

10

10

0

0

0

0

0

 2.1.1تطبيق وتنفيذ معايري ترخيص دور الحضانة.

3

3

0

0

0

0

0

 3.1.1تطوير دليل ملعايري ترخيص دور الحضانة.

10

10

0

0

0

0

0

 4.1.1تنفيذ دليل ترخيص دور الحضانة.

9

9

0

0

0

0

0

الهدف  :2تحسني نظام اإلرشاف عىل دور الحضانة.
 1.2.1تحديث إجراءات اإلرشاف الخاصة بوزارة التنمية االجتامعية إستنادا إىل دراسة التقييم التي
يتم إجراؤها حاليا.

0

0

0

0

0

0

0

 2.2.1تدريب مرشيف وزارة التنمية االجتامعية واملعنيني مبنح الرتاخيص وطواقم تنمية الطفولة
املبكرة يف مركز الوزارة ويف امليدان عىل أنظمة وتعليامت اإلرشاف الجديدة.

3

0

3

0

0

0

0

 3.2.1إنشاء نظام ُمتابعة وتقييم ملتابعة تنفيذ تعليامت ترخيص دور الحضانة.

10

0

10

0

0

0

0

الهدف  :3تطوير وتنفيذ إطار عمل وطني حول مصادر التعلم الخاصة بدور الحضانة.
 1.3.1إكامل اإلطار الوطني (مبا يف ذلك نتاجات التعلم) واملصادر التعليمية ملقدمي الرعاية.

45

45

0

0

0

0

0

 2.3.1اختبار اإلطار الوطني الجديد ومصادر التعلم يف امليدان من خالل املشاريع التجريبية.

5

5

0

0

0

0

0

 3.3.1تنفيذ اإلطار الوطني الخاص بدور الحضانة.

10

10

0

0

0

0

0
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الرعاية والتعليم والتنمية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الهدف  :4إنشاء نظام العتامد دور الحضانة الخاصة.
 1.4.1قيد البحث.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  . :5تحسني القدرات الفنية للمهنيني العاملني يف دور الحضانة.
 1.5.1إجراء دراسة احتياجات ملقدمي الرعاية واملرشفني واملدراء.

16

16

0

0

0

0

0

 2.5.1تطوير األدلة التدريبية بحسب االحتياجات التدريبية واملعايري املهنية.

5

5

0

0

0

0

0

 3.5.1تنظيم برامج تدريبية مل ُقدمي الرعاية واملرشفني واملدراء.

18

0

18

0

0

0

0

الغاية  :2زيادة سهولة الوصول إىل رياض األطفال ورفع ُمستوى جودتها.
الهدف  :1زيادة أعداد رياض األطفال املنشأة يف املدارس الحكومية.
 1.1.2إنشاء  1920غرفة لرياض األطفال يف املدارس األساسية الحكومية.

12922

2584

2585

2584

2585

2584

650

 2.1.2تجهيز وصيانة  150روضة أطفال موجودة حاليا.

1065

213

213

213

213

213
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 3.1.2الحاجة إىل ميزانية إضافية لتغطية رواتب  1820معلم إضايف.

18952

1330

2660

3990

4320

6652

6652

الهدف  :2املصادقة عىل معايري ترخيص رياض األطفال وتنفيذها.
 1.2.2املصادقة عىل معايري ترخيص رياض األطفال من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

0

0

0

0

0

0

0

 2.2.2تطوير دليل لرتخيص رياض األطفال.

15

15

0

0

0

0

0

 3.2.2تطبيق الدليل جديد لرتخيص رياض األطفال.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3تحسني إجراءات اإلرشاف عىل رياض األطفال.
 1.3.2دراسة االحتياجات اإلرشافية لوزارة الرتبية والتعليم عىل رياض األطفال.
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20

20

0

0

0

0

0

الجزء الرابع
الرعاية والتعليم والتنمية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 2.3.2تحديث إجراءات وزارة الرتبية والتعليم الخاصة باإلرشاف عىل رياض األطفال يف ضوء نتائج
الدراسة السابقة.

0

0

0

0

0

0

0

 3.3.2زيادة عدد أفرلد طاقم اإلرشاف ليتوافق مع الزيادة يف عدد رياض األطفال.

457

27

54

81

160

135

135

 4.3.2تدريب مرشيف وزارة الرتبية عىل معايري الرتخيص واإلرشاف الجديدة.

2

0

2

0

0

0

0

الهدف  :4ضامن توفر منهاج وطني لرياض األطفال الخاصة واملنظامت غري الحكومية.
 1.4.2توفري املنهاج الوطني للمنظامت غري الحكومية املرتبطة برياض األطفال.

5

5

0

0

0

0

0

 2.4.2توفري املنهج الوطني لرياض األطفال للقطاع الخاص (عند الطلب).

5

5

0

0

0

0

0

الهدف  :5تنفيذ أنظمة ضبط جودة يف رياض األطفال الحكومية واملصادقة عليها.
 1.5.2تطوير نظام ضبط الجودة الخاصة برياض األطفال الحكومية والعمليات واألنظمة
التشغيلية.

11

11

0

0

0

0

0

 2.5.2املصادقة عىل نظام ضبط الجودة الوطني لرياض األطفال الحكومية والبدء بتنفيذه.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :6تطوير وتنفيذ نظام اعتامد وطني لرياض األطفال يف القطاع الخاص واملصادقة عليه
 1.6.2تطوير القوانني الداخلية ملعايري النظام وتحديد الجهة الوطنية التي ستصادق عىل معايري
االعتامد.

0

0

0

0

0

0

0

 2.6.2تطوير أدوات اعتامد وأدلة تشغيلية وأنظمة وهياكل دعم.

5

5

0

0

0

0

0

 3.6.2اختبار نظام االعتامد يف مرحلة تجريبية.

5

5

0

0

0

0

0

 4.6.2تعديل النظام وتنفيذه عىل املستوى الوطني.

0

0

0

0

0

0

0
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املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الهدف  :7تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل.
 1.7.2تقييم برامج التدريب الحالية ملعلمي رياض األطفال (العمل مع األطفال الصغار ،ومناهج
رياض األطفال ،وذكاء األطفال ،وأساليب رسد القصة وحكايات سمسم).

63

63

0

0

0

0

0

 2.7.2تطوير برنامج تدريبي عىل امل ُستويني األسايس واملتخصص.

30

30

0

0

0

0

0

 3.7.2تطوير وحدة حول االحتياجات الخاصة لدى األطفال واحتياجات التعلم واإلعاقات املختلفة.

25

25

0

0

0

0

0

 4.7.2برنامج تدريبي لتدريب ُمعلمي رياض األطفال يف الجامعة قبل أن يبارشوا العمل (املعهد
الوطني للرتبية).

90

0

22

23

22

23

0

الهدف  :8تطوير وتنفيذ املعايري املهنية ملعلمي رياض األطفال.
 1.8.2تطوير املعايري املهنية للمعلمني يف رياض األطفال.

21

21

0

0

0

0

0

 2.8.2املصادقة عىل املعايري املهنية مل ُعلمي رياض األطفال وتنفيذها.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :9إنشاء مركز متميز لتنمية الطفولة املبكرة.
 1.9.2إكامل وثيقة مرشوع مركز تنمية الطفولة املبكرة.

44

44

0

0

0

0

0

 2.9.2إنشاء مركز لتنمية الطفولة املبكرة.

350

175

175

0

0

0

0

 3.9.2فتح مركز تنمية الطفولة املبكرة.

450

0

50

100

150

150

150

الغاية  :3ضامن االستمرارية واالنتقال بسهولة من مرحلة الروضة الثانية (التمهيدي) إىل مرحلة التعليم األسايس.
الهدف  :1تعديل املناهج للصفوف 3- 1
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 1.1.3امل ُواءمة بني مناهج الصفوف  3-1واملنهاج الوطني لرياض األطفال.

21

21

0

0

0

0

0

 2.1.3مراجعة مناهج رياض األطفال والصفوف  3 – 1لتتضمن نهج املهارات الحياتية وأن تكون
ُمرتكزة عىل الطفل.

35

20

15

0

0

0

0

الجزء الرابع
الرعاية والتعليم والتنمية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الهدف  :2تحسني ُمستوى التطور املهني.
 1.2.3تطوير دليل تدريبي للمناهج الجديدة.

5

0

5

0

0

0

0

 2.2.3تدريب معلمي رياض األطفال والصفوف  3-1عىل املناهج الجديدة والرتكيز عىل املرحلة
االنتقالية من الروضة إىل املرحلة االبتدائية.

30

0

30

0

0

0

0

املجموع الجزيئ يكلف املحور الثاين

34772

4732

5842

6991

7450

9757

7640
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة

مالحظات حول حساب الكلفة
3.3.1 – 1.1.1

من املتوقع أن يتم طرح نظام وتعليامت ترخيص دور الحضانة خالل السنة األوىل من
الربنامج الزمني لخطة العمل  ،بينام ستتم عمليات التدريب وامل ُتابعة خالل السنة الثانية.
أما تطوير إطار املوارد التعليمية فمن املتوقع أن يتم خالل العام األول من خطة العمل.

1.4.1

ال يزال موضوع إيجاد نظام اعتامد لدور الحضانة الخاصة قيد النقاش ،وقد تتم
ُمبارشته بعد تحديث تعليامت الرتخيص ،ولذا تم تعليم األرقام باللون األخرض ،ولكن
من املؤكد يف جميع األحوال أن هذا لن يؤدي إىل زيادة جوهرية يف النفقات املتكررة.

 1,1,2و 3.1.2

الهدف الكيل هو ضامن التحاق األطفال الذين تصل أعامرهم إىل  5سنوات يف املرحلة الثانية من الروضة
(التمهيدي) .وصل عدد املواليد الجدد يف األردن إىل حوايل  140,000عام  ،2000ومن املتوقع أن ينخفض
إىل  130,000يف عام  ،2015ولكن من املتوقع أن تشهد الفرتة ما بني عامي  2000و 2015ارتفاعا طفيفا،
وإن بنينا حساباتنا عىل أساس الرقم  130,000وافرتضنا أن حجم املجموعة الصفية هو  25فهذا يعني أنه
سيكون لدينا  5200مجموعة من األطفال الذين تصل أعامرهم إىل خمس سنوات يف األردن .يف الوقت
الحايل يصل إجاميل معدالت االلتحاق إىل حوايل ( %30املصدر :تقرير الرقابة العاملي للتعليم من أجل
الجميع  ،2008التقدير الخاص بعام  .)2006وهذا يعني أن الزيادة امل ُتوقعة هي  %70لحوايل 5200
مجموعة هي  3640مجموعة .ونحن نفرتض أيضا أن معلام بدوام كامل له غرفة واحدة (سواء كانت يف
مدرسة ابتدائية أو يف روضة) يستطيع أن يتوىل مسؤولية مجموعتني من األطفال ذوي الخمسة أعوام،
مجموعة يف الصباح ومجموعة يف املساء( ،عمليا ميكن أن ينجز العمل من قبل معلمني بدوام جزيئ ،ولكن
هذا ال يؤثر عىل التكاليف) ،كام يعني هذا أن العدد اإلضايف املطلوب من املعلمني والغرف الصفية هو
حوايل .1820
أما بالنسبة للبند ( 2.1.1إنشاء رياض األطفال يف املدارس األساسية الحكومية) فهذا يعني أن التكلفة
اإلجاملية هي حوايل  1820مرضوبة يف تكلفة التجهيزات (مبا فيها تجهيز األثاث واملعدات واملواد الالزمة).
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ويف أرمينيا عىل سبيل املثال حيث يساوي إجاميل الناتج املحيل إىل حد كبري ذلك املوجود يف األردن كانت
كلفة الوحدة هي حوايل  10,000دوالر أمرييك .وهذا يعني أن الكلفة الكلية ستكون حوايل 18,200,000
أو  12,922,000دينار أردين  .وإن كان سيتم تحقيق ذلك خالل الخمس سنوات التي تشملها الخطة فهذا
يعني استثامر مبلغ تصل قيمته إىل خمس هذا املبلغ الكيل أي  /2,584,000السنة ،أما بعد مدة تنفيذ
الخطة نتوقع أن تصل تكاليف الصيانة إىل  %5من االستثامر العام أي  650,000دينار أردين.
البند  2.1.3يختص برواتب املعلمني اإلضافيني املطلوبني ،وإذا كان راتب الدوام الكامل هو حوايل 3655
دينار أردين سنويا فإن املجموع النهايئ املطلوب سنويا يصل إىل  6,652,100دينار أردين ،ونحن نفرتض أن
النفقات ستتزايد لتتجاوز هذا املستوى تدريجيا بالتزامن مع فتح غرف رياض األطفال يف املدارس العامة.

2.1.2

يتعلق هذا البند بتجهيز وصيانة رياض األطفال املوجودة حاليا ،فإن كانت كلفة تجهيز الوحدة
هي حوايل  10,000دوالر أمرييك ،وكان عدد رياض األطفال املوجودة حاليا يصل إىل  150روضة
فإن التكلفة اإلجاملية هي حوايل  1.5مليون دوالر أمرييك يف السنة .وإن حولنا هذا املبلغ إىل
قيمته بالدينار األردين فإن ذلك يساوي حوايل  213,000دينار أردين .أما الصيانة فتُقدر بحوايل
 53,000دينار أردين ضمن النفقات املتكررة ،وهو ما يُساوي تقريباً  %5من االستثامر العام.

 3الحظ أن التقديرات الواردة هنا تختلف عن التقديرات التي استلمناها يف املالحظات املكتوبة التي وردت ردا عىل التقديرات ،إذ يُعترب الرقم
 1820أعىل بكثري من رقم  600الذي ورد يف املالحظات ،وإن كنا نريد فعال أن نصل إىل نسبة  %100فعدد الغرف املطلوب هو بالتأكيد أعىل بكثري
من  600غرفة ،ومن ناحية أخرى بلغت التكلفة املقرتحة للوحدة يف املالحظات حوايل  65,000دوالر أمرييك ،ويبدو أن هذا الرقم أعىل من الالزم.
فإذا إذا افرتضنا أننا بحاجة إىل  1820غرفة بكلفة  10,000دوالر أمرييك التي ميكن أن تجهز غرفة كافية يكون مبلغ املستثمر هو حوايل  13مليون
دينار أردين وهو منطقي أكرث من مبلغ  30مليون دينار أردين الذي ورد يف املالحظات ،سيتم حذف هذه املالحظة من النسخة النهائية لخطة العمل.

الجزء الرابع

3.3.2

يتناول هذا البند تكاليف أجور املرشفني عىل رياض األطفال .ومن املقدر أننا سنحتاج إىل حوايل 25
مرشف لرياض األطفال ،وإن كان الراتب الشهري لكل منهم هو  563دوالر أمرييك ،يكون إجاميل الكلفة
السنوية – والذي يقع أيضا ضمن النفقات املتكررة – حوايل  168,900 = 25 × 12 ×562دوالر أمرييك
أي  135,120دينار أردين .ومن املفرتض أننا سنصل إىل هذا املستوى بشكل تدريجي خالل إطار تنفيذ
الخطة.

4.7.2

تصل كلفة برنامج تدريب معلمي رياض األطفال إىل حوايل  196دوالر أمرييك لكل شخص ،أما العدد
اإلجاميل للمعلمني فهو حوايل  750معلم وإذا فالتكلفة اإلجاملية هي  126,750دوالر أمرييك أي
حوايل  89,992دينار أردين ،ومن املفرتض أن التدريب سيبدأ يف العام الثاين ألن تطوير وتنظيم الربنامج
يحتاج إىل وقت .ستتوزع الكلفة بالتساوي بني السنوات الثانية والخامسة ،للحد من عدد امليرسين
املطلوب وتكاليف التحضري ،والناتج هو استثامر مبقدار  22,500سنويا بني السنتني الثانية والخامسة.

3.9.2 – 2.9.2

هناك حاجة لتقديم دعم مايل تصل قيمته إىل حوايل  350,000لبناء وتأثيث مركز تنمية الطفولة املبكرة
املتميز وتجهيزه باملعدات املطلوبة ،وتصل الكلفة التشغيلية املتكررة املتوقعة له حوايل  250,000دينار
أردين ( )2.9.3ولقد تم حساب هذه الكلفة عىل افرتاض وجود عدد محدود جدا من الطواقم املؤهلة (مبا
يف ذلك املدير) وعدد أكرب من العاملني عىل املستوى املتوسط واملنخفض باإلضافة إىل تكلفة املواد .يتوقع
4
أن يرتاوح عدد أفراد الطاقم ما بني  10إىل 15

 4ورد يف املالحظات املكتوبة أن تكون هذه القيمة حوايل ( 1,500,000دوالر أو دينار؟) ،وهي أعىل مبقدار  10مرات من التكلفة الواردة هنا .ولن
يكون هذا الرقم منطقيا إال ان افرتضنا أن الطاقم املطلوب إلدارة املركز أكرب بكثري ،و قد تكون هناك حاجة للتحاور أكرث حول مهمة املركز وطبيعة
عمله وحجمه ،سيتم حذف هذه املالحظة يف النسخة النهائية من خطة العمل
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :2الرعاية والتعليم والتنمية
الجدول -2ج :الحاكمية (مالحظة حول احلاكمية :احلاكمية ليست عبارة عن مهام ووظائف ولكنها عبارة عن أدوار ومسؤوليات .وال تصل احلاكمية هنا إلى مستوى توزيع املهام ولكنها تركز على األدوار
الكلية التي يجب أن يقوم بها الشركاء ويلبوها).

األهداف

الرشكاء
وزارة الرتبية
والتعليم

وزارة التنمية االجتامعية

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

اليونيسف

املعهد الوطني للرتبية

تدريب
الجامعات

املنظامت
غري
الحكومية

القطاع الخاص

الغاية  :1تحسني جودة دور الحضانة.
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1.1تطبيق وتنفيذ معايري
ترخيص دور الحضانة.

املستوى األويل )1( :املستوى
الترشيعي )2( ،املستوى
اإلداري.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

املستوى األويل:
تنفيذ الترشيعات

2.2تحسني نظام اإلرشاف
عىل دور الحضانة.

املستوى األويل )1( :التطوير،
( )2التنسيق )3( ،التدريب،
( )4اإلرشاف.

مستوى الدعم:
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
( )1التدريب)2( ،
اإلرشاف.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

3.3تطوير وتنفيذ إطار
وطني يشمل املصادر
التعلمية لدور
الحضانة.

املستوى األويل )1( :التطوير،
( )2التنسيق )3( ،التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1التطوير)2( ،
التنسيق)3( ،
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1التطوير)2( ،
التنسيق)3( ،
التنفيذ.

املستوى األويل :التنفيذ.

مستوى الدعم:
التدريب.

4.4إنشاء نظام العتامد
دور الحضانة الخاصة
ومأسسة هذا النظام.

املستوى األويل )1( :املستوى
الترشيعي )2( ،املستوى
اإلداري..

مستوى الدعم:
الترشيعات.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

املستوى األويل :االستشاري.

املستوى األويل:
االستشاري.

املستوى األويل:
االستشاري

5.5تحسني القدرات الفنية
للمهنيني العاملني يف
دور الحضانة.

املستوى األويل )1( :املستوى
الترشيعي )2( ،التدريب)3( ،
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
التدريب)2( ،
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
( )1التدريب)2( ،
اإلرشاف.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

الجزء الرابع
األهداف

الرشكاء
وزارة الرتبية
والتعليم

وزارة التنمية االجتامعية

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

اليونيسف

املعهد الوطني للرتبية

تدريب
الجامعات

املنظامت
غري
الحكومية

القطاع الخاص

الغاية  :2التوسع يف القدرة عىل الوصول إىل رياض األطفال ورفع ُمستوى جودتها.
1.1زيادة أعداد رياض
األطفال املنشأة يف
املدارس الحكومية.

املستوى األويل:
( )1اإلدارة)2( ،
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
اإلرشاف.

مستوى الدعم:
اإلرشاف.

املستوى األويل:
تنفيذ التوسع.

2.2املصادقة عىل معايري
ترخيص رياض األطفال
وتنفيذها.

املستوى األويل:
( )1الترشيعات،
( )2التنسيق،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1الترشيعات،
( )2التنسيق،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1الترشيعات،
( )2التنسيق)3( ،
اإلرشاف عىل التنفيذ.

املستوى األويل :التطوير.

املستوى األويل:
التطوير.

املستوى األويل:
التنفيذ.

3.3تحسني إجراءات
اإلرشاف عىل ترخيص
رياض األطفال.

املستوى األويل:
( )1التنسيق،
( )2التدريب،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ..

الدعم)1( :
اإلرشاف)2( ،
التدريب.

مستوى اإلسناد:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

املستوى األويل :تنفيذ
التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

4.4ضامن توفر منهاج
وطني لرياض األطفال
التي تديرها املنظامت
غري الحكومية والقطاع
الخاص.

املستوى األويل:
( )1التنسيق،
( )2التطوير.

مستوى الدعم:
التنسيق.

مستوى الدعم:
التطوير.

مستوى اإلسناد :التطوير.

مستوى اإلسناد:
التطوير.

املستوى
األويل:
التنفيذ.

املستوى األويل:
التنفيذ.
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األهداف

الرشكاء
وزارة الرتبية
والتعليم
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وزارة التنمية االجتامعية

املنظامت
غري
الحكومية

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

اليونيسف

املعهد الوطني للرتبية

تدريب
الجامعات

5.5تنفيذ أنظمة ضبط
الجودة يف رياض
األطفال الحكومية
واملصادقة عليها.

املستوى األويل:
( )1الترشيع،
( )2التنسيق،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
الترشيع)2( ،
التنسيق)3( ،
اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1الترشيع)2( ،
التنسيق)3( ،
اإلرشاف عىل التنفيذ.

مستوى اإلسناد :التطوير.

مستوى اإلسناد:
( )1التطوير،
( )2اإلرشاف عىل
التنفيذ.

6.6تطوير وتنفيذ نظام
اعتامد وطني لرياض
األطفال يف القطاع
الخاص واملصادقة
عليه.

املستوى األويل:
( )1الترشيع)2( ،
التنسيق.

مستوى اإلسناد:
التنسيق.

مستوى اإلسناد:
التنسيق.

مستوى الدعم :التطوير.

مستوى الدعم:
التطوير.

7.7تطوير وتنفيذ برنامج
تدريب شامل.

املستوى أويل:
( )1التطوير،
( )2التدريب،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

مستوى اإلسناد:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

املستوى األويل )1( :التطوير،
( )2تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
( )1التطوير)2( ،
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

8.8تطوير وتنفيذ املعايري
املهنية ملعلمي رياض
األطفال.

املستوى أويل:
( )1التطوير،
( )2التدريب،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

مستوى اإلسناد:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

املستوى األويل )1( :التطوير،
( )2تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
( )1التطوير)2( ،
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.

 .9إنشاء مركز لتنمية
الطفولة املبكرة والتميز.

املستوى األويل:
( )1التطوير)2( ،
التنسيق.

مستوى الدعم التطوير.

مستوى الدعم:
التطوير.

مستوى
الدعم:
الترشيع.

مستوى
اإلسناد:
التطوير.

القطاع الخاص

مستوى الدعم:
الترشيع.

مستوى اإلسناد:
التطوير.

الجزء الرابع
األهداف

الرشكاء
وزارة الرتبية
والتعليم

وزارة التنمية االجتامعية

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

اليونيسف

املعهد الوطني للرتبية

تدريب
الجامعات

املنظامت
غري
الحكومية

القطاع الخاص

الغاية  :3ضامن االستمرارية واالنتقال بسهولة من مرحلة الروضة الثانية (التمهيدي) إىل مرحلة التعليم األسايس.
1.1تعديل املناهج
للصفوف 3- 1

املستوى األويل:
مراجعة املناهج.

 .2.2تحسني ُمستوى
التطور املهني.

املستوى األويل:
( )1التطوير،
( )2التدريب،
( )3اإلرشاف عىل
التنفيذ.

مستوى الدعم
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

مستوى اإلسناد:
( )1اإلرشاف)2( ،
التدريب.

مستوى الدعم :مراجعة
املناهج.

مستوى اإلسناد:
مراجعة املناهج.

املستوى األويل )1( :التطوير،
( )2تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
( )1التطوير)2( ،
تنفيذ التدريب.

املستوى األويل:
تنفيذ التدريب.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :2الرعاية والتعليم والتنمية
الجدول ج :املراقبة.
األهداف

مؤرشات املتابعة

الغاية  :1تحسني جودة دور الحضانة.
 1.1تطبيق وتنفيذ تعليامت ترخيص دور الحضانة املحدثة.

•توفر املؤرشات.
•نسبة دور الحضانة التي تطبق التعليامت.
•عدد كوادر وزارة التنمية امل ُدربة عىل استخدام معايري الرتخيص.

 2.1تحسني نظام اإلرشاف عىل دور الحضانة.

•عدد املرشفني املدربني عىل استخدام معايري الرتخيص.
•عدد دور الحضانة التي تلبي معايري الرتخيص  2.1زيادة أعداد رياض األطفال املنشأة يف املدارس الحكومية.

 3.1تطوير وتنفيذ إطار وطني يشمل املوارد التعليمية لدور الحضانة.

•املصادقة عىل اإلطار الوطني للموارد التعليمية لدور الحضانة.
•عدد دور الحضانة التي تتبنى أطر موارد التعليم.

 4.1إنشاء نظام العتامد دور الحضانة الخاصة ومأسسة هذا النظام.

•عدد دور الحضانة الجديدة التي ت ُحقق رشوط نظام اإلعتامد.
•عدد دور الحضانة القامئة التي ت ُحقق رشوط نظام اإلعتامد .

 5.1تحسني القدرات الفنية للمهنيني العاملني يف دور الحضانة.

•زيادة عدد املراكز التدريبية والربامج النموذجية يف مراكز التدريب حول تنمية الطفولة املبكرة والتعلم املبكر.
•عدد الجامعات األردنية التي تقدم مساقا تدريبية ودبلوم يف تنمية وتعليم الطفولة املبكرة.
•عدد الطلبة امللتحقني مبساقات التدريب والربامج وبرامج الدبلوم.

الغاية  :2التوسع يف القدرة عىل الوصول إىل رياض األطفال وتحسني جودتها.
 1.2زيادة أعداد رياض األطفال املنشأة يف املدارس الحكومية.
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•زيادة يف نسبة األطفال الذين تصل أعامرهم إىل  5سنوات وامللتحقني يف رياض األطفال كل عام.
•نسبة الزيادة السنوية يف املخصصات السنوية املحددة لرياض األطفال يف موازنة وزارة الرتبية والتعليم.
•توفر البيانات حول عدد من رياض األطفال ومواقعها.
•عدد رياض األطفال التي تنشأ كل عام.

الجزء الرابع
األهداف

مؤرشات املتابعة

 2.2التوسع يف القدرة عىل الوصول إىل رياض األطفال وتحسني جودتها.

•التوصل إىل تعليامت ترخيص متفق عليها عىل املستوى الوطني.
•عدد طواقم وزارة التعليم املدربني عىل استخدام تعليامت الرتخيص لرياض األطفال.
•نسبة رياض األطفال التي تم اعتامدها بحسب املعايري.

 3.2تحسني إجراءات اإلرشاف عىل ترخيص رياض األطفال.

•عدد طواقم وزارة الرتبية والتعليم املدربني عىل اإلرشاف عىل الرتخيص.
•تحديث إجراءات وزارة الرتبية والتعليم عىل أساس دراسة تقييمية.

 4.2ضامن توفر منهاج وطني لرياض األطفال التي تديرها املنظامت غري الحكومية
والقطاع الخاص.

•إنشاء أنظمة لتوزيع مناهج رياض األطفال.
•إنشاء نظام لطلب املنهاج من قبل رياض األطفال التي تديرها املنظامت غري الحكومية.
•ارتباط مناهج التدريب باملنهج الوطني.

 5.2تنفيذ أنظمة ضبط الجودة يف رياض األطفال الحكومية واملصادقة عليها.

• املصادقة عىل أنظمة لضامن الجودة.
•زيادة عدد رياض األطفال املجهزة باألثاث واألدوات التعليمية الالزمة.
•زيادة ُمستوى تطور مهارات تعلم األطفال الذين يتخرجون من رياض األطفال الحكومية مع تنفيذ أنظمة ضبط الجودة .

 6.2تطوير وتنفيذ نظام اعتامد وطني لرياض األطفال يف القطاع الخاص واملصادقة
عليه.

•معدالت االلتحاق برياض األطفال يف القطاع الخاص.
•الرشاكة بني رياض األطفال يف القطاعني العام والخاص يف النظام الوطني.
•مراقبة طواقم وزارة الرتبية ألنظمة اعتامد رياض األطفال الخاصة.

 7.2تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل.

•زيادة عدد مراكز التدريب والربامج النموذجية حول تنمية الطفولة املبكرة والتعليم املبكر.
•عدد الجامعات األردنية التي تقدم مساقات ودبلوم وبرامج معتمدة حول التعليم املبكر وتنمية الطفولة املبكرة.
•عدد الطالب املشاركني يف املساق والدبلوم والربامج املعتمدة.

 8.2تطوير وتنفيذ املعايري املهنية ملعلمي رياض األطفال.

•امكانية استخدام املعايري املهنية لإلختبار من خالل تقييم فريق العمل خالل فرتات زمنية ُمحددة.
•توفر نظام تصنيف (للرواتب) يف رياض األطفال.
•إيجاد أدوات تقييم لتقييم كفاءة العاملني يف رياض األطفال.

 9.2إنشاء مركز لتنمية الطفولة املبكرة للتميز.

•مركز تنمية الطفولة املبكرة للتميز عىل املستوى الوطني يف الدولة.
•االعرتاف مبركز التنمية املبكرة للتميز يف املنطقة خالل زيارات الخرباء اإلقليميني للمركز.
•دعوة فريق عمل مركز تنمية الطفولة املبكرة للتميز لعرض أعامل املركز يف املحافل الدولية.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
األهداف

مؤرشات املتابعة

الغاية  :3سهولة االنتقال من صف مرحلة الروضة الثانية (التمهيدي) إىل مرحلة التعليم األسايس.
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1.1تعديل مناهج الصفوف 3-1

•توافق مناهج الصفوف  3-1مع منهج رياض األطفال يف الجوانب املتعلقة بالتعلم والتطور.
•أن ت ُبنى مناهج الصفوف  3 -1عىل مناهج رياض األطفال وتستند إىل التوجه املستخدم فيها.
•زيادة عدد األطفال الذين يلتحقون باملدرسة االبتدائية ويُحققون تحصيال أعىل يف الصف األول.

2.2تحسني ُمستوى التطور املهني.

•تطوير دليل تدريبي عىل املنهاج الجديد.
•تدريب معلمي الصفوف  3 -1عىل املنهاج الجديد.

الجزء الرابع

املحور  :3مشاركة األرسة واملجتمع املحيل
الجدول –3أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :1تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية و ُمنظامت املُجتمع املدين عىل املستوى املجتمعي لدعم العائالت واألطفال.
1.1تأسيس وتشغيل قاعدة
بيانات للمنظامت العاملة
عىل املستوى املجتمعي
والتي توفر الخدمات لألطفال
والعائالت عىل مستوى
املحافظة.

أن تتوفر لدى  3محافظات
عىل األقل قاعدة بيانات.

2.2تعزيز آليات التنسيق القامئة
عىل مستوى امل ُحافظات
لتنظيم وتنفيذ أنشطة
املؤسسات لتجنب اإلزدواجية
وتكرار الخدمات.

خطة منسقة يف  3محافظات
عىل األقل تتناول الخدمات
املقدمة لألطفال واألُرس استنادا
عىل احتياجات املجتمع
والتوجه الوطني.

 1.1.1تطوير نظام محوسب بالتعاون مع املنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية.

0.6 – 0.0

 2.1.1البحث عن الربامج القامئة والتي ت ُركز عىل تنشئة األبناء إىل جانب برنامج التوعية الوالدية.

0.6 – 0.0

 3.1.1تنفيذ وتحديث النظام املحوسب ومتكني جميع املنظامت املجتمعية واملنظامت الحكومية وغري الحكومية من الوصول إليه.

 – 0.6النهاية

 4.1.1مقارنة الربنامج الحايل بالربامج املطبقة يف بلدان األخرى.

1.0 – 0.6

 1.2.1استخدام البيانات املتوفرة وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد احتياجات املجتمع فيام يتعلق باحتياجات تنمية الطفولة املبكرة.

1.0 – 0.6

 2.2.1التخطيط لربامج وأنشطة جديدة ت ُلبي االحتياجات املحلية مع أخذ التفويض الوطني بعني االعتبار.

 - 1.0النهاية

الغاية  :2تطوير ودعم الرتبية الوالدية والوعي بقضايا وطنية والوعي بقضايا الطفولة املبكرة.
1.1التوسع يف نرش املعرفة
املتعلقة بتنشئة األبناء.

تيسري الوصول إىل املعرفة
امل ُتعلقة بتنشئة األبناء من
 %10إىل  %40لجميع األرس.

 1.1.2تأسيس هيئة تنسيقية ملراقبة وتنسيق جميع األنشطة من أجل زيادة نرش املعرفة امل ُتعلقة بتنشئة األبناء (يتضمن هذا
التنسيق بني برامج التوعية الوالدية والربامج األخرى).

0.3 – 0.0

 2.1.2تحديد املحتوى واملناطق الجغرافية التي مل يغطيها برنامج التوعية الوالدية.

0.9 – 0.3

 3.1.2تحديث الربنامج استنادا إىل الخطوة  2.1.2وإثراء ُمحتوى واستخدام الربامج الحالية.

 – 0.9النهاية
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األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

2.2تحسني مامرسات التنشئة
األُرسية.

تغيري  %40من األُرس التي
تتلقى املهارات العملية
واملعلومات من خالل برامج
مختارة املامرسات املستهدفة
يف تنشئة أبنائها.

 1.2.2تقييم الربامج القامئة حاليا مبا فيها برنامج التوعية الوالدية للتأكد من احتوائها عىل مهارات عملية.

0.6 – 0.0

 2.2.2استخدام نتائج التقييم لتحديث ومراجعة برنامج التوعية الوالدية.

1.0 – 0.6

 3.2.2استخدام نتائج التقييم لتوفري املعلومات لربامج تنشئة األبناء األخرى.

1.6 – 1.0

3.3ضامن أن يكون محتوى
الربامج ُمحدثا و ُمرتبطا
بامل ُستجدات .

أن تتم مراجعة محتوى جميع
برامج التنشئة مرة كل 3
سنوات.

 1.3.2إجراء مراجعة تستن ُد إىل  3مجموعات من البيانات:
•األدبيات الدولية.
•تحليل األوضاع.
•النتائج امل ُرتتبة عىل الغاية السابقة ودراسات التقييم األخرى.

0.6 – 0.0

 2.3.2تحديث املحتوى عىل أساس نتائج مراجعة املحتوى.

 - 0.6النهاية

4.4ضامن مأسسة واستدامة
الربامج التي تنفذها
املؤسسات الرشيكة.

مأسسة برنامج التوعية
الوالدية داخل وزارات الصحة،
الرتبية والتعليم ،التنمية
االجتامعية ،واألوقاف.

 1.4.2تحديد هيئة التنسيق تتكون من ممثلني عن وزارات الصحة ،والرتبية والتعليم ،والتنمية االجتامعية ،واألوقاف ،لتكون مسؤولة
عن مأسسة واستدامة الربامج الحالية.

0.3 – 0.0

 2.4.2مراجعة وتحديث الربامج القامئة من قبل الهيئة التنسيقية التي تم تحديدها يف النقطة 2.4.1

– 0.3النهاية

5.5ضامن تطوير وتنفيذ سياسة
لإلرشاد األرسي.

تطوير سياسة اإلرشاد األرسي
واعتامدها وتنفيذها يف 3
محافظات.

 1.5.2تطوير سياسة اإلرشاد األرسي.

0.6 – 0.0

 2.5.2اختبار سياسة اإلرشاد األرسي من خالل مرشوع تجريبي.

1.0 – 0.6

 3.5.2تنفيذ سياسة اإلرشاد األرسي.

 - 1.0النهاية

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :3زيادة دمج األُرس يف العملية التعليمية ألبنائهم
1.1التوسع يف دمج األُرس يف
الربامج.

1.1أن تصل نسبة مشاركة
األُرس يف رياض األطفال
إىل ( %100مشاركة األُرس
كمتطوعني يف الصف أو
مساعدين للمعلمني).
 2.2أن تكون هناك مشاركة
لألُرس يف  %30من رياض
األطفال التي تديرها
املنظامت غري الحكومية
3.3أن يكون هناك مجالس
ألولياء األمور واملعلمني
يف جميع املدارس
األساسية.
4.4أن يكون هناك عىل
األقل برنامج مبتكر واحد
إلرشاك األُرس سنويا.

 1.1.3مراجعة ومراقبة مشاركة األرس يف رياض األطفال املرتبطة باملنظامت غري الحكومية واملدارس الحكومية وتحديد الفجوات
واملجاالت التي تكون فيها املشاركة منخفضة.

قامئة

 2.1.3التوسع يف الربامج القامئة استنادا إىل املعلومات الواردة من املراجعة امل ُستمرة.

 - 0.6النهاية

 3.1.3تطوير برامج مبتكرة جديدة لدمج األرس.

 - 0.6النهاية

 4.1.3استكامل إرشادات مجالس أولياء األمور واملعلمني واعتامدها.

0.6 – 0.0

 5.1.3إعادة تنظيم الربامج الناجحة والرتويج لها من خالل قنوات اإلعالم.

 - 0.6النهاية
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املحور  :3مشاركة العائلة واملجتمع املحيل.
الجدول -3ب :حساب التكلفة.
مشاركة األرسة واملجتمع املحيل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :1تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية و ُمنظامت املُجتمع املدين عىل املستوى املجتمعي.
الهدف  :1قاعدة بيانات تتضمن املنظامت املجتمعية التي تقدم الخدمات لألرس عىل ُمستوى املحافظات.
 1.1.1تطوير نظام محوسب بالتعاون مع املنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية
واملنظامت الحكومية.
 2.1.1البحث عن الربامج القامئة والتي تُركز عىل تنشئة األبناء إىل جانب برنامج التوعية الوالدية.
 3.1.1تنفيذ وتحديث نظام محوسب وتسهيل الوصول إليه.
 4.1.1مقارنة الربنامج الحايل بالربامج املطبقة يف بلدان أخرى.
املجموع الكيل 4.1.1 – 1.1.1

30

30

0

0

0

0

0

الهدف  :2تعزيز التنسيق القائم عىل مستوى املُحافظات.
 1.2.1استخدام البيانات وقاعدة البيانات لتحديد احتياجات املجتمع يف مجال تنمية الطفولة
املبكرة.

0

0

0

0

0

0

0

 2.2.1التخطيط لربامج ونشاطات جديدة لتلبية االحتياجات املحلية ضمن التوجه الوطني.

0

0

0

0

0

0

0

الغاية  :2تطوير ودعم الرتبية الوالدية والوعي بقضايا وطنية والوعي بقضايا الطفولة املبكرة.
الهدف  :1التوسع يف نرش املعرفة املتعلقة بتنشئة األبناء.
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 1.1.2تأسيس هيئة تنسيقية ملراقبة وتنسيق جميع األنشطة من أجل زيادة نرش املعرفة امل ُتعلقة
بتنشئة األبناء (يتضمن هذا التنسيق بني برامج التوعية الوالدية والربامج األخرى).

0

0

0

0

0

0

0

 2.1.2تحديد املحتوى واملناطق الجغرافية التي ال يغطيها برنامج التوعية الوالدية.

0

0

0

0

0

0

0

الجزء الرابع
مشاركة العائلة واملجتمع املحيل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 3.1.2تحديث الربنامج استنادا إىل الخطوة  2.1.2وإثراء ُمحتوى واستخدام الربامج الحالية.

1000

0

1000

2000

3000

4000

4000

الهدف  :2تحسني مامرسات التنشئة األُرسية.
 1.2.2تقييم الربامج القامئة حاليا مبا فيها برامج التوعية الوالدية لتحديد املهارات العملية.

10

10

0

0

0

0

0

 2.2.2استخدام نتائج التقييم لتحديث ومراجعة برامج التوعية الوالدية.

5

5

0

0

0

0

0

 3.2.2استخدام نتائج التقييم لتوفري املعلومات لربامج التوعية الوالدية.

5

5

0

0

0

0

0

الهدف  :3ضامن أن يكون محتوى الربامج ُمحدثا و ُمرتبطا باملُستجدات.
 1.3.2إجراء مراجعة تستن ُد إىل األدبيات الدولية ،وتحليل الوضع ،والتقييم (.)2.2.1

16

16

0

0

0

0

0

 2.3.2تحديث املحتوى عىل أساس نتائج مراجعة املحتوى.

5

5

0

0

0

0

0

الهدف  :4مأسسة واستدامة الربامج التي تنفذها املؤسسات الرشيكة.
 1.4.2تحديد هيئة للتنسيق تتكون من ممثلني عن وزارات الصحة ،والرتبية والتعليم ،والتنمية
االجتامعية ،واألوقاف لتكون مسؤولة عن مأسسة واستدامة الربامج الحالية.

16

16

0

0

0

0

0

 2.4.2مراجعة وتحديث الربامج القامئة من قبل الهيئة التسيقية التي تم تحديدها يف النقطة.

5

5

0

0

0

0

0

الهدف  :5تطوير وتنفيذ سياسة لإلرشاد األرسي.
 1.5.2تطوير سياسة اإلرشاد األرسي.

39

39

0

0

0

0

0

 2.5.2اختبار سياسة اإلرشاد األرسي من خالل مرشوع تجريبي.

45

25

20

0

0

0

0

 3.5.2تنفيذ سياسة اإلرشاد األرسي.

0

0

0

0

0

0

0
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مشاركة العائلة واملجتمع املحيل

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :3دمج األُرس يف العملية التعليمية ألبنائهم.
الهدف  :1التوسع يف برامج مشاركة األهايل.
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 1.1.3مراجعة ومراقبة مشاركة األُرس يف رياض األطفال املرتبطة باملنظامت غري الحكومية واملدارس
الحكومية وتحديد الفجوات واملجاالت التي تكون فيها املشاركة منخفضة.

17

5

3

3

3

3

3

 2.1.3التوسع يف الربامج القامئة استنادا إىل املعلومات الواردة من املراجعة امل ُستمرة.

0

0

0

0

0

0

0

 3.1.3تطوير برامج مبتكرة وجديدة لدمج األُرس.

140

0

35

35

35

35

0

 4.1.3استكامل إرشادات مجالس أولياء األمور واملعلمني واعتامدها.

0

0

0

0

0

0

0

 5.1.3إعادة تنظيم الربامج الناجحة والرتويج لها من خالل قنوات اإلعالم.

56

0

14

14

14

14

14

املجموع الجزيئ للمحور 3

10368

140

1072

2052

3052

4052
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الجزء الرابع

مالحظات حول حساب التكلفة

 ،336,000ومبا أن سعر الوحدة هو  3دوالر أمرييك /طفل (املصدر :مالحظة اليونيسف حول التوعية
الوالدية الصادرة يف  28شباط  )2002فهذا يعني أننا نحتاج لحوايل  1,008,000سنويا.

يعترب دمج األُرس جزءا رئيسيا من هذه العملية (خاصة فيام يتعلق بأنظمة املعلومات حول املنظامت
املجتمعية التي تركز عىل األطفال واألُرس) ،ولكن يجب أن يتم تخصيص بعض املال من أجل البحث
وتطوير الربامج .ليست هناك حاجة للمزيد من أجهزة الحاسوب ألن هذه الربامج ميكن أن تعمل عىل
األجهزة املوجودة حاليا.

الطريقة الثانية :تُبني نفس املصادر أن هناك حوايل  591مختصا شارك يف العملية عام  ،2002وإن كان
ُمعدل الرواتب السنوية يصل إىل معدل راتب معلم الروضة ( 3655دينار أردين) ،فإن تكلفة الرواتب
اإلجاملية عام  2002تصل إىل  2.2مليون دينار أردين ،وإن كان علينا أن نضاعف هذا املبلغ مبقدار أربع
مرات ليتناسب مع ازدياد التغطية من  ،%40 - %10فإن الكلفة سرتتفع إىل  8.8مليون دينار أردين ،أي
أن قيمة االرتفاع هي حوايل  6.6مليون دينار أردين يف عام  ،2002فهذا يعني اختالفا مقداره 1,008,000
دوالر أمرييك.

4.1.1 – 1.1.1

1.2.2 – 1.2.1

يعترب تعزيز التنسيق عىل مستوى امل ُحافظات أيضا من ضمن العمل مع الرشكاء املعنيني.

2.2.1

القراءة املفصلة لهذا البند هي « التخطيط لربامج جديدة وألنشطة تُلبي االحتياجات املحلية
مع أخذ التوجه الوطني بعني االعتبار» ،وهذا قد ميثل مشكلة يف تقدير كلفة خطة العمل ،ألنه
إن تم تصميم أنشطة وبرامج جديدة فهذا يعني زيادة جوهرية يف األنشطة ،ألن هذا البند يهدف
إىل تلبية االحتياجات املحلية ضمن التوجه الوطني وعىل مستوى ُمرتفع وال يعني تنفيذ أبحاث
تظليل جميع القيم الواردة يف هذا البند (وهي صفر) للتنويه إىل هذه االحتاملية.
ُ
عرضية ،ولذا تم

3.1.2

ميكن أن تقدر تكلفة رفع كفاءة برامج التوعية الوالدية من  %40 - %10بطريقتني مختلفتني بحسب
البيانات املتوفرة ،وتؤدي هاتني الطريقتني إىل مخرجات مختلفة ولذا يجب أن يتم التفكري يف هذا البند
بشكل أكرب.

الطريقة األُوىل :حاليا هناك  718,000طفل دون سن الخامسة يف األردن ،وال يتوقع أن يتغري هذا الرقم
بشكل كبري ،إذا يف كل مجموعة عمرية هناك خمس هذا العدد أي  ،143,600وتشكل جميع الفئات
العمرية التي يشملها الربنامج وهي ( 8-0سنوات) مجموعة مستهدفة أساسية يصل عدد أفرادها إىل
 ،1,120,000وتصل نسبة املشاركة الحالية ضمن هذه الفئة املستهدفة إىل  112,000طفل وهي نسبة
 ،%10ونسبة املشاركة املرغوب فيها هي  %40أي  448,000شخص ،وبالتايل فإن التغطية ستزداد بنسبة

يف الوقت الحايل افرتضنا أن تكاليف الرواتب تق ُع بني القيمتني الواردتني يف األسلوبني املذكورين أعاله،
ولكن هناك حاجة للمزيد مع العمل لتقدير الكلفة بشكل أكرث دقة ولذا تم تظليل القيم باللون األخرض.

2.5.2

يتطلب هذا البند – اختبار سياسة اإلرشاد األرسي -توفري الخدمة عىل نطاق محدود ووجود نظام داخيل
للمراقبة والتقييم .وبالنسبة للشق األول فمن املفرتض أن هناك حاجة لحوايل  6000دوالر أمرييك
كل عام إضافة إىل مرشف /خبري بقيمة  10,000دوالر أمرييك ،أي ما مجموعه  28,000دوالر أمرييك
و 36,000دوالر أمرييك أخرى للتقييم .املجموع الكيل هو  64,000دوالر أمرييك أو  45,000دينار
يحتاج التقييم الجيد لسنة واحدة عىل األقل من العمل ولذا فإن التقييم سيتم يف مرحلة الحقة.
أردين.
ُ

3.5.2

ال ميكن أن يتم تقدير كلفة تنفيذ سياسة اإلرشاد األرسي دون وجود تغطية مستهدفة .هل سيتم التعامل
مع معظم األُرس يف املحافظات الثالث أو هل سيتم التعامل فقط مع األهايل يف األرس الفقرية؟ ما هي
معايري األهلية؟ وحتى لو تم التعامل فقط مع األُرس محدودة الدخل فستكون الكلفة يف جميع األحوال
كبرية ألنها يف األغلب ستعترب تدخال يتضمن عمال مكثفا يقوم به مختصون مدربون ،ولكن قد يكون
من املمكن أن نعمل من أجل تحقيق اإلنسجام مع برامج تثقيف األهايل (أنظر البند  ،)2.1.3لقد تم
تحديد الكلفة يف الوقت الحايل بصفر وباللون األخرض لإلشارة إىل أن هناك حاجة ملناقشة هذه النقطة
مع املعنيني يف األردن.
74

الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
1.1.3

من املتوقع أن تكون ُمتابعة مشاركة األهايل نشاطا جزئيا ألحد العاملني يف الوزارة أو الجامعات ،وهي
عملية مستمرة ولكنها تتطلب املزيد من العمل خالل العام األول.

2.1.3

ال يتطلب التوسع يف برامج دمج األُرس أي متويل إضافني ويعمل األُرس كمتطوعني ،أما بالنسبة للمعلمني
فيجب أن يصبح هذا من صلب عملهم ،وقد يكون التدريب مطلوبا لألُرس ولكن ميكن أن يدمج
هذا مع برامج التدريب األخرى (مثال :راجع البند  )2.7.4و /أو دمجها يف التدريب العميل املنتظم.

3.1.3

يجب أن يصبح تطوير الربامج امل ُبتكرة الجديدة عملية مستمرة ،ولكن بالنسبة للفرتة الزمنية التي تغطيها
الخطة نستطيع أن نقدر بأن املبلغ املطلوب يف هذه املرحلة هو  35,000دينار أردين (ملرشوع واحد يف السنة).

5.1.3

يُقدر أن تكون تكلفة الحملة اإلعالمية املتعلقة مبشاركة األُرس أقل من البند  2.2.3يف املحور رقم  1ألنها
ستتم عىل مستوى أقل.
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الجزء الرابع

املحور  :3مشاركة األرسة واملجتمع املحيل.
الجدول -3ج :الحاكمية (مالحظة حول احلاكمية :احلاكمية ليست عبارة عن مهام ووظائف ولكنها عبارة عن أدوار ومسؤوليات .وال تصل احلاكمية هنا إلى مستوى توزيع املهام ولكنها تركز على األدوار
الكلية التي يجب أن يقوم بها الشركاء ويلبوها).

األهداف

الرشكاء
الوزارات الوطنية:
وزارة الرتبية
والتعليم،
وزارة التنمية
االجتامعية ،وزارة
الصحة ،وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الصندوق
األُردين
الهاشمي
للتنمية
البرشية

املجلس
الوطني
لشؤون
األرسة

البلديات

االتحاد
العام
للجمعيات
الخريية

جمعية
املركز
اإلسالمي
الخريية

املنظامت
الجامهريية
اتحاد املرأة
األردنية

املنظامت
غري
الحكومية
(مؤسسة
نهر األردن،
مؤسسة
امللك حسني)

املجتمع
املحيل
مراكز تنمية
املجتمع
املدين

الوكالت
الدولية/
املنظامت
الدولية غري
الحكومية
(األنروا ،إنقاذ
الطفل)

الغاية  :1تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية و ُمنظامت املُجتمع املدين عىل املستوى املجتمعي لدعم األُرس واألطفال.
 1.1الحفاظ عىل قاعدة بيانات
للمنظامت العاملة عىل
املستوى املجتمعي والتي
توفر الخدمات لألطفال
واألُرس عىل مستوى
املحافظة.

املستوى األويل:
املتابعة وإعداد
الخرائط.

2.2تعزيز آلية التنسيق الحالية
عىل ُمستوى امل ُحافظات
لتنظيم وتنفيذ أنشطة
الشرُ كاء لتجنب اإلزدواجية
والتكرار.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى
األويل:
املتابعة
وإعداد
الخرائط.

أويل:

أويل:

أويل:
املستوى األول:
املتابعة وإعداد
الخرائط.

املستوى
األول:
التنسيق.
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األهداف

الرشكاء
الوزارات الوطنية:
وزارة الرتبية
والتعليم،
وزارة التنمية
االجتامعية ،وزارة
الصحة ،وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الصندوق
األُردين
الهاشمي
للتنمية
البرشية

املجلس
الوطني
لشؤون
األرسة

البلديات

االتحاد
العام
للجمعيات
الخريية

جمعية
املركز
اإلسالمي
الخريية

املنظامت
الجامهريية
اتحاد املرأة
األردنية

املنظامت
غري
الحكومية
(مؤسسة
نهر األردن،
مؤسسة
امللك حسني)

املجتمع
املحيل
مراكز تنمية
املجتمع
املدين

الوكالت
الدولية/
املنظامت
الدولية غري
الحكومية
(األنروا ،إنقاذ
الطفل)

الغاية  :2تحسني وتعزيز توعية وتثقيف األُرس بقضايا املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة.
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1.1التوسع يف نرش املعرفة
املتعلقة بتنشئة األبناء.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى
األويل)1( :
التنسيق)2( ،
النرش.

2.2تحسني مامرسات األُرس.

املستوى األويل:
التقييم واملراجعة.

املستوى
األويل:
التقييم
واملراجعة.

3.3ضامن تحديث ُمحتويات
الربامج .

املستوى األويل:
اإلرشاف واملتابعة.

4.4ضامن مأسسة واستدامة
الربامج التي تقيمها
املؤسسات الرشيكة.

املستوى األويل:
التنسيق والتحديث.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

املستوى
األويل)1( :
التنسيق،
( )2النرش.

مستوى
الدعم:
النرش.

مستوى
الدعم:
النرش.

مستوى
الدعم:
النرش.

مستوى الدعم:
النرش.

مستوى الدعم:
النرش.

مستوى الدعم:
النرش.

مستوى الدعم:
املراجعة.

مستوى
الدعم:
اإلرشاف
واملتابعة.

مستوى
الدعم:
اإلرشاف
واملتابعة.

مستوى
الدعم:
التنفيذ
وتحديث
الربامج.

املستوى
األويل :تنفيذ
وتحديث
الربامج.

املستوى
األويل :تنفيذ
وتحديث
الربامج.

املستوى
األويل :تنفيذ
وتحديث
الربامج.

املستوى األويل:
تنفيذ وتحديث
الربامج.

مستوى الدعم:
تنفيذ تحديث
الربامج.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى
الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى الدعم:
التنسيق
والتحديث.

مستوى الدعم:
التنسيق
والتحديث.

الجزء الرابع
األهداف

5.5ضامن تطوير وتنفيذ
سياسة اإلرشاد األرسي.

الرشكاء
الوزارات الوطنية:
وزارة الرتبية
والتعليم،
وزارة التنمية
االجتامعية ،وزارة
الصحة ،وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية

الصندوق
األُردين
الهاشمي
للتنمية
البرشية

املجلس
الوطني
لشؤون
األرسة

البلديات

االتحاد
العام
للجمعيات
الخريية

جمعية
املركز
اإلسالمي
الخريية

املنظامت
الجامهريية
اتحاد املرأة
األردنية

املنظامت
غري
الحكومية
(مؤسسة
نهر األردن،
مؤسسة
امللك حسني)

املجتمع
املحيل
مراكز تنمية
املجتمع
املدين

الوكالت
الدولية/
املنظامت
الدولية غري
الحكومية
(األنروا ،إنقاذ
الطفل)

املستوى األويل)1( :
الترشيعات)2( ،
مراقبة التنفيذ.

املستوى
األويل)1( :
الترشيع)2( ،
التنفيذ.

مستوى
الدعم)1( :
الترشيع)2( ،
التنفيذ.

مستوى
الدعم)1( :
الترشيعات
والتنفيذ.

املستوى
األويل:
التنفيذ
مستوى
الدعم:
الترشيعات.

املستوى
األويل:
التنفيذ
الدعم:
الترشيعات.

املستوى
األويل:
التنفيذ
مستوى
الدعم:
الترشيعات.

املستوى
األويل :التنفيذ

املستوى األويل:
التنفيذ

املستوى األويل:
التنفيذ

مستوى الدعم:
الترشيعات.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

مستوى الدعم:
الترشيعات.

الغاية  :3زيادة مشاركة األُرس يف برامج أبنائهم التعليمية.
1.1زيادة مشاركة األُرس يف
الربامج.

املستوى األويل :تنفيذ
التوسع.

املستوى
األويل :التنفيذ
يف املدارس
الخاصة.
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املحور  :3مشاركة األُرسة واملجتمع املحيل.
الجدول -3د :املراقبة.
األهداف

مؤرشات املُتابعة

الغاية  :1تعزيز التشبيك بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت الحكومية و ُمنظامت املُجتمع املدين عىل املستوى املجتمعي لدعم العائالت واألطفال.
 1.1امل ُحافظة عىل قاعدة بيانات امل ُنظامت العاملة عىل املستوى املجتمعي والتي توفر
الخدمات لألطفال واألُرس عىل مستوى املحافظة.

•توفر قاعدة البيانات موجودة يف  3محافظات عىل األقل.
•اعتامد خصائص الربامج املحددة يف قاعدة البيانات من قبل املنظامت الحكومية وغري الحكومية واملنظامت املجتمعية.

 2.1تعزيز التنسيق املوجود بني آليات التنسيق عىل مستوى امل ُحافظات لتنظيم
وتنفيذ أنشطة األطراف لتجنب التجزئة وتكرار الخدمات.

•وجود خطط عىل مستوى امل ُحافظات للتنسيق والتعاون.
•أن تستجيب الخطط لالحتياجات املحلية وأن يتم تطويرها مع أخذ التوجه املحيل بعني االعتبار.
•تنسيق الخطط يف  3محافظات لتقديم الخدمات لألُرس عىل أساس االحتياجات املجتمعية والتوجه الوطني.

الغاية  :2تحسني ودعم توعية وتثقيف األهل حول القضايا املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة.
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 1.2زيادة نرش املعرفة املتعلقة بالتنشئة األُرسية.

•إيجاد خطة اتصال لنرش الوعي حول أهمية الطفولة املبكرة.
•عدد برامج الطفولة املبكرة واملراكز التي تقدم خدمات الرعاية الوالدية خاصة يف املناطق األقل حظا والتي يتدىن فيها ُمستوى الخدمات
صحية وتنموية.
•وجود مجموعة سهلة االستخدام لجميع املواد التدريبية والتعليمية املستخدمة يف برامج الوصول تستهدف األهايل ومقدمي الرعاية.

 2.2تحسني مامرسات األُرس.

•تحسني جميع الربامج القامئة ومناذج التقييم كجزء من برنامج التنفيذ عىل أساس منوذج تقييم تنشئة األبناء.
•تقييم سلوكيات األُرس والتوجهات واملنظورات.
•توفري املساعدة الفنية من خالل برامج تنشئة األبناء.

 3.2ضامن أن يكون محتوى الربامج ُمحدثا .

•انشاء بروتوكول ملراجعة املحتوى.
•أن تسلم الربامج مراجعة مستقلة كل  3سنوات.
•مراجعة الربامج وتحديث محتوى الربامج.

 4.2ضامن مأسسة واستدامة الربامج التي تُنفذها املؤسسات الرشيكة.

•إنشاء هيئة تنسيقية.
•مراجعة الربامج وتحديثها.

الجزء الرابع
األهداف
 5.2ضامن تطوير وتنفيذ سياسة اإلرشاد األرسي.

مؤرشات املُتابعة
•تطوير سياسة لإلرشاد األرسي.
•عدد املراكز التي تقدم الخدمة.
•عدد األُرس التي تستفيد من السياسة.
•عدد برامج التنشئة األرسية املدمجة يف اإلرشاد األرسي.

الغاية  :3زيادة مشاركة األُرس يف برامج أبنائهم التدريبية.
 1.3زيادة مشاركة األُرس يف الربامج.

•عدد رياض األطفال الحكومية التي تم إنشاء مجالس األُرس واملعلمني فيها.
•عدد رياض األطفال الخاصة التي تم إنشاء مجالس األُرس واملعلمني فيها.
•عدد املدارس األساسية التي تم إنشاء مجالس األُرس واملعلمني فيها.
•عدد األُرس املسجلني يف مجالس األُرس واآلباء.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :4الطفل والثقافة ودور اإلعالم.
الجدول -4أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية.
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :1تحسني عادات القراءة والتوجهات نحو تعلم القراءة والكتابة.
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 1.1.1تدريب الطواقم الطبية وطواقم املدارس واآلمئة عىل أهمية القراءة لألطفال من أجل تحفيزهم عىل تشجيع أولياء األُمور عىل
القراءة ورشح الطريقة التي يجب أن تتم فيها القراءة لألطفال.

1.0 – 0.0

 2.1.1تشجيع األمئة عىل رشح أهمية القراءة خالل خطبة الجمعة.

 - 1.0النهاية

 3.1.1تنظيم حملة إعالمية للتوعية تستهدف األُرس ومقدمي الرعاية وتعرفهم بأهمية القراءة لألطفال وتوفري املطبوعات التي ترشح
أهمية القراءة لألطفال وتوزيعها يف العيادات واملراكز واملرافق الصحية .

( 2.0 – 0.0بحسب
توفر األموال)

 4.1.1أن يقوم املدربون يف جلسات برامج التوعية الوالدية بتشجيع األهايل عىل القراءة ألطفالهم وتعريفهم بكيفية القيام بذلك.

قائم
( 2.0 – 0.0بحسب
توفر األموال)

1.1أن تتوفر الفرصة لألطفال
للتفاعل اإليجايب مع الكبار
فيام يتعلق بالقراءة.

أن يقرأ  %50من األهايل مع
أطفالهم  3مرات يف األسبوع
عىل األقل.

2.2أن يقوم األطفال مبُتابعة
األُرس وهم يستخدمون املواد
املطبوعة بشكل فاعل.

أن يقرأ  %50من األُرس املواد
املطبوعة مثل الجرائد والقرآن
الكريم.

 1.2.1تنظيم حملة إعالمية لنرش الوعي تستهدف األُرس ومقدمي الرعاية وتعرفهم بأهمية القراءة.

3.3توفر املواد املطبوعة يف البيئة
املبارشة.

1.1أن يتواجد يف  %50من
املنازل  3أنواع أو أكرث
من املواد املطبوعة.
2.2تواجد املكتبات العامة
يف كل محافظة.

 1.3.1تشجيع الكتاب األردنيني عىل الكتابة لألطفال من خالل تنظيم مسابقات الكتابة.

قامئة

 2.3.1طرح جلستني للقراءة أسبوعيا لألطفال يف املدارس الحكومية.

1.0 – 0.0

 3.3.1إنشاء مكتبات عامة يف كل محافظة.

قامئة

 4.3.1أن توفر رياض األطفال واملدارس كتبا مناسبة لألطفال يستطيعون أخذها إىل املنزل عىل أساس أسبوعي.

1.0 – 0.0

 5.3.1تأسيس عدد أكرب من املكتبات املتنقلة لتغطي مساحة جغرافية أكرب.

قامئة

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :2زيادة عدد الربامج الثقافية لألطفال وجودتها وسهولة الوصول إليها.
1.1إنشاء نوادي صيفية يف
املدارس الحكومية تركز عىل
تطوير مهارات األطفال.

أن تنظم  %70من املدارس
األساسية التي متتلك املرافق
الالزمة النوادي الصيفية.

2.2زيادة مهام املراكز الثقافية
والصيفية وتعليم القرآن
لتعزيز االهتاممات الثقافية
لدى األطفال.

تتضمن  %40من هذه املراكز
برامج جديدة خاصة بالطفل
وتركز عىل التنمية الثقافية.

3.3التأكد من توفر املالعب
والساحات يف املدارس
الحكومية طوال العام.

أن تفتح  %100من املدارس
الحكومية التي تتوفر فيها
مالعبا مالعبها عىل مدار السنة.

4.4التوسع يف إنشاء املتنزهات
الصديقة لألطفال يف جميع
املحافظات.

أن يكون يف  %30من
امل ُحافظات باألردن منتزه واحد
عىل األقل.

 1.1.2تدريب معلمي املدارس الحكومية عىل املواضيع املتعلقة بتنمية مهارات األطفال مثل املوسيقى واملرسح والفنون وغريها
بحيث يصبحون ُمختصني بهذا املجال.

قائم

 2.1.2تشجيع املدارس الحكومية وتقديم الحوافز لها لتنظم النوادي الصيفية التي تركز عىل إبداع األطفال.

قائم

 1.2.2تأسيس مراكز ثقافية وصيفية أكرث ومراكز تعليم القرآن.

قامئة

 2.2.2إثراء الربامج القامئة داخل املراكز الحالية بأنشطة جديدة والرتكيز عىل تنمية الطفل الثقافية.

قامئة

 3.2.2تنظيم املسابقات لتعزيز إبداع الطفل داخل هذه املراكز.

قامئة

 4.2.2تدريب أفراد الطواقم العاملني يف هذه املراكز عىل تنمية مهارات األطفال مثل املوسيقى والفن واملرسح.

قامئة

 1.3.2تطوير إطار لتنظيم استخدام املالعب يف املدارس الحكومية عىل أساس عدد من اإلرشادات امل ُعتمدة الصديقة للطفل.

0.6 – 0.0

 2.3.2تشكيل لجنة تطوعية من األُرس والعاملني يف املدرسة من أجل اإلرشاف عىل األطفال يف امللعب.

0.6 – 0.0

 1.4.2تحسني جودة الخدمات املتوفرة يف املنتزهات الحالية وإنشاء نظام لل ُمحافظة عىل هذه املنتزهات وصيانتها.

قامئة

 2.4.2تطوير متنزهات صديقة للطفل يف ُ 4محافظات عىل األقل.

قامئة

الغاية  :3استخدام اإلعالم من أجل التعليم وكسب التأييد.
1.1زيادة عدد الربامج التعليمية
التي تعرض عىل التلفزيون
لألطفال.

أن يكون هناك برنامج تعليمي
عرض عىل
واحد لألطفال يُ ُ
شاشة التلفاز سنويا عىل أقل
تقدير.

 1.1.3تشجيع الكتاب واملؤلفني عىل كتابة برامج تناسب البيئة الثقافية لألطفال يف األردن.

قائم

 2.1.3دمج أجندة األطفال يف خطط عمل املجلس األعىل لإلعالم لتكون مسؤولة عن تصميم برامج األطفال واإلرشاف عليها.

0.6 – 0.0

 3.1.3تدريب وتأهيل العاملني يف التلفاز عىل تصميم املزيد من الربامج لألطفال.

قامئة

 4.1.3التعاون مع الدول األخرى إلنتاج برامج ملهمة وجذابة لألطفال تعزز احتياجاتهم التنموية وتطورهم.

قائم
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األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج ،واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

2.2يتم تقييم ُمحتوى كافة
الربامج املعروضة عىل
التلفزيون األُردين وفق مقياس
ُمناسب منائيا وتطوريا.

سن ترشيعات جديدة حول
تقييم برامج التلفزيون
ومالءمتها منائيا وتطوريا.

 1.2.3أن يقوم املجلس األعىل لإلعالم بتطوير نظام لتصنيف الربامج عىل أنظمة التصنيف األخرى ومالءمتها ملستوى النمو والتطور.

1.0 – 0.6

 2.2.3أن يعتمد مجلس اإلذاعة والتلفزيون نظام التصنيف هذا.

 – 1.0النهاية

3.3زيادة معرفة األُرس بفوائد
ومخاطر تعرض األطفال
لإلعالم.

1.1أن يتعرض  %30من
األُرس لإلعالم يف برامج
التوعية الوالدية.
2.2أن يكون هناك حوايل
 12إعالنا يُبثُ يف برامج
اإلذاعة والتلفزيون
العامة ويف الصحف
والراديو ومحطات
التلفزة املحلية حول آثار
اإلعالم عىل األطفال.

 1.3.3إعداد إعالنات منتظمة من خالل الوسائل اإلعالمية لتوعية املجتمع األردين مبزايا وسلبيات اإلعالم بالنسبة لألطفال وتسليط
الضوء عىل أهمية مسؤولية األرسة نحو اإلعالم.

قائم

 2.3.3ضامن أن يقوم املجلس األعىل لإلعالم باإلرشاف عىل الحمالت اإلعالمية التي تهدف إىل زيادة وعي األهايل بفوائد ومخاطر
تعرض األطفال لإلعالم.

 – 0.6النهاية

 3.3.3ضامن تنفيذ الوحدة الخاصة بالتوعية بدور اإلعالم يف برنامج التوعية الوالدية يف جميع جلسات الربنامج.

قامئة

 	.4استخدام اإلعالم لنرش معايري
تنمية الطفولة املبكرة وحقوق
الطفل بني األهايل والجمهور
بشكل عام.

إطالق الحمالت اإلعالمية عىل
املستوى الوطني كل عامني.

 1.4.3تنظيم حملة إعالمية لنرش معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل بني األُرس والجمهور بشكل ،يجب أن تتضمن هذه
الحملة الكتيبات واإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونية.

قائم

 2.4.3تشجيع أمئة املساجد عىل الرتكيز عىل معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل ولفت نظر األُرس لها خالل خُطب املسجد.

قائم

 	.5التشارك مع اإلعالم لكسب
التأييد حول قضايا لتنمية
الطفولة املبكرة.

توقيع مذكرة تفاهم بني
املجلس الوطني لشؤون األرسة
واملنظامت اإلعالمية لنرش
معايري تنمية الطفولة املبكرة.

 1.5.3إنشاء رشاكات مع املجلس األعىل لإلعالم واملنظامت الحكومية وغري الحكومية واملنظامت الخاصة العاملة يف مجال اإلعالم
لضامن التعاون املثمر فيام بينها.

قائم

 	.6نرش وعي مقدمي الرعاية يف
دور الحضانة ومعلمي رياض
األطفال حول فوائد التعليم
الرقمي لألهداف التعليمية
واآلثار السلبية لبعض الربامج.

إعداد برنامج تدريب شامل
يتضمن وحدة حول برامج
التعليم الرقمية لألغراض
التعليمية.

 1.6.3تطوير وحدة حول برامج التعليم الرقمية ضمن برامج التدريب الشاملة للمدرسني.

0.6 – 0.0

 2.6.3تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية ملقدمي الرعاية ومسؤويل املدارس لتعريفهم بأثر اإلعالم عىل األطفال وفوائد برامج التعليم
الرقمي خاصة يف مجال إعطاء التعليامت.

قائم

الجزء الرابع

املحور  :4الطفل والثقافة ودور اإلعالم.
الجدول -4ب :حساب التكلفة.
الطفل والثقافة ودور اإلعالم

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :1تحسني عادات القراءة والتوجهات نحو تعلم القراءة والكتابة.
الهدف  :1أن تتوفر الفرصة لألطفال للتفاعل اإليجايب مع الكبار فيام يتعلق بالقراءة.
 1.1.1تدريب الطواقم الطبية وطواقم املدارس واآلمئة عىل أهمية القراءة لألطفال من أجل
تحفيزهم عىل تشجيع أولياء األُمور عىل القراءة ورشح الطريقة التي يجب أن تتم فيها
القراءة لألطفال.

0

0

0

0

0

0

0

 2.1.1تشجيع األمئة عىل رشح أهمية القراءة خالل خطبة الجمعة.

0

0

0

0

0

0

0

 3.1.1تنظيم حملة إعالمية للتوعية تستهدف األُرس ومقدمي الرعاية وتعرفهم بأهمية القراءة
لألطفال وتوفري املطبوعات التي ترشح أهمية القراءة لألطفال وتوزيعها يف العيادات واملراكز
واملرافق الصحية .

100

50

50

0

0

0

0

 4.1.1أن يقوم املدربون يف جلسات برامج الرعاية الوالدية بتشجيع األُرس عىل القراءة ألطفالهم
وتعريفهم بكيفية القيام بذلك.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :2أن يقوم األطفال مبُتابعة األُرس وهم يستخدمون املواد املطبوعة بشكل فاعل.
 1.2.1تنظيم حملة إعالمية لنرش الوعي تستهدف األُرس ومقدمي الرعاية وتعرفهم بأهمية القراءة.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3توفر املواد املطبوعة يف البيئة املبارشة.
 1.3.1تشجيع الكتاب األردنيني عىل الكتابة لألطفال من خالل تنظيم مسابقات الكتابة.

12

12

0

0

0

6

2

 2.3.1طرح جلستني للقراءة أسبوعيا لألطفال يف املدارس الحكومية.

0

0

0

0

0

0

0

 3.3.1إنشاء مكتبات عامة يف كل محافظة.

0

0

0

0

0

0

0
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
الطفل والثقافة ودور اإلعالم

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 4.3.1أن توفر رياض األطفال واملدارس كتبا مناسبة لألطفال يستطيعون أخذها إىل املنزل عىل
أساس أسبوعي.

600

600

120

120

120

120

30

 5.3.1تأسيس عدد أكرب من املكتبات املتنقلة لتغطي مساحة ُجغرافية أكرب.

0

0

0

0

0

0

0

الغاية  :2زيادة عدد الربامج الثقافية لألطفال وجودتها وسهولة الوصول إليها
الهدف  :1إنشاء نوادي صيفية يف املدارس الحكومية تركز عىل تطوير مهارات األطفال.
 1.1.2تدريب معلمي املدارس الحكومية عىل املواضيع املتعلقة بتنمية مهارات األطفال مثل
املوسيقى واملرسح والفنون وغريها بحيث يصبحون ُمختصني بهذا املجال.

0

0

0

0

0

0

0

 2.2.2تأسيس املدارس الحكومية وتقديم الحوافز لها لتنظم النوادي الصيفية التي تركز عىل إبداع
األطفال.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :2توسيع مهمة املراكز الثقافية والصيفية وتعليم القرآن لتعزيز االهتاممات الثقافية لدى األطفال.
 1.2.2إنشاء مراكز ثقافية وصيفية أكرث ومراكز تعليم القرآن.

0

0

0

0

0

0

0

 2.2.2إثراء الربامج القامئة داخل املراكز الحالية بنشاطات جديدة والرتكيز عىل تنمية الطفل
الثقافية.

0

0

0

0

0

0

0

 3.2.2تنظيم املسابقات لتعزيز إبداع الطفل داخل هذه املراكز.

0

0

0

0

0

0

0

 4.2.2تدريب أفراد الطواقم العاملني يف هذه املراكز عىل تنمية مهارات األطفال مثل املوسيقى
والفن واملرسح.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3التأكد من توفر املالعب والساحات يف املدارس الحكومية طوال العام.
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 1.3.2تطوير إطار لتنظيم تطوير واستخدام املالعب يف املدارس الحكومية عىل أساس عدد من
اإلرشادات امل ُعتمدة والصديقة للطفل.

5

5

0

0

0

0

0

 2.3.2تشكيل لجنة طوعية من األُرس والعاملني يف املدرسة من أجل اإلرشاف عىل األطفال يف
امللعب.

0

0

0

0

0

0

0

الجزء الرابع
الطفل والثقافة ودور اإلعالم

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الهدف  . :4توسيع املتنزهات الصديقة لألطفال يف جميع املحافظات واألقضية.
 1.4.2تحسني جودة الخدمات املتوفرة يف املنتزهات الحالية وإنشاء نظام لل ُمحافظة عىل هذه
املنتزهات وصيانتها.

0

0

0

0

0

0

0

 2.4.2التوسع يف إنشاء متنزهات صديقة للطفل يف ُ 4محافظات عىل األقل.

1400

350

350

350

350

0

0

الغاية  :3استخدام اإلعالم من أجل التعليم وكسب التأييد.
الهدف  . :1زيادة عدد الربامج التعليمية التي تعرض عىل التلفزيون لألطفال.
 1.1.3تشجيع الكتاب واملؤلفني عىل كتابة برامج تناسب البيئة الثقافية لألطفال يف األردن.

0

0

0

0

0

0

0

 2.1.3دمج أجندة األطفال يف خطط عمل املجلس األعىل لإلعالم لتكون مسؤولة عن تصميم برامج
األطفال واإلرشاف عليها.

0

0

0

0

0

0

0

 3.1.3تدريب وتأهيل العاملني يف التلفاز عىل تصميم املزيد من الربامج لألطفال.

30

6

6

6

6

6

0

 4.1.3التعاون مع الدول األخرى إلنتاج برامج ملهمة وجذابة لألطفال تعزز احتياجاتهم التنموية
وتطورهم.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :2تقييم ُمحتوى كافة الربامج املعروضة عىل التلفزيون األُردين وفق مقياس ُمناسب منائيا وتطوريا.
 1.2.3أن يقوم املجلس األعىل لإلعالم بتطوير نظام لتصنيف الربامج عىل أنظمة التصنيف األخرى
ومالءمتها ملستوى النمو والتطور.

15

15

0

0

0

0

0

 2.2.3أن يعتمد مجلس اإلذاعة والتلفزيون نظام التصنيف هذا.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3زيادة معرفة األُرس بفوائد ومخاطر تعرض األطفال لإلعالم.
 1.3.3إعداد إعالنات منتظمة من خالل الوسائل اإلعالمية لتوعية املجتمع األردين مبزايا وسلبيات
اإلعالم بالنسبة لألطفال وتسليط الضوء عىل أهمية مسؤولية األرسة نحو اإلعالم.

210

50

40

40

40

40

40
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
الطفل والثقافة ودور اإلعالم

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 2.3.3ضامن أن يقوم املجلس األعىل لإلعالم باإلرشاف عىل الحمالت اإلعالمية التي تهدف إىل
زيادة وعي األهايل بفوائد ومخاطر تعرض األطفال لإلعالم.

0

0

0

0

0

0

0

 3.3.3ضامن تنفيذ الوحدة الخاصة بالتوعية بدور اإلعالم يف برنامج التوعية يف جميع جلسات
الربنامج.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :4استخدام اإلعالم لنرش معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل بني األُرس والجمهور بشكل عام.
 1.4.3تنظيم حملة إعالمية لنرش معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل بني األُرس والجمهور
بحيث تتضمن هذه الحملة الكتيبات واإلعالنات اإلذاعية والتلفزيونية.

310

70

60

60

60

60

60

 2.4.3تشجيع أمئة املساجد عىل الرتكيز عىل معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل ولفت
نظر األهايل لها خالل خُطب املساجد.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :5التشارك مع اإلعالم لكسب التأييد حول قضايا تنمية الطفولة املبكرة.
 1.5.3إنشاء رشاكات مع املجلس األعىل لإلعالم واملنظامت الحكومية وغري الحكومية واملنظامت
الخاصة العاملة يف مجال اإلعالم لضامن التعاون املثمر فيام بينها.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :6نرش وعي مقدمي الرعاية يف دور الحضانة ومعلمي رياض األطفال حول فوائد التعليم الرقمي لألهداف التعليمية و ُموجهة ومجابهة أثر بعض الربامج األخرى.

87

 1.6.3تطوير وحدة حول برامج التعليم الرقمية ضمن برامج التدريب الشاملة للمدرسني.

5

5

0

0

0

0

0

 2.6.3تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية ملقدمي الرعاية ومسؤويل املدارس لتعريفهم بأثر اإلعالم.

25

5

5

5

5

5

5

مجموع الكلفة الجزئية للمحور 4

2712

682

631

581

581

237

132

الجزء الرابع

مالحظات حول حساب التكلفة
4.1.1 –1.1.1

تتعلق هذه البنود بنرش التفاعل املتعلق باملواد املطبوعة بني األطفال واألُرس ،وميكن أن يكون تدريب
الجميع عىل هذه املهمة ،الطواقم الطبية ،العاملني يف املدرسة وأمئة املساجد عايل الكلفة بسبب كرب
حجم الفئة املستهدفة ،ولذا مل تتم حساب كلفة البند  1.1.1بعد .قد يكون تشجيع القادة واملدراء يف
القطاعات الطبية والتعليمية والدينية ( )2.1.1فعاال وميكن أن يتم من خالل القنوات العادية دون تحمل
كلفة إضافية ،وينطبق اليشء نفسه عىل استخدام برامج التوعية الوالدية كوسيلة لتحقيق هذا الغرض
( .)1.1.4تم حساب كلفة حملة التوعية الوطنية ( )3.1.1وميكن مقارنتها مع البنود  2.2.3و 3.52يف
املحور األول ومن املتوقع أن تصل كلفتها إىل  50,000دينار أردين يف السنة األوىل والثانية أيضا.

1.2.1

يبدو أن الهدف من هذه الحملة يشبه عىل حد كبري محتوى البند ( 1.1.3ولكن يتعلق هذا البند أكرث بقراءة
األُرس ومقدمي الرعاية بينام يتناول البند اآلخر املوضوع بعمومية أكرب) ،ولذا ميكن الجمع ما بني البندين.

1.3.1

ميكن تقييم كلفة إقامة مسابقة لتشجيع املؤلفني األردنيني عىل الكتابة لألطفال إن افرتضنا أن قيمة الجائزة
األوىل ستكون  3,000دوالر أمرييك ،والجائزة الثانية  2,000دوالر أمرييك ،والثالثة  1,000دوالر أمرييك ،أما
الحفل فقد تصل كلفته إىل حوايل  3,000دوالر أمرييك ،ويف األغلب فأن أعضاء لجنة التحكيم سيعملون
بشكل طوعي وأن االهتامم اإلعالمي سيكون مجانيا عند معرفة املؤلفني الفائزين ،وبذا تكون الكلفة
الكلية للمسابقة حوايل  9,000دوالر أمرييك أي حوايل  6,000دينار أردين ،ونحن نفرتض أن هذه املسابقة
ميكن أن تتكرر كل  3سنوات مام يجعل معدل النفقات املتكررة لهذا البند حوايل  2,000دينار أردين.

3.3.1

حتى نتمكن من تقدير كلفة إنشاء مكتبات يف كل محافظة فإننا سنحتاج إىل املزيد من
املعلومات ،وماهية االستثامرات والنفقات املتكررة املرتبطة بكل مكتبة ،وعدد املكتبات
التي نحتاجها ،ويف فإن مكتبة واحدة يف كل محافظة لن تكون كافية يف املحافظات الكبرية،
ولكن من ناحية أخرى قد يكون هناك عدد من املكتبات امل ُنشأة ُمسبقا ،كام أننا بحاجة
إىل هدف أكرث تحديدا من حيث الكثافة (عدد األطفال الذين يستفيدون من كل مكتبة؟).

4.3.1

يتعلق هذا البند بتوفري رياض األطفال واملدارس لكُتب األطفال بحيث يتمكنون من أخذ الكتب معهم
إىل املنزل ،وفيام ييل تفصيل حساب الكلفة لهذا البند .السؤال األول هو :ما هي درجة التغطية التي
نريدها؟ أحد الخيارات املتاحة هي أن يكون املعدل كتابا واحدا لكل طفل يف أية لحظة من اللحظات،
وبالطبع فإن الكتب ستنتقل من طفل إىل آخر ،ولذا فنحن بحاجة لعدة عناوين لكل فئة عمرية .يقرتح
النشاط أن توفر رياض األطفال واملدارس الكتب ،ومبا أن أعامر األطفال ترتاوح ما بني  4إىل  12سنة ،فإن
هذه الفئة تتضمن حوايل  140,000طفل ،أي  1,112,000أو  1.2مليون طفل ،وعىل هذا املستوى ميكن
أن يكون إنتاج وتوزيع الكتب منخفض الكلفة حتى لو افرتضنا عددا (س) من مختلف العناوين .نحن
نعرف من اإلنرتنت أن كلفة  0.5دينار أردين للكتاب هي تكلُفة معقولة للدول التي لها نفس إجاميل
الناتج املحيل الخاص باألردن ،أي أننا أمام استثامر تصل قيمته إىل  600,000دينار أردين تتوزع عىل
السنوات ( 120,000دينار يف السنة) إلثراء املخزون املطلوب ،كام قد يكون من الالزم أن نفرتض وجود
نفقات متكررة بقيمة  30,000دينار أردين أي  %5من قيمة مجموع االستثامر الستبدال التالف من الكتب.

5.3.1

يتعلق هذا البند باملكتبات املتنقلة وال ميكن أن نحسب كلفته ،لنفس األسباب املذكورة يف البند 3.3.1

1.1.2

يتعلق هذا البند بتدريب املعلمني عىل املواضيع املتعلقة مبهارات الطفل ،ونحن بحاجة للمزيد من
املعلومات حول هذا البند ،فمن دون أي تحديد ميكن أن يكون هذا البند مكلفا جدا (مثال :ال ترتب ُط
القُدرة عىل تعليم املوسيقى واملرسح بحضور دورة تدريبية قصرية ،وإن كنا بحاجة لتطبيق هذا البند عىل
نطاق واسع فسرتتفع الكلفة) ،وبالرغم من أن الهدف من هذا النشاط واضح إال أنه قد يكون بحاجة
للمزيد من الحوار مع وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسات التعليمية من أجل مناقشة الخيارات الفنية يف
مناهج تدريب املعلمني بدال من التدريب أثناء العمل.
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2.1.2

الهدف أن تقوم  %70من املدارس التي متتلك املرافق الالزمة بتنظيم النوادي الصيفية ،ولنتمكن من
حساب كلفة هذا البند علينا أن نعرف ( )1ما هو عدد املدارس التي متتلك املرافق الالزمة ،و( )2كلفة
النوادي الصيفية ،و( )3الحوافز املطلوبة لتشجيع تنظيم هذه النوادي ،كام يجب أن نُراعي الفروق
اإلجتامعية يف بعض الحاالت (قد يتوف ُر يف املدارس التي يذهب إليها األطفال األكرث حظا من الناحية
املالية مرافق أكرث بينام ال تستطيع املدارس الفقرية توفري تلك املرافق).

1.2.2

يتطلب تشجيع املعنيني
يبدو أن تأسيس املزيد من املراكز الثقافية والصيفية ومراكز تعليم القرآن
ُ
اآلخرين عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،بدال من الرصف عىل هذا البند مبارشة من موازنة الخطة ،هناك
تداخل ما بني هذا البند والبند  2.1.2فيام يتعلق باألندية الصيفية.

 2.2.2و 3.2.2

يبدو أن هذا البند هو جزء من أعامل أصحاب املراكز ،وقد تكون هناك حاجة لكسب التأييد ولكن ال
يبدو أن هناك أي تكلفة مبارشة.

4.2.2

راجع البند 1.1.2

1.4.2

ال ميكن حساب كلفة تحسني الخدمات املوجودة يف املنتزهات دون أن يكون لدينا تفاصيل الخدمات
التي يجب تحسينها وإىل أي حد.

2.4.2

بناء عىل التجربة السابقة تصل تكلفة بناء وتكييف املنتزهات يك تصبح صديقة لألطفال إىل 350,000
دينار أُردين لكل منتزه ،ولكن هذه الكلفة قد تختلف بشكل جوهري عىل أرض الواقع ،ومن املتوقع أن
يتم تكييف منتزه واحد يف كل سنة من السنوات األربع األوىل.
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3.1.3

تدريب العاملني يف قطاع التلفزيون عىل إعداد برامج األطفال قد يكون مهمة صعبة ألسباب تشبه إىل
حد كبري تلك املذكورة يف البند  .1.1.2فالعاملون يف مجال اإلعالم يدرسون بالعادة يف أكادمييات الفنون
الجميلة أو ما يشبهها ،وقد يكون من األفضل أن نناقش مع هذه الكليات إمكانية إعداد وحدة حول
«األطفال واإلعالم» لضامن أن تكون كوادر العمل املستقبلية حساسة الحتياجات األطفال ،ومن املمكن
تنفيذ أنشطة موازية لهذا النشاط يكو ُن الهدف منها تحدي ُد االحتياجات التدريبية للعاملني يف قطاع
اإلعالم (عدد األشخاص الذين يحتاجون للتدريب ومؤهالتهم الحالية وامل ُؤهالت اإلضافية التي يحتاجون
إليها) ،ودون تقدير االحتياجات هذا سيكون من الصعب حساب التكلفة بدقة ،لذا فإن مبلغ  6000دينار
أردين املقرتح هنا هو مبلغ مؤقت.

1.4.3

كلفة هذه الحملة حول معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل أعىل من الحمالت املشابهة يف
خطة العمل هذه ألنها تتضمن وسائل إعالمية أكرث (التلفزيون واإلذاعة والكتيبات وامللصقات).

1.6.3

راجع البند 1.3.3

الجزء الرابع

املحور  :4الطفل والثقافة ودور اإلعالم.
الجدول -4ج :الحاكمية (مالحظة حول احلاكمية :احلاكمية ليست عبارة عن مهام ووظائف ولكنها عبارة عن أدوار ومسؤوليات .وال تصل احلاكمية هنا إلى مستوى توزيع املهام ولكنها تركز على األدوار
الكلية التي يجب أن يقوم بها الشركاء ويلبوها).

األهداف

الرشكاء
املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الحكومة (وزارة
الرتبية والتعليم،
وزارة الصحة ،وزارة
التنمية االجتامعية،
وزارة العدل)

اإلعالم
(الصحافة،
اإلذاعة،
التلفزيون)

املنظامت غري
الحكومية (مثال
مؤسسة شومان،
مؤسسة امللك
حسني)

أمانة عامن

املجلس األعىل
لإلعالم

املراكز الثقافية
والصيفية ومراكز
تعليم القرآن

القطاع الخاص

الغاية  :1تحسني عادات القراءة والتوجهات نحو تعلم القراءة والكتابة.
1.1أن تتوفر الفرصة لألطفال
للمشاركة يف تفاعل إيجايب مع
الكبار يتعلق بالقراءة.

املستوى األويل:
التنسيق مع
اإلعالم.

املستوى األويل :تنفيذ
وتوزيع املواد.

املستوى األويل:
تنفيذ حمالت
التوعية.

2.2أن يُتابع األطفال األُرس وهم
يستخدمون املواد املطبوعة بشكل
فاعل.

املستوى األويل:
توزيع املواد.

املستوى األويل :التنفيذ
من خالل برامج
الرعاية الوالدية.

دعم.

3.3أن يتم توفري املواد املطبوعة يف
البيئة املبارشة.

املستوى األويل:
التنسيق من أجل
التوزيع.

املستوى األويل :التنفيذ
من خالل برامج
التوعية .

املستوى األويل
تطوير املواد.

مستوى
امل ُساعدة:
ُمتابعة الحمالت.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

مستوى الدعم:
مايل.

دعم.

مستوى الدعم :توزيع
املواد.

مستوى الدعم:
توزيع املواد.

الغاية  :2زيادة عدد الربامج الثقافية لألطفال وجودتها والقدرة عىل الوصول إليها.
1.1إنشاء نوادي صيفية يف املدارس
الحكومية تركز عىل تطوير مهارات
األطفال.

املستوى األويل)1( :
التنسيق )2( ،التنفيذ.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

املستوى األويل:
التنفيذ.
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األهداف

الرشكاء
الحكومة (وزارة
الرتبية والتعليم،
وزارة الصحة ،وزارة
التنمية االجتامعية،
وزارة العدل)

اإلعالم
(الصحافة،
اإلذاعة،
التلفزيون)

املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

2.2التوسع يف مهام املراكز الثقافية
والصيفية وتعليم القرآن لتعزيز
االهتاممات الثقافية لدى األطفال.

املستوى األويل:
التنسيق
مستوى الدعم:
املستوى املايل.

مستوى الدعم:
التوسع.

3.3التأكد من توفر املالعب
والساحات يف املدارس الحكومية
طوال العام.

املستوى األويل:
التنفيذ.

4.4التوسع يف نرش املتنزهات الصديقة
لألطفال يف جميع املحافظات
واأللوية.

املستوى األويل:
املتابعة.

املنظامت غري
الحكومية (مثال
مؤسسة شومان،
مؤسسة امللك
حسني)

أمانة عامن

املجلس األعىل
لإلعالم

املراكز الثقافية
والصيفية ومراكز
تعليم القرآن

املستوى األويل:
تطوير السياسة.

املستوى األويل:
التوسع والتنفيذ.

القطاع الخاص

املستوى
األويل:
التنفيذ.

الغاية  :3استخدام اإلعالم من أجل التعليم وكسب التأييد.
1.1زيادة عدد الربامج التعليمية التي
تعرض عىل التلفزيون لألطفال.

املستوى األويل:
تطوير برامج
األطفال.

2.2تقييم ُمحتوى كافة الربامج
ُ
املعروضة عىل التلفزيون األردين
وفق مقياس ُمناسب منائيا
وتطوري.

املستوى األويل:
التنفيذ.

3.3زيادة معرفة األُرس بفوائد ومخاطر
تعرض األطفال لإلعالم.
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املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل.

املستوى األويل:
التنفيذ.

مستوى الدعم:
التطوير.

املستوى األويل:
( )1الترشيعات،
( )2اإلدارة.

مستوى الدعم:
التطوير.

املستوى األويل:
( )1الترشيعات،
( )2اإلدارة.

املشاركة يف لجنة
اإلعالم الوطنية.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

الجزء الرابع
األهداف

الرشكاء
املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الحكومة (وزارة
الرتبية والتعليم،
وزارة الصحة ،وزارة
التنمية االجتامعية،
وزارة العدل)

اإلعالم
(الصحافة،
اإلذاعة،
التلفزيون)

4.4استخدام اإلعالم لنرش معايري تنمية
الطفولة املبكرة وحقوق الطفل
بني األُرس والجمهور بشكل عام.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل.

املستوى األويل:
التنفيذ.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

5.5التشارك مع اإلعالم يف امل ُدافعة
(كسب التأييد) حول قضايا تنمية
الطفولة املبكرة.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل:
التنفيذ.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

6.6نرش وعي مقدمي الرعاية يف دور
الحضانة ومعلمي رياض األطفال
حول فوائد التعليم الرقمي
لألهداف التعليمية و ُموجهة
ومجابهة أثر بعض الربامج األخرى.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل:
التنفيذ.

مستوى الدعم:
التنفيذ.

املستوى األويل)1( :
التنسيق )2( ،التنفيذ.

املنظامت غري
الحكومية (مثال
مؤسسة شومان،
مؤسسة امللك
حسني)

أمانة عامن

املجلس األعىل
لإلعالم

املراكز الثقافية
والصيفية ومراكز
تعليم القرآن

القطاع الخاص
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املحور  :4الطفل والثقافة ودور اإلعالم.
الجدول -4د :املراقبة.
األهداف

مؤرشات املُتابعة

الغاية  :1تحسني عادات القراءة والتوجهات نحو تعلم القراءة والكتابة.
 1.1إنشاء نوادي صيفية يف املدارس الحكومية تركز عىل تطوير مهارات األطفال.

•عدد األطفال الذين يقرأ لهم الكبار املهمون يف حياتهم يوميا.
•عدد األطفال الذين يقرأ لهم الكبار املهمون يف حياتهم أسبوعيا.
•عدد املختصني العاملني مع األرس واألطفال الصغار واملدربني عىل التوعية بأهمية القراءة والتشارك بهذا النشاط بني الكبار والصغار.
•عدد األمئة املدركني ألهمية التفاعل بني الطفل وأُرسته عىل تطوير مهاراته.
•عدد الجلسات العامة التي يتم فيها رسد القصص.

 2.1أن يُتابع األطفال األُرس وهم يستخدمون املواد املطبوعة بشكل فاعل.

•عدد األُرس التي تقرأ ألطفالها بشكل يومي.
•عدد الكتاب األردنيني الذين يكتبون الكتب امل ُوجهة للطفل واألرسة.
ُ
•عدد محطات اإلذاعة والتلفزيون التي تبث اإلعالنات العامة حول أهمية القراءة والتفاعل يف هذا املجال ما بني األرس واألطفال.

 3.1أن يتم توفري املواد املطبوعة يف البيئة املبارشة.

•عدد املنازل التي يتواجد فيها أكرث من  10كتب لألطفال.
•عدد املنازل التي يتواجد فيها أكرث من  3أنواع من املواد املطبوعة.
•عدد مراكز الطفولة املبكرة ودور الحضانة ورياض األطفال التي ال تقل فيها نسبة األطفال إىل الكتب عن 10:1
•عدد املكتبات العامة يف كل محافظة.
•عدد األطفال الذين يتم تشجيعهم عىل قراءة الكتب واملواد املطبوعة.
•عدد املكتبات املتنقلة يف املناطق التي تتدىن فيها معدالت القراءة.

الغاية  :2زيادة عدد الربامج الثقافية لألطفال وجودتها وسهولة الوصول إليها.
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 1.2إنشاء نوادي صيفية يف املدارس الحكومية تركز عىل تطوير مهارات األطفال.

• نسبة املدارس األساسية التي تتوف ُر فيها املرافق الالزمة الستضافة النوادي الصيفية.
•عدد معلمي املدارس الحكومية املدربني عىل التعليم يف النوادي الصيفية وإدارتها.

 2.2التوسع يف مهام املراكز الثقافية والصيفية وتعليم القرآن لتعزيز االهتاممات
الثقافية لدى األطفال.

•عدد املراكز التي متتلك برامج للتنمية الثقافية ترتك ُز عىل الطفل.
•عدد املعارض التي يقيمها األطفال سنويا.
•زيادة عدد املراكز التدريبية والربامج النموذجية يف مراكز التدريب فيام يتعلق بتطوير األطفال ثقافيا.
•عدد املراكز التي تنظم رحالت لألطفال إىل املتاحف سنويا.

الجزء الرابع
األهداف

مؤرشات املُتابعة

 3.2السامح باستخدام املالعب والساحات يف املدارس الحكومية طوال العام.

•عدد املراكز الحكومية األساسية التي تتوفر فيها مالعب مفتوحة طوال العام.
•اعتامد إطار تنظيمي للمالعب الصديقة للطفل.
•عدد املدارس التي تبنت إطار تنظيم املالعب الصديقة للطفل.
•عدد األطفال الذين يدخلون املستشفى نتيجة لإلصابات يف املالعب.

 4.2التوسع يف نرش املتنزهات الصديقة لألطفال يف جميع املحافظات واأللوية التوسع
يف نرش املتنزهات الصديقة لألطفال يف جميع املحافظات واأللوية.

•عدد املنتزهات التي تبنت األنظمة الصديقة للطفل.
•عدد األقضية التي يوجد فيها منتزهات صديقة للطفل.
•عدد األلوية التي يوجد فيها منتزهات صديقة للطفل.
•عدد األطفال الذين يدخلون املستشفى نتيجة لإلصابات يف املالعب.

الغاية  :3استخدام اإلعالم من أجل التعليم وكسب التأييد.
 1.3زيادة عدد الربامج التعليمية التي تعرض عىل التلفزيون لألطفال.

•عدد األفالم واملرسحيات والربامج التي ينتجها التلفزيون لألطفال كل عام.
•عدد األطفال الذين يقرون بأنهم يشاهدون هذه اإلنتاجات.
•عدد أغاين األطفال واألغاين الشعبية التي يتم إنتاجها سنويا.
•عدد العاملني يف التلفزيون واإلذاعة واملدربني عىل إعداد برامج األطفال.
•عدد برامج اإلذاعة والتلفزيون املخصصة لألطفال والتي تستخدم الثقافة والتقاليد األردنية كامدة للموسيقى ومواضيع الربامج.

 2.3تقييم ُمحتوى كافة الربامج املعروضة عىل التلفزيون األُردين وفق مقياس ُمناسب
منائيا وتطوري.

•تحديد األنظمة الوطنية املعنية بإرشاد األُرس حول برامج التلفاز.
•أن تُبنى التنظيامت الوطنية عىل تطور األطفال الصغار.
•عدد برامج التلفاز التي تذكر تصنيف الربامج عند بثها.

 3.3زيادة معرفة األهل بفوائد ومخاطر تعرض األطفال لإلعالم.

•عدد برامج اإلذاعة والتلفزيون التي تبث اإلعالنات العامة حول أثر اإلعالم عىل األطفال الصغار.
•عدد األهايل املدركني ألثر اإلعالم عىل تطور الطفل.
•انخفاض الوقت الذي يقضيه األطفال أمام التلفاز.

 4.3استخدام اإلعالم لنرش معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل بني األُرس
والجمهور بشكل عام.

•تنظيم حملة إعالمية وطنية لنرش الوعي.
•عدد األمئة الذين يعملون عىل نرش املعلومات حول معايري تنمية الطفولة املبكرة وحقوق الطفل.

 5.3التشارك مع اإلعالم يف جهود الدعوة لتنمية الطفولة املبكرة.

•عدد الرشاكات املنشأة بني برامج تنمية الطفولة املبكرة الرئيسية والرشكات اإلعالمية الرئيسية واملنظامت والوكاالت.
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 6.3رفع وعي مقدمي الرعاية يف دور الحضانة ومعلمي رياض األطفال حول فوائد
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مؤرشات املُتابعة
•الزيادة يف عدد مراكز التدريب والربامج النموذجية حول تنمية الطفولة والتعرض لإلعالم والتعليم الرقمي.
•عدد الجامعات األردنية التي تقدم مساقات وبرامج ودرجات يف تعليم وتنمية الطفولة املبكرة والتعرض لإلعالم والتعليم الرقمي.
•عدد الطالب امللتحقني يف املساقات والربامج املختصة.
•عدد املختصني الذين يحرضون ورشات العمل حول فوائد برامج التعليم الرقمية ألغراض التعليم.

الجزء الرابع

املحور  :5الحامية االجتامعية
الجدول -5أ :النتائج ،واألنشطة واألطر الزمنية
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

الغاية  :1ضامن متتع كافة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية بنفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال الذين يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم.
1.1أن يكون األطفال يف مؤسسات
الرعاية ضمن مستوى معريف
ُمناسب وأن يتمتعوا باألمان
اإلنفعايل والكفاءة االجتامعية.

أن يكون  %50من األطفال
يف مؤسسات الرعاية ضمن
مستوى معريف ُمناسب ،وأن
يتمتعوا باألمان اإلنفعايل
والكفاءة االجتامعية.

 	.2أن تكون األُرس عىل وعي
بإمكانية إعادة احتضان
أطفالها وقادرة عىل القيام
بذلك.

خفض نسبة األطفال املقيمني
يف مؤسسات الرعاية بنسبة
%40

 1.1.1تحديث اإلطار املؤسيس مبا فيه معايري وبروتوكوالت العمل مع األطفال واعتامدها.

0.6 – 0.0

 2.1.1تعزيز نظام الرقابة الخاص بوزارة التنمية االجتامعية من خالل:
	.أتطوير معايري اختيار املختصني الذين يتعاملون مع األطفال.
	.بتطوير دليل للرؤية.
	.تزيادة عدد املرشفني.
	.ثتدريب جميع املرشفني عىل معايري تنمية الطفولة املبكرة يف املؤسسات.

2.0 – 0.0

 3.1.1تنظيم ورش عمل تدريبية لجميع العاملني مع األطفال يف مؤسسات الرعاية حول الربامج املالمئة لنمو وتطور األطفال والدعم
النفيس.

قامئة

 4.1.1تقييم أثر برامج التدريب عىل أداء املوظفني.

2.0 – 1.0

 5.1.1إنشاء روابط مع املنظامت املجتمعية لتوفري الدعم األكادميي وتحفيز األطفال يف املؤسسات.

قائم

 6.1.1تطوير تقييم نفيس لألطفال الذين يدخلون املؤسسات وإجراء هذا التقييم بشكل دوري.

قائم

 7.1.1تطوير برامج فردية للعمل مع األطفال بناء عىل نتائج التقييم.

1.6 – 1.0

 1.2.1تطوير دليل تدريبي وبرنامج لألخصائيني االجتامعيني.

0.6 – 0.0

 2.2.1تدريب األخصائيني االجتامعيني واملستشارين عىل العمل مع األرس التي يقطن أطفالها يف مؤسسات الرعاية.

قائم

 3.2.1تعديل الترشيعات لتجرب األُرس التي يعيش أطفالها يف مؤسسات الرعاية عىل حضور جلسات اإلرشاد وإعادة التأهيل التي تركز
عىل الحد من التخيل عن األطفال.

2.0 – 1.0
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األهداف

النتائج

 	.3أن تتلقى األُرس املعرضة
للخطر اإلرشاد لتمكينها
من منع انفصال األُرس عن
أطفالهم.

أن يحصل  %50من األخصائيني
االجتامعيني عىل املهارات
الالزمة لتوفري اإلرشاد لألُرس
املعرضة للخطر.

 	.4أن يحتفظ األطفال املحرومون
من رعاية الوالدين بحقهم يف
الهوية واألرسة.

تعديل الترشيعات املتعلقة
بحقوق األطفال وامل ُصادقة
عليها.

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

 4.2.1تطوير منهجية لتقييم الحالة الراهنة لألُرس.

0.6 – 0.0

 5.2.1إجراء تقييم للوضع األرسي مبا يف ذلك األُرسة املمتدة (قبل وأثناء وبعد إيداع الطفل يف مؤسسات الرعاية) لدراسة إمكانية مل
شمل الطفل بأرسته أو عائلته ،وإعادة إجراء هذا التقييم كل  3أشهر.

1.6 – 0.6

 6.2.1دعم األمهات املطلقات ملساعدتهن عىل الحفاظ عىل أطفالهن حتى لو كان هذا الدعم ماديا.

قائم

 7.2.1تعديل اإلرشادات الخاصة باألُرس البديلة يف صندوق املعونة الوطنية لضامن االستخدام األفضل لهذا الخيار.

1.0 – 0.0

 8.2.1نرش الوعي بني املختصني والجمهور حول أهمية خيار األُرسة البديلة.

قائم

 9.2.1تطوير اإلرشادات الخاصة باألخصائيني االجتامعيني ملأسسة إسرتاتيجية ما بعد الرعاية لألطفال الذين تم مل شملهم مع أرسهم
ومجتمعاتهم.

0.6 – 0.0

 10.2.1التشبيك مع املنظامت غري الحكومية العربية لدعم مؤسسات رعاية األطفال.

قائم

 1.3.1تطوير معايري تحديد األُرس املعرضة للخطر.

0.6 – 0.0

 2.3.1زيادة أعداد األخصائيني االجتامعيني واملرشدين يف وزارة التنمية االجتامعية واملحاكم الرشعية.

قائم

 3.3.1تدريب األخصائيني االجتامعيني عىل تقنيات اإلرشاد والعمل مع األرس.

قائم

 4.3.1تعديل الترشيعات لتدعم إنشاء مراكز اإلرشاد األرسي لألشخاص املقبلني عىل الزواج.

0.6 – 0.0

 5.3.1نرش الوعي بني الجمهور حول أهمية الحياة األرسية ورعاية الطفل.

قائم

 6.3.1تشجيع الجامعات عىل استحداث شهادات بكالوريوس يف العمل االجتامعي لرتبط بني الربامج القامئة حالياً والتجربة العملية.

قائم

 1.4.1تعديل إرشادات االحتضان للسامح بإضافة األطفال الذين ت ُ
ُعرف أُمهاتهم إىل نظام رعاية األوصياء.

0.6 – 0.0

 2.4.1تعديل إرشادات االحتضان للسامح بوضع األطفال الذين يولدون ألمهات معروفة يف نظام رعاية األوصياء.

0.6 – 0.0

 3.4.1اإلنتهاء من إعداد قانون الطفولة والذي يشمل األطفال الذين يحتاجون للرعاية واملصادقة عليه.

0.6 – 0.0

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

 4.4.1تعديل الترشيعات للسامح بإجراء اختبارات الحامض النووي إلثبات األبوة.

0.6 – 0.0

 5.4.1تشجيع املنظامت غري الحكومة عىل دعم األمهات اللوايت يتحملن مسؤولية رعاية أطفالهن لوحدهن (املطلقات ،املنفصالت
واألرامل).

قائم

الغاية  :2حامية جميع األطفال من كافة أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
1.1ضامن أن يستخدم األُرس
واملعلمون مامرسات تربية
وتأديب ُمالمئة وغري عنيفة يف
املنزل واملدرسة.

1.1أن يتم الحد مبقدار
 %20من حوادث العنف
الجسدي ضد األطفال يف
مامرسات الرتبية داخل
املنزل.
2.2أن يتم الحد مبقدار
 %40من حوادث العنف
الجسدي ضد األطفال يف
مامرسات الرتبية داخل
املدرسة.

 	.2تحسني استجابة مختلف
املؤسسات والربامج والخدمات
لضحايا العنف من األطفال.

أن يتم تزويد  %50من مقدمي
الخدمات باملهارات الالزمة
لتحديد احتياجات ضحايا
العنف من األطفال واالستجابة
لها.

 1.1.2تنفيذ خطة سنوية لحملة معاً نحو بيئة مدرسية آمنة يف كافة املدارس الحكومية وتلك التابعة لوكالة غوث الالجئني
الفلسطينني ،عىل أن تشمل هذه الخطة ما ييل:
أ .تطوير برنامج ألساليب الضبط والرتبية الحديثة.
ب .تدريب املعلمني عىل أساليب الضبط والرتبية الحديثة.
ج .توفري جائزة مجتمعية للمعلم املتميز.
د .تطوير تعميم حول الرسائل اإلعالمية واملواد املطبوعة التي سيتم الرتكيز عليها يف تقنيات الضبط الجديدة.

قائم

 2.1.2تنفيذ دراسة تقييمية لقياس أثر الخطة السنوية لحملة معاً للحد من إنتشار ظاهرة العنف الجسدي يف املدارس.

2.0 – 1.0

 3.1.2تطوير خطة سنوية لإلتصال حول األثر السلويك لتغيري مامرسات أولياء األُمور يف الضبط السلويك والرتبية.

1.0 – 0.0

 4.1.2إنتاج املواد اإلعالمية الرضورية ألنشطة التوعية التي تستهدف اآلباء.

1.6 – 1.0

 5.1.2تنفيذ خطة األثر السلويك.

 – 2.0النهاية

 1.2.2تدريب  %70من اإلعالميني عىل الكشف عن حاالت العنف من األطفال والتعامل مع هذه الحاالت.

قائم

 2.2.2تدريب جميع املعلمني عىل تحديد ُمؤرشات اإلساءة والعنف وتوفري الدعم النفيس لألطفال.

قائم

 3.2.2طرح وحدة تدريبية لحامية األطفال من االستغالل يف برامج تدريب القضاة.

0.6 – 0.0

 4.2.2تزويد غرفة واحدة عىل األقل من غرف املحاكم يف كل محافظة بدائرة تلفزيونية مغلقة ملشاهدة شهادات األطفال املتعلقة
باألطفال املعنفني.

قائم

 5.2.2تدريب  %50من القضاة عىل العمل مع األطفال املعنفني وكيفية استخدام الدوائر التلفزيونية املغلقة.

قائم
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األهداف

النتائج

 3.3تعزيز أنظمة املتابعة وإعداد
التقارير املوجودة حاليا
لتصبح فاعلة ولتستجيب
الحتياجات ضحايا العنف من
األطفال.

زيادة عدد املستخدمني الذين
يدخلون إىل النظام من اجل
التبليغ عن حاالت العنف ضد
األطفال و ُمتابعتها.

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

 6.2.2التوسع يف إنشاء مراكز إدارة حامية األرسة لتغطي جميع املحافظات يف األردن من خالل:
أ .تجهيز املراكز يف ثالث محافظات.
ب .تدريب الرشطة واألخصائيني االجتامعيني عىل إدارة وتشغيل هذه املراكز.
ج .إنشاء روابط مع جميع مقدمي الخدمات يف املؤسسات املجتمعية األُخرى.

قائم

 7.2.2تدريب جميع األخصائيني االجتامعيني يف املديريات الثامنية والثالثني التابعة لوزارة التنمية االجتامعية واملراكز املجتمعية عىل
حامية األطفال من العنف:
أ) تنفيذ حملة توعية حول مكافحة العنف من قبل وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية .
ب) تنفيذ حملة وطنية حول ثقافة العنف.

قائم

 8.2.2مأسسة لجان املصالحة األرسية من خالل:
أ .تطوير إرشادات عمل هذه اللجان واعتامدها.
ب .إنشاء لجان املصالحة األرسية يف  38مديرية تابعة لوزارة التنمية االجتامعية يف جميع أنحاء األردن.
ج .تحديد االحتياجات التدريبية واملهنية لهذه اللجان.
د .تطوير األدلة واإلرشادات الالزمة لعمل اللجان.
ه .تحديد االحتياجات الالزمة للتدريب والتطوير املهني.
و .تدريب جميع اللجان عىل استخدام األدلة.
ز .تطوير أنظمة امل ُتابعة والتقييم الخاصة بأداء هذه اللجان.

قائم

 9.2.2تطوير وتنفيذ برنامج للتوعية حول قانون العنف األرسي الجديد.

قائم

 1.3.3ضامن عمل نظام التبليغ مع وزارة الصحة.

قائم

 2.3.3ضامن عمل نظام التبليغ مع وزارة الرتبية والتعليم.

قائم

 3.3.3تعزيز استخدام قاعدة بيانات دائرة حامية األرسة حول العنف ضد األطفال ألغراض التخطيط وكسب التأييد.

1.0 – 0.0

 4.3.3طرح نظام للتبليغ عن الحوادث من قبل لجان املصالحة.

2.0 – 1.0

الجزء الرابع
األهداف

النتائج

األنشطة ،والربامج واالسرتاتيجيات

اإلطار الزمني

4.4أن تتم مراجعة حاالت وفيات
األطفال وتحديد مسببات
الوفاة وأمناطها.

تعديل إرشادات السالمة عىل
أساس تقارير اللجان الخاصة
مبراجعة أسباب موت األطفال.

 1.4.2تأسيس لجنة ملراجعة أسباب موت األطفال (تتضمن القطاع الخاص ودائرة األحوال املدنية).

0.6 – 0.0

 2.4.2املراجعة املكتبية لحاالت وفاة األطفال لتحديد أسباب وأمناط وفيات األطفال.

0.6 – 0.0

 3.4.2استخدام النتائج لتعديل إرشادات السالمة (ضم مهندسني مدنيني إىل اللجان لضامن شمول إجراءات السالمة يف معايري كودات
مواقع اإلنشاء والبناء ومعايري سالمة املنازل).

1.6 – 1.0

 4.4.2تنظيم حملة توعية حول أسباب موت األطفال ونرش تدابري السالمة وخفض وفيات األطفال.

 - 0.9النهاية

الغاية  :3تحديد مشكلة أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة تأهيلهم.
1.1استقصاء أسباب وتبعات
ظاهرة أطفال الشوارع.

دراسة مطولة تتضمن مسحا
ومنهجية نوعية.

2.2تطوير خدمات إعادة التأهيل
يف ضوء نتائج الدراسة.

مرشوع تجريبي الختبار النتائج
وفعالية مراكز إعادة التأهيل.

3.3تنفيذ خدمات إعادة التأهيل
استنادا إىل املرشوع التجريبي.

تخفيض أعداد أطفال الشوارع
بنسبة %30

 1.1.3إجراء دراسة نوعية معمقة حول ثقافة وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع.

1.0 – 0.0

 2.1.3تطوير اللوائح واألنظمة امل ُرتبطة بقوانني األطفال للتعامل مع أطفال الشوارع .

2.0 – 1.0

 1.2.3تطوير مرشوع تجريبي إلعادة تأهيل أطفال الشوارع استنادا إىل نتائج الدراسة.

1.6 – 1.0

 2.2.3تقييم املرشوع التجريبي لتحديد الفجوات وطرق التحسني املمكنة.

2.0 – 1.6

 1.3.3تنفيذ املرشوع يف املدن الرئيسية يف األردن.

 – 2.0النهاية

 2.3.3إنشاء نظام لل ُمتابعة والتقييم ملتابعة عملية التنفيذ.

3.0 – 2.0
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املحور  :5الحامية االجتامعية.
الجدول -5ب :حساب التكلفة.
الحامية االجتامعية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :1ضامن متتع كافة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية بنفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال الذين يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم.
الهدف  :1أن يكون األطفال يف مؤسسات الرعاية ضمن مستوى معريف ُمناسب وأن يتمتعوا باألمان اإلنفعايل والكفاءة االجتامعية.
 1.1.1تحديث اإلطار املؤسيس مبا فيه معايري وبروتوكوالت العمل مع األطفال واعتامدها.

32

32

0

0

0

0

0

 2.1.1تعزيز أنظمة امل ُتابعة الخاصة بوزارة التنمية االجتامعية.

92

8

12

18

24

30

30

 3.1.1تنظيم ورشات عمل تدريبية لجميع العاملني مع األطفال يف مؤسسات الرعاية.

35

10

10

10

5

0

0

 4.1.1تقييم أثر برامج التدريب عىل أداء املوظفني.

7

7

0

0

0

0

0

 5.1.1إنشاء روابط مع املنظامت املجتمعية لتوفري الدعم األكادميي والحوافز.

0

0

0

0

0

0

0

 6.1.1إجراء تقييم نفيس-اجتامعي لألطفال الذين يدخلون املؤسسات.

30

6

6

6

6

6

6

 7.1.1تطوير برامج فردية للعمل مع األطفال استنادا إىل نتائج التقييم.

50

10

10

10

10

10

10

الهدف  :2أن تكون األُرس عىل وعي بإمكانية إعادة احتضان أطفالها وقادرة عىل القيام بذلك.
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 1.2.1تطوير دليل تدريبي وبرنامج تدريبي لألخصائني االجتامعني.

14

14

0

0

0

0

0

 2.2.1تدريب األخصائيني االجتامعيني واملرشدين العاملني مع األرس ومع األطفال يف مؤسسات الرعاية.

5

3

2

0

0

6

2

 3.2.1تطوير ترشيعات خاصة بارشاد األُرس وإعادة تأهيلها.

0

0

0

0

0

0

0

 4.2.1تطوير منهجية لتقييم األوضاع الراهنة لألُرس.

0

0

0

0

0

0

0

 5.2.1تقييم الوضع األرسي مبا يف ذلك األُرس املمتدة.

0

0

0

0

0

0

0

 6.2.1توفري الدعم املايل عند الحاجة لألمهات املطلقات ملساعدتهن عىل احتضان أطفالهن.

16

16

0

0

0

0

0

الجزء الرابع
الحامية االجتامعية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 7.2.1تعديل اإلرشادات الخاصة باألُرس البديلة يف صندوق املعونة الوطنية.

0

0

0

0

0

0

0

 8.2.1نرش الوعي حول أهمية خيار األُرس البديلة.

20

20

0

0

0

0

0

 9.2.1تطوير اإلرشادات الخاصة باألخصائيني االجتامعيني واألُرس بالنسبة لألطفال الذين تم مل
شملهم مع أرسهم.

5

5

0

0

0

0

0

 10.2.1التشبيك مع املنظامت غري الحكومية العربية لدعم مؤسسات رعاية األطفال.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3أن تتلقى األُرس املعرضة للخطر اإلرشاد لتمكينها من منع انفصال األُرس عن أطفالهم.
 1.3.1تطوير معايري تحديد األُرس املعرضة للخطر.

5

5

0

0

0

0

0

 2.3.1زيادة أعداد األخصائيني االجتامعيني واملرشدين املؤهلني.

250

0

25

50

75

100

100

 3.3.1تدريب األخصائيني االجتامعيني عىل أساليب اإلرشاد والعمل مع األرس.

50

25

25

0

0

0

0

 4.3.1إصدار الترشيعات الالزمة إلنشاء مراكز اإلرشاد األرسي.

60

0

15

15

15

15

15

 5.3.1نرش الوعي حول أهمية الحياة األرسية ورعاية الطفل.

20

20

0

0

0

0

0

 6.3.1تشجيع الجامعات عىل استحداث شهادات بكالوريوس يف العمل االجتامعي.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :4أن يحتفظ األطفال املحرومون من رعاية الوالدين بحقهم يف الهوية واألرسة.
 1.4.1تعديل القوانني الخاصة باألطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج ليكون لهم الحق يف
الحصول عىل هوية.

0

0

0

0

0

0

0

 2.4.1تعديل إرشادات االحتضان للسامح بوضع األطفال تحت الرعاية البديلة.

0

0

0

0

0

0

0

 3.4.1إستكامل قانون الطفولة والذي يشمل األطفال الذين يحتاجون للرعاية واملصادقة عليه.

0

0

0

0

0

0

0

 4.4.1تعديل الترشيعات للسامح بإجراء اختبارات الحامض النووي إلثبات األبوة.

0

0

0

0

0

0

0

 5.4.1تشجيع املنظامت غري الحكومة عىل دعم األمهات اللوايت يرعني األطفال وحدهن.

0

0

0

0

0

0

0
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
الحامية االجتامعية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

الغاية  :2حامية جميع األطفال من كافة أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
الهدف  :1ضامن أن يستخدم األُرس واملعلمون مامرسات تربية وتأديب ُمالمئة وغري عنيفة يف املنزل واملدرسة.
 1.1.2تنفيذ خطة سنوية لإلتصال حول األثر السلويك.

98

30

20

18

15

15

15

 2.1.2تنفيذ دراسة تقييمية لقياس أثر الخطة السنوية لإلتصال حول األثر السلويك النتشار ظاهرة
العنف الجسدي يف املدارس.

30

0

0

0

30

0

0

 3.1.2تطوير خطة سنوية لإلتصال حول األثر السلويك لتغيري مامرسات أولياء األُمور يف الضبط
السلويك والرتبية.

0

0

0

0

0

0

0

 4.1.2إنتاج املواد اإلعالمية الرضورية ألنشطة التوعية التي تستهدف اآلباء.

0

0

0

0

0

0

0

 5.1.2تنفيذ خطة األثر السلويك.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :2تحسني استجابة مختلف املؤسسات والربامج والخدمات من حيث تعاملها مع ضحايا العنف.

103

 1.2.2تدريب  %70من اإلعالميني عىل الكشف عن ضحايا العنف من األطفال وإدارة هذه الحاالت.

118

40

40

38

0

0

0

 2.2.2تدريب  %30من املعلمني عىل تحديد ُمؤرشات اإلساءة وتوفري الدعم لذلك.

21

7

7

7

0

0

0

 3.2.2طرح وحدة تدريبية تتناول حامية األطفال يف برامج تدريب القضاة.

5

5

0

0

0

0

0

 4.2.2تزويد غرفة واحدة عىل األقل من غرف املحاكم يف كل محافظة بدائرة تلفزيونية مغلقة.

40

20

20

0

0

0

0

 5.2.2تدريب  %50من القضاة عىل العمل مع األطفال املعنفني وكيفية استخدام أجهزة الدائرة
التلفزيوينة املغلقة.

5

5

0

0

0

0

0

 6.2.2التوسع يف انشاء املراكز التابعة لحامية األرسة لتشمل جميع املحافظات.

42

22

20

0

0

0

0

 7.2.2تدريب األخصائيني االجتامعيني يف املديريات الثامنية والثالثني التابعة لوزارة التنمية
االجتامعية واملراكز املجتمعية عىل حامية األطفال.

2

2

0

0

0

0

0

 8.2.2مأسسة لجان املصالحة األرسية.

33

20

13

0

0

0

0

الجزء الرابع
الحامية االجتامعية

املجموع

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

النفقات املتكررة

 9.2.2تطوير وتنفيذ برنامج للتوعية حول قانون العنف األرسي الجديد.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :3تعزيز أنظمة املُتابعة وإعداد التقارير الخاصة باحتياجات ضحايا العنف.
 1.3.2ضامن عمل نظام التبليغ مع وزارة الصحة.

0

0

0

0

0

0

0

 2.3.2ضامن عمل نظام التبليغ مع وزارة الرتبية والتعليم.

0

0

0

0

0

0

0

 3.3.2تعزيز استخدام قاعدة بيانات دائرة حامية األرسة ألغراض التخطيط وكسب التأييد.

0

0

0

0

0

0

0

 4.3.2طرح نظام للتبليغ عن الحوادث تستخدمه لجان املصالحة.

20

20

0

0

0

0

0

الغاية  :3تحديد مشكلة أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة تأهيلهم.
الهدف  :1استقصاء أسباب وتبعات حالة أطفال الشوارع.
 1.1.3إجراء دراسة نوعية معمقة حول ثقافة وأسباب ظاهرة أطفال الشوارع.

24

24

0

0

0

0

0

 2.1.3تطوير اللوائح واألنظمة امل ُرتبطة بقوانني األطفال للتعامل مع أطفال الشوارع.

0

0

0

0

0

0

0

الهدف  :2تطوير خدمات إعادة التأهيل بناء عىل نتائج الدراسة.
 1.2.3تطوير مرشوع تجريبي إلعادة تأهيل أطفال الشوارع استنادا إىل نتائج الدراسة.

50

30

20

0

0

0

0

 2.2.3تقييم املرشوع التجريبي لتحديد الفجوات وطرق التحسني املمكنة.

15

0

15

0

0

0

0

الهدف  :3تنفيذ خدمات إعادة التأهيل استنادا إىل املرشوع التجريبي.
 1.3.3تنفيذ املرشوع يف املدن الرئيسية يف األردن.

0

0

0

0

0

0

0

 2.3.3إنشاء نظام لل ُمتابعة والتقييم ملتابعة عملية التنفيذ.

10

10

0

0

0

0

0

املجموع الجزيئ للمحور 5

1204

416

260

172

180

176

176
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة

مالحظات حول حساب التكلفة
2.1.1

يتطلب تعزيز اإلرشاف عىل مؤسسات وزارة التنمية االجتامعية حوايل  8000دينار أردين يف السنة لتغطية
نفقات املستشارين من أجل تطوير النشاطات ( 10,000دوالر أمرييك) إضافة إىل يومني لتدريب نحو
 25مرشف ،إضافة إىل ذلك ستتم زيادة عدد املرشفني بالتدريج ما بني السنتني الثانية والخامسة من
 20إىل  .25تصل كلفة رواتب املرشفني اإلضافية إىل حوايل  6,000×5دينار أردين ،وهي نفقات متكررة.

3.1.1

تصل تكلفة تدريب  300مختص يعملون مع األطفال يف املؤسسات يف  12مجموعة تتألف كل منها من  25فرد
إىل  35,000دينار أردين ،وذلك إذا كانت فرتة التدريب تستغرق  9أيام وكانت أتعاب التدريب لليوم الواحد
هي  325دينار أردين ،بحيث يتم تقسيم مبلغ  35,000دينار أردين عىل السنوات األربعة األوىل ،ونحن نفرتض
أن هذه الوحدة ستدمج يف تدريب مرحلة ما قبل الخدمة بحيث ال تكون هذه النفقات نفقات متكررة.

1.2.1

بالنسبة لتطوير دليل تدريبي لألخصائيني االجتامعيني حول إعادة احتضان األطفال من قبل أُرسهم،
هناك دليل متوفر حاليا باللغة اإلنجليزية ولكن يجب أن يتم تكييفه مبا يتناسب مع املجتمع
األردين ،وهذا يتطلب مستشارين محليني للعمل ملدة شهرين ،أي  15000دوالر أمرييك .الفئة
املستهدفة هي حوايل  90مختص (جميعهم من الخارج) باإلضافة إىل  60موظف محيل ،ولكن
بسبب التغري الكبري فإننا سنحتاج إىل  1000دليل كلفة كل منها  5دوالر أمرييك أي ما مجموعه
 5000دوالر أمرييك ،وبذلك يكون املجموع الكيل هو  20,000دوالر أمرييك أي  14,000دينار أردين.

2.2.1

يرتب ُط تدريب األخصائيني عىل العمل مع األرس التي يعيش أبناؤها يف مؤسسات الرعاية بفريق وطني
رئييس من املدربني يصل عدد أفراده إىل  15مدرب ،والبُد أن يتلقى هذا الفريق تدريبا متخصصا يستمر
لستة أيام سنويا ،أي  6مرات كلفة كل مرة  500دوالر أمرييك فيكون املجموع  3000دوالر أمرييك.
ثانيا هناك حوايل  150عامال يتحمل كل منهم أعباء العمل مع حوايل  11500عائلة ُموزعة يف الشامل
والوسط والجنوب ،وهم بحاجة إىل  3أيام سنويا مقسمة عىل مجموعات إقليمية تضم كل منها 50

105

فردا ،أي أن هناك تسع أيام بحاجة للتيسري أي ما تبلغ تكلفته حويل  4500دوالر أمرييك ،وبذلك يكون
املجموع الكيل =  7,500دوالر أمرييك أي حوايل  5,000دينار أردين ،وهذه الكلفة متتد عىل مدى سنتني.

3.2.1

الترشيعات الالزمة لإلرشاد األُرسي التأهييل ال يرتتب عليها أي كلفة ألنها تقع ضمن العمل االعتيادي
للوزارة ،أما بالنسبة لجلسات اإلدارة فالقدرات الالزمة للقيام بذلك متوفرة (مثال :مؤسسة نهر األردن).

4.2.1

هناك منهجية لتحليل الحاالت ،ولذا فإن كلفة هذا البند هي صفر.

5.2.1

راجع البند  1.2.4تقييم وضع األُرسة الذي يتم تنفيذه والذي ال يحتاج إىل أي تكلفة إضافية.

6.2.1

يتعلق هذا البند بالدعم املقدم لألمهات املطلقات وأطفالهن ،ومبلغ  16,000الوارد يف الجدول هو
كلفة املستشارين الالزمة إلجراء تقدير االحتياجات خالل  3أشهر ،بعدها ميكن أن نقدر الحاجة
وكلفة هذه املساعدات ،وميكن أن يتم ذلك بشكل تدريجي خالل العام الثاين ،وبالطبع فإن قيمة
هذا الدعم قد تكون أعىل بكثري من الكلفة املرتبطة باملستشارين كام أنها ستشكل نفقات متكررة.

1.3.4

يف األغلب ال ترتتب أي نفقات أو مبالغ مالية عىل ترشيع القانون املتعلق مبراكز اإلرشاد الزواجي ،ولكن ما
سيرتتب عىل هذا القانون هو الحاجة إىل املزيد من املنشآت ،ومن املتوقع أن يكلف هذا حوايل  15,000كل عام.

2.1.1

ميكن مقارنة كلفة تطوير االتصال حول األثر السلويك بالتكاليف املشابهة يف مجال التعليم ،فكلفة
تطوير برنامج من أجل أساليب الضبط والرتبية الحديثة حددت مببلغ  25,000دينار أردين ،أما
بالنسبة للتدريب فالهدف هو  3000مدرسة تحتوي عىل ستة صفوف وبالتايل فإننا نتحدث هنا
عن  1,800معلم ،أي أن لدينا  75مجموعة يتألف كل منها من  25متدرب ،ولذا ميكننا حساب
الكلفة عىل أساس أن التدريب هو ليوم واحد فقط وأن معدل األتعاب اليومية للمدرب املحيل

الجزء الرابع
هي  250دوالر أمرييك فتكون عندها الكلفة هي  250 ×1×72دوالر أمرييك =  18,000دوالر
أمرييك أي  12,600دوالر أمرييك متتد عىل عدة سنوات ( 15,000دينار أردين سنويا) وهي متكررة.

2.1.2

ميكن مقارنة تقييم خطة االتصال من أجل األثر السلويك بالبند  2.6.3يف املحور  2حيث قدر أن املبلغ
املطلوب هو  30,000دينار أردين .ولن يكون لهذا التقييم معنى قبل عدة سنوات من العمل ،ولذا فمن
املقرتح أن يتم خالل السنة الرابعة ومن ثم يتم إجراء التعديالت خالل السنة األخرية من فرتة الخطة.

 3.1.2و 4.1.2

يتعلق هذين البندين باالتصال من أجل تغيري سلوكيات األُرس واإلعالم وزيادة وعي املجتمع ،وال توجد
هناك أرقام محددة ألنه يجب توضيح عالقة هذه البنود بالبند  .1.1.2حيث تشري البنود الثالثة إىل اإلعالم
والرتويج ،ومن املمكن أن تتداخل مع بعضها البعض.

1.2.2

5.2.2

يتعلق هذا البند بتدريب  %50من القضاة يف األردن وعددهم  630قاض (بيانات عام – 2006
ويكيبيديا) – أي  315قاض – عىل العمل مع األطفال املعنفني واستخدام التلفزيون املحيل ،ونحن
نفرتض أن مدة التدريب هي يوم واحد بسبب املستوى امل ُرتفع للمتدربني وبسبب ارتفاع كلفة تغيبهم
عن عملهم ،وقد تكون هناك حاجة ألن يكون املدرب عىل مستوى ُمرتفع من التأهيل ،وبهذا يكون
التقدير كالتايل 500 × 1 × 25/315 :دوالر أمرييك =  6,300دوالر أمرييك =  4,410دينار أردين.

6.2.2

يتعلق هذا البند بالتوسع يف إنشاء مراكز حامية األرسة (التي عادة ما تديرها الرشطة واألخصائيني
االجتامعيني) يف املحافظات الخمسة .هناك حاجة ملعدات الفيديو وجهاز التنظري املهبيل الذي
يكلف حوايل  24,000دوالر أمرييك (هناك اختالفات كبرية يف األسعار املوجودة عىل اإلنرتنت)،
املبلغ الكيل املطلوب لتجهيز املراكز الخمسة باملعدات هو  40,000دينار أردين ،وقد يكون
التدريب محصورا مبجموعة واحدة تتألف من  25متدرب من مختلف أرجاء اململكة ،ولكنه
قد يكون تدريبا مكثفا ،مثال  4أيام ،وقد يحتاج إىل مدرب يتمتع مبهارات عالية ،تصل تكاليف
التدريب إىل  750 ×4 × 25/25دوالر أمرييك =  3,000دوالر أمرييك =  2,000دينار أردين.

يتعلق هذا البند بتدريب  %70من  12000مختص طبي أي  8400عىل الكشف عن حاالت
العنف وإدارتها .ونحن نفرتض أن التدريب يتطلب يومني كلفة كل يوم منهام هو 250
دوالر أمرييك ملدرب محيل يعمل مع  25متدرب .وهذا يعني 250 × 2 × 25 /8,400
دوالر أمرييك =  168,000دوالر أمرييك أي  118دينار أردين متتد عىل مدى  3سنوات.

املقرتح أن يتم دمج هذا البند بالهدف األول من هذا املحور املتعلق بخطة األثر السلويك.

2.2.2

1.3.3

الهدف من هذا البند هو تدريب  %30من املعلمني يف األردن عىل تحديد الحاالت التي تعاين من العنف
واإلساءة وتقديم الدعم لها .هناك حوايل  5000معلم لتنمية الطفولة املبكرة يف األردن (بحسب بيانات
عام  2005الواردة يف تقرير عام  ،)2008أي أن  %30منهم يُساوي  ،1500ومرة أخرى نفرتض أن التدريب
سيستغرق يومني لكل مجموعة وبالتايل تكون الكلفة الكلية هي = 30,000 = 250 × 2 × 25 /1,500
 21,000متتد عىل  3سنوات.

9.2.2

من الصعب تقدير كلفة إعادة تأهيل أطفال الشوارع يف هذه املرحلة ألننا ال نستطيع تحديد أعداد
هؤالء األطفال من خالل اإلنرتنت ،كام ال ميكن تحديد كلفة الوحدة إال بعد تنفيذ املرحلة التجريبية.

3.2.2

ميكن مقارنة البند املتعلق بتطوير وحدة لحامية األطفال لتدريب القضاة بالبند رقم  3.7.2من املحور
رقم ( 5,000 :)2دينار أردين ،ونحن نفرتض أن املعهد القضايئ سيتحمل كلفة التنفيذ.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
املحور  :5الحامية االجتامعية.
الجدول -5ج :الحاكمية (مالحظة حول احلاكمية :احلاكمية ليست مهمات ووظائف بل أدوار ومسؤوليات ،كما أن احلاكمية ال تصلُ إلى مستوى تخصيص املهمات ،إال أنها ترتكز ُ عوضا عن ذلك على الدور
الكلي الذي سيقوم الشركاء بأدائه واملسؤوليات التي سيقومون بها).

األهداف

الرشكاء
املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الحكومة (وزارة التنمية
وزارة
االجتامعية،
الرتبية والتعليم ،وزارة
الصحة)

األنروا

املنظامت
غري
الحكومية

الجامعات

النظام القانوين
(املحاكم
الرشعية)

دائرة األحوال
املدنية

القطاع الخاص

الغاية  :1ضامن متتع كافة األطفال املحرومني من الرعاية الوالدية بنفس الحقوق التي يتمتع بها األطفال الذين يعيشون مع آبائهم وأمهاتهم.
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1.1أن يكون األطفال يف مؤسسات
الرعاية ضمن مستوى معريف
ُمناسب وأن يتمتعوا باألمان
اإلنفعايل والكفاءة االجتامعية.

مستوى الدعم:
( )1اإلرشاف) 2( ،
امل ُتابعة.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية)1( :
تحديث املعايري)2( ،
اإلرشاف )3( ،امل ُتابعة)4( ،
التدريب.

املستوى
األويل)1( :
التنفيذ)2( ،
التدريب.

2.2أن تكون األُرس عىل وعي بإمكانية
إعادة احتضان أطفالها وقادرة عىل
القيام بذلك.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية)1( :
التطوير )2( ،اإلرشاف)3( ،
امل ُتابعة )4( ،التدريب.

مستوى
الدعم)1( :
التدريب،
( )2امل ُتابعة	.

3.3أن تتلقى العائالت املعرضة للخطر
اإلرشاد لتمكينهم من منع انفصال
العائالت عن األطفال.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية)1( :
تطوير معايري الخطر،
( )2تدريب األخصائيني
االجتامعيني.

4.4أن يحتفظ األطفال املحرومون من
رعاية الوالدين بحقهم يف الهوية
واألرسة.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية :توفري
الخدمات.

املستوى األويل:
اإلرشاف عىل
التنفيذ.

املستوى
األويل :تنفيذ
الترشيع.

املستوى األويل:
الترشيع.

مستوى اإلعالم األويل:
تنفيذ حمالت التوعية.

املستوى األويل:
( )1التدريب)2( ،
الترشيع.

مستوى اإلعالم األويل:
تطوير اإلعالم التوعوي.

املستوى األويل:
الترشيع.

الجزء الرابع
األهداف

الرشكاء
املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الحكومة (وزارة التنمية
وزارة
االجتامعية،
الرتبية والتعليم ،وزارة
الصحة)

األنروا

املنظامت
غري
الحكومية

الجامعات

النظام القانوين
(املحاكم
الرشعية)

دائرة األحوال
املدنية

القطاع الخاص

الغاية  :2حامية كافة األطفال من جميع أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
1.1ضامن أن تستخدم األُرس
واملعلمون مامرسات تربية
وتأديب غري عنيفة مالمئة يف املنزل
واملدرسة.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية)1( :
تنفيذ خطة األثر السلويك،
( )2التدريب )3( ،التقييم.

2.2تحسني ُمستوى جودة استجابة
مختلف املؤسسات والربامج
والخدمات لضحايا العنف من
األطفال.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية)1( :
التدريب )2( ،تطوير
بروتوكوالت لالستجابة.

3.3تعزيز أنظمة امل ُتابعة وإعداد
التقارير املوجودة حاليا لتصبح
فاعلة ولتستجيب الحتياجات
ضحايا العنف من األطفال.

املستوى األويل يف وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة
الصحة )1( :تطوير نظام
لل ُمتابعة )2( ،اإلرشاف عىل
أنظمة امل ُتابعة
املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية::
التدريب عىل أنظمة
امل ُتابعة.

املستوى األويل:
( )1تنفيذ خطة
األثر السلويك،
( )2تقييم
التدريب.

املستوى األويل
اإلعالمي :تنفيذ حمالت
التوعية.
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
األهداف

الرشكاء
املجلس
الوطني
لشؤون األرسة

الحكومة (وزارة التنمية
وزارة
االجتامعية،
الرتبية والتعليم ،وزارة
الصحة)

األنروا

املنظامت
غري
الحكومية

الجامعات

النظام القانوين
(املحاكم
الرشعية)

الغاية  :3تحديد مشاكل أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة التأهيل.
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1.1استقصاء أسباب وتبعات حالة
أطفال الشوارع.

املستوى األويل:
إجراء الدراسة.

املستوى األويل يف وزارة
التنمية االجتامعية:
الدراسة.

املستوى األويل:
الترشيعات –
تطوير اللوائح
واألنظمة.

2.2تطوير خدمات إعادة التأهيل
استنادا إىل نتائج الدراسة.

املستوى األويل:
التطوير.

املستوى األويل يف وزارة
الصحة :التطوير.

مستوى
الدعم:
التطوير.

املستوى األويل:
إجراء الدراسة.

3.3تنفيذ خدمات إعادة التأهيل.

املستوى األويل:
التنفيذ.

املستوى األويل يف وزارة
الصحة )1( :التنفيذ)2( ،
التدريب.

مستوى
الدعم:
التنفيذ.

املستوى األويل:
تطوير الخدمات.

4.4مراجعة حاالت وفيات األطفال
وتحديد مسببات الوفاة وأمناطها.

املستوى األويل:
التنسيق.

املستوى األويل يف وزارة
الصحة :تطوير املراجعة.

املستوى األويل:
تطوير املراجعة.

دائرة األحوال
املدنية

القطاع الخاص

الجزء الرابع

املحور  :5الحامية االجتامعية.
الجدول -5د :املراقبة.
األهداف

مؤرشات املُتابعة

الغاية :1
 1.1أن يكون األطفال يف مؤسسات الرعاية ضمن مستوى معريف ُمناسب وأن يتمتعوا
باألمان اإلنفعايل والكفاءة االجتامعية.

•توفر معايري املتابعة وأدوات تحديد املهارات والسلوكيات التي يجب أن يحققها األطفال من الوالدة وحتى سن  9سنوات.
•تنفيذ املسح امليداين لقياس املعايري.

 2.1أن تكون األُرس عىل وعي بإمكانية إعادة احتضان أطفالها وقادرة عىل القيام بذلك.

•عدد األخصائيني االجتامعيني املدربني عىل العمل مع األُرس التي يعيش أبناؤها يف مؤسسات الرعاية.
•عدد األطفال امل ُتواجدين يف مؤسسات الرعاية.
•عدد األطفال الذين يتم ضمهم ألُرسهم.

 3.1أن تتلقى األرس املعرضة للخطر اإلرشاد امل ُناسب للحيلولة دون انفصالهم عن
أطفالهم.

•عدد األُرس املحددة بأنها ُمعرضة لخطر اإلنفصال عن أطفالها والتي تتلقى اإلرشاد.
•عدد األخصائيني االجتامعيني املدربني عىل اإلرشاد والتامسك األُرسي.
•عدد املنظامت غري الحكومية املشاركة يف دعم التامسك األُرسي.
ُ
•عدد حاميل الشهادات الجامعية املمنوحة يف تخصص العمل االجتامعي وعدد الخريجني الذين أنهوا دورات تدريبية يف التامسك األرسي.

 4.1أن يكون لألطفال املحرومني من الرعاية األُرسية الحق يف هوية وأرسة.

•تحديد بنود اتفاقية حقوق الطفل املتعلقة بحق التمتع بالهوية واألرسة والعمل عىل تنفيذها.
•املصادقة عىل قانون الطفولة لضامن وجود أحكام لحامية األطفال.
•عدد املنظامت غري الحكومية التي تعمل عىل منارصة حقوق الطفل يف الحصول عىل الهوية واألرسة.

الغاية  :2حامية جميع األطفال من كافة أشكال اإلساءة والعنف واإلهامل.
 1.2ضامن استخدام األُرس واملعلمني مامرسات تربية وضبط ُمالمئة وغري عنيفة يف
املنزل واملدرسة.

•انخفاض حاالت العنف الجسدي ضد األطفال وأساليب الضبط والرتبية العنيفة املستخدمة يف املنازل.
•انخفاض حاالت العنف الجسدي ضد األطفال وأساليب الضبط والرتبية العنيفة املستخدمة يف املدارس األساسية.

 2.2رفع ُمستوى استجابة مختلف املؤسسات والربامج والخدمات لضحايا العنف من
األطفال.

•عدد مقدمي الخدمات الذين ميتلكون املهارات الالزمة للكشف عن حاالت العنف واالستجابة الحتياجات األطفال املعنفني.
•طرح وحدة تدريبية تتناول حامية الطفل من اإلساءة والعنف يف مناهج املعهد القضايئ األردين.
•عدد غرف املحاكم املجهزة بالدوائر التلفزيونية املغلقة ملشاهدة شهادات وأقوال األطفال يف كل محافظة.
•عدد القضاة املدربني عىل العمل مع األطفال املعنفني وعىل كيفية استخدام الدوائر التلفزيونية املغلقة.
•عدد األخصائيني االجتامعيني يف املديريات الثامنية والثالثني واملراكز املجتمعية التابعة لوزارة التنمية االجتامعية املدربني عىل حامية األطفال
من العنف.
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األهداف

مؤرشات املُتابعة

 3.2تعزيز أنظمة امل ُتابعة وإعداد التقارير املوجودة حاليا لتصبح فاعلة ولتستجيب
الحتياجات ضحايا العنف من األطفال.

•إنشاء نظام للتبليغ عن الحوادث يف وزاريت الرتبية والتعليم والصحة.
•عدد املستخدمني الذين يدخلون لهذا النظام للتبليغ عن حوادث العنف ضد األطفال و ُمتابعتها.
•استخدام النتائج الواردة من النظام يف حمالت املنارصة وكسب التأييد.

 4.2أن تتم مراجعة حاالت وفيات األطفال وتحديد مسببات الوفاة وأمناطها.

•إنشاء لجنة ملراجعة حاالت وفيات األطفال.
•تعديل إرشادات السالمة بحسب النتائج التي تخرج بها لجنة املراجعة.

الغاية  :3تحديد مشاكل أطفال الشوارع وتطوير خدمات إعادة التأهيل.
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 1.3استقصاء أسباب وتبعات ظاهرة أطفال الشوارع.

•تأكيد أسباب وتبعات أوضاع أطفال الشوارع.
•توزيع أسباب وتبعات أوضاع أطفال الشوارع عىل الجهات املعنية.
•وضع قوانني داخلية ترتبط بقانون األطفال للتعامل مع قضية أطفال الشوارع.

 2.3تطوير خدمات إعادة التأهيل استنادا إىل نتائج الدراسة.

•تطوير ومراجعة املرشوع التجريبي إلعادة تأهيل أطفال الشوارع.

 3.3تنفيذ خدمات إعادة التأهيل وفق املرشوع التجريبي.

•تنفيذ مرشوع إعادة تأهيل أطفال الشوارع يف املدن الرئيسية يف األردن.
•إنشاء نظام لل ُمتابعة والتقييم كجزء من املرشوع.
•الحد من نسبة أطفال الشوارع يف املدن األردنية.

الجزء الرابع

حساب التكلفة والتمويل :مالحظات خاصة
نظرا ً ألهمية استدامة خطة العمل تم تخصيص باب خاص لفهم القضايا املتعلقة بحساب تكلفة خطة
العمل والحاجة للتمويل .تم تلخيص التكاليف بحسب املحاور ومن ثم تفصيلها يف جميع املحاور
الخمسة يف فرتة الخمس سنوات التي تغطيها خطة العمل .تقدم هذا امللخص السياق الالزم للمالحظات
املدرجة أدناه حول التمويل.

الشكل  :3مالحظة :يبني هذا الشكل حساب الكلفة السنوية أثناء خطة العمل وبعدها ،يجب أن يتم
رضب جميع املبالغ مببلغ  1000دينار أردين.

الشكل  :2مالحظة :يبني الشكل أعاله التكاليف السنوية خالل فرتة خطة العمل وما بعدهـا  .يجب أن
يتم رضب جميع املبالغ مببلغ  1000دينار أردين.

مالحظة عامة :يربز يف هذا النمط زيادة تدريجية بسبب رواتب املعلمني اإلضافية نتيجة لهدف تعميم
االلتحاق برياض األطفال(البند  .)3.1.2ويف النهاية يصل هذا املبلغ إىل  6.7مليون ،بواقع  2.6مليون
كل عام ،كام أن تكلفة تجهيز غرف رياض األطفال داخل املدارس االبتدائية كبري أيضا ولكنه ينتهي مع
نهاية الخطة مام يفرس الفرق بني الكلفة العالية يف السنة الخامسة ( 9.8مليون) والنفقات املتكررة
األقل نسبيا.

مالحظة عامة :يبني الشكل املبني أعاله منطا تدريجيا تبدأ فيه الكلفة السنوية بحوايل  6.7مليون دينار
أردين خالل السنة األوىل ،ومن ثم يرتفع تدريجيا ليصل إىل  8.6مليون يف السنة الرابعة ،والنفقات
املتكررة ليست أقل بكثري من الحد األقىص مام يشري إىل أن النفقات العرضية تشكل جزءا صغريا من
إجاميل التكلفة .يرجع هذا النمط إىل حقيقة أن البند رقم ( 2.1.2توفري الحديد والزنك والفوليك) هو أكرب
مكون للكلفة يف الخطة حيث تصل كلفة هذا البند إىل  5.1مليون يف جميع السنوات ،وقد تكون هناك
حاجة لدراسة هذا البند بشكل أكرث تفصيال ،وميكن التفكري يف توزيع هذه املواد بشكل أبطأ وتدريجي
من أجل بناء القدرة عىل التوفري وحشد املوارد املالية بشكل أسهل.
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الشكل  :4مالحظة :يُبني هذا الشكل حساب التكلفة السنوية خالل خطة العمل وبعدها ،يجب أن
يتم رضب جميع املبالغ مببلغ  1000دينار أردين.

الشكل  :5مالحظة :يبني هذا الشكل التكلفة السنوية خالل خطة العمل وبعدها ،يجب أن يتم رضب
جميع املبالغ برقم  1000دينار أردين.

من الواضح أن التكلفة يف هذا املحور تبدأ ُمنخفضة ومن ثم ترتفع لتصل إىل حوايل  4مليون ،والسبب
هو أن تكلفة التوسع يف برامج تحسني التوعية الوالدية (تصل إىل  4مليون) تسيطر عىل التكاليف التي
يشملها هذا املحور ،بينام تتعلق معظم النشاطات األخرى يف هذا املحور بالتنمية مام يعني كلفة أقل
أو انعدام الكلفة يف حالة كانت النشاطات جزءا من النشاط العادي للمنظامت.

مالحظة عامة :هنا نرى تناقصا تدريجيا يف التكلفة وذلك يعود إىل أن معظم النشاطات هي إعداد
أشياء جديدة ستعمل بشكل مستمر مام يعني أن الكلفة ستتناقص يف السنوات القادمة وانخفاض
النفقات املتكررة.

الجزء الرابع

الشكل  :6مالحظة :يبني هذا الشكل حساب التكلفة السنوية خالل خطة العمل وبعدها ،يجب أن يتم
رضب جميع املبالغ مببلغ  1000دينار أردين.
مالحظة عامة :نرى هنا منطاً مشابها للمحور الرابع ،وذلك يعود تقريبا لنفس األسباب.
الشكل  :7مالحظة :يبني الشكل أعاله التكلفة بحسب املحور وجميع املحاور يف نفس الوقت خالل فرتة
الخطة وبعدها ،يجب رضب املبالغ املبينة أعاله برقم  1000دينار أردين .يف كل عمود من األعمدة الواردة
أعاله تم وضع املحاور من األسفل إىل األعىل بحيث يكون املحور األول يف األسفل واملحور الخامس يف
األعىل .يبني الجدول  3أدناه األرقام الحقيقية التي بُني عىل أساسها هذا الشكل ومرة أخرى يجب رضبها
برقم  1000دينار أردين.
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املحور
املحور 1
املحور 2
املحور 3
املحور 4
املحور 5
املحور 6

السنة 1

6716
4732
140
682
416
12686

السنة 2

7511
5842
1072
631
260
15316

السنة 3

7524
6991
2052
581
172
17320

السنة 4

8586
7450
3052
581
180
19849

السنة 5

8396
9757
4052
237
176
22618

الجدول  :3مالحظة عامة :إذا أخذت مع بعضها البعض أنتجت املحاور الخمسة منطا منتظام يعكس
منوا منتظام طوال فرتة الخطة قد يصل إىل  22.5مليون خالل  5سنوات ،والنفقات املتكررة ليست بأقل
من هذا بكثري حيث تصل إىل  .19.2تتشكل النفقات املتكررة بشكل أسايس مام ييل )1( :توفري الحديد
والزنك وحامض الفوليك )2( ،تعميم االلتحاق برياض األطفال )3( ،والتوعية الوالدية .وهذا أمر ال يدعو
للمفاجأة ألن هذه البنود الثالثة تتعلق مبستوى كبري من الخدمات ،أما املحاور  4و  5فكلفتها أقل وال
ترتبط تقريبا بأي نفقات متكررة ،بينام سينصب معظم اهتاممنا عىل املحاور الثالثة األوىل األكرث كلفة
يف عملية التمويل ينبغي أن ال نُغفل املحاور األقل كلفة ،مبعنى آخر تستحق هذه البنود أولوية عالية
تحديدا ألن كلفتها أقل وأثرها كبري .بكلامت أخرى قد يكون لالستثامرات الصغرية أثر إيجايب قوي عىل
فعالية االستثامرات األكرب .وهذا يساعد عىل تحقيق عوائد أكرث لالستثامرات األكرب.
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التمويل

الثقافة السياسية ومكانة تنمية الطفولة املبكرة

املقدمة

يعتمد التوازن بني التمويل الفردي والجامعي أوال عىل الثقافة السياسية يف البالد وثانيا عىل مدى قيمة
الخدمات بنظر الجمهور ،فالحكومة الليربالية ستميل إىل ترك توفري الخدمات إىل السوق الحر ،بينام متيل
الحكومة االشرتاكية الدميقراطية إىل رفع الرضائب من أجل دعم هذه الخدمات .وباألساس يرتتب عىل
اإلسرتاتيجية األخرية إعادة توزيع الدخل بحيث تسهم الفئات السكانية األغنى بدفع كلفة تقديم خدمات
تنمية الطفولة املبكرة للفئات األفقر من خالل الرضائب ،واملربرات التي تقف وراء هذه اإلسرتاتيجية هي
أن خدمات تنمية الطفولة املبكرة تفيد املجتمع ككل ،هذا باإلضافة إىل موضوع التضامن .لقد شهدت
السنوات األخرية تراكم العديد من األدلة يف هذا املجال ،وبكلامت أخرى هناك عوائد اجتامعية مهمة إضافة
إىل فوائد فردية ،ولكن إذا وضعنا املربرات االقتصادية جانبا -حتى لو كان املناخ السيايس يشجع املجتمعات
التي تشجع اقتصاد السوق -إال أنها يف ذات الوقت قد ترغب يف تشجيع خدمات تنمية السوق بناء عىل
اعتبارات أكرث أهمية ،وهي أن يكون لجميع األطفال الحق يف تلقي خدمات ذات جودة عالية بعض النظر
عن الوضع االجتامعي – االقتصادي والوضع السيايس (مالحظات عامة رقم  7حول اتفاقية حقوق الطفل).

بدال من استكشاف خيارات التمويل لكل بند يهدف هذا الباب إىل تبسيط مسألة التمويل من خالل
رسم عدد من املسؤوليات التي ميكننا أن نستفيد منها ،والفكرة األساسية هي أن الطريقة األفضل لتأمني
توفري التمويل الالزم لخدمات تنمية الطفولة املبكرة من خالل متويلها من موازنة الحكومة االعتيادية،
واملستمدة من عدد من األسس الرضيبية السليمة .ميكن لرسوم املستخدم أن تكمل هذه العملية يف
حالة رياض األطفال برشط أن يتم تيسري الوصول من قبل الفئات الفقرية ،أما الخدمات التي تستهدف
الفئات الفقرية بشكل خاص تحسني التوعية الوالدية فيجب أن تقدم بشكل مجاين ،كام ميكن لرتتيبات
التمويل الفاعلة أن تعزز من كفاءة الكلفة ،وبشكل عام تعترب فرص األردن يف ضامن استدامة خدمات
تنمية الطفولة املبكرة جيدة ،ألن اإلرادة السياسة هي عامل مهم يف هذه املسألة.
استُمدت البيانات الواردة يف هذا الباب عن تقارير املراقبة العاملية للتعليم من أجل الجميع واملوقع
اإللكرتوين الخاص بالبنك الدويل:

الفرد واملجموعة؛ السوق والتضامن
هناك يف العادة موردان ماليان يتوفران لتمويل أي بضائع أو خدمات يف أي دولة من دول العامل :وهام
الفرد املستخدم للسلع والخدمات ،باإلضافة إىل العب الحكومة ،إن الجمع ما بني التمويل الفردي
والجامعي ممكن وميكن أن يكون الخليط الفعيل بنسب متعددة ترتاوح ما بني  99:1وحتى  ،1:99إضافة
إىل ذلك ميكن أن تعمل الحكومة أو جهات الحاكمية األخرى عىل مستويات متعددة (الوطنية واملحافظات
وغريها) كام ميكن الجمع بني التمويل الفردي والعام ،وميكن لألفراد أن يوحدوا صفوفهم عن طريق تشكيل
النقابات أو جمعيات حامية املستهلك التي ميكن لها أن تفاوض للحصول عىل أسعار وظروف أفضل
لتقديم الخدمات ،أما بالنسبة لخدمات التنمية املبكرة فيمكن للمجتمعات أن توحد صفوفها للتفاوض
مع مقدمي هذه الخدمات ،ولكن يبقى السؤال األسايس هو :إىل أي مدى نستطيع أن نعترب خدمات
التنمية املبكرة مجاال يستطيع السوق الحر أن ينظم العرض والطلب فيه؟ وإىل أي مدى يلعب التضامن
مع األُرس الفقرية دورا ويسمح للحكومة أن تتدخل من خالل الوسائل الجامعية مثل عوائد الرضائب؟

تحفيز األسواق من خالل االستحقاقات
من املربرات امل ُهمة التي تدعم اقتصاد السوق أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص مييلون إىل توفري
الخدمات األفضل ال األرخص ،وفيام يتعلق مبدى انطباق ذلك عىل كافة الحاالت ،ميكننا أن نشري إىل
إمكانية تحفيز ظروف السوق من خالل منح االستحقاقات للفئات الفقرية ،ففي مجال التعليم عىل
سبيل املثال ميكن توفري الكوبونات أو التحويالت املالية املرشوطة التي تعطي للفئات الفقرية القوة
الرشائية الالزمة لرشاء الخدمات من ُمقدمي الخدمات يف القطاعني العام والخاص ،مام يجرب القطاعني
عىل التنافس من أجل توفري الخدمات األفضل ،وبهذه الطريقة ميكن للمرء أن يخلق سوقا يتضمن
تفاعال إيجابيا بني العرض والطلب ويحمي يف ذات الوقت إمكانية وصول الفئات الفقرية للخدمات.
شجعت مؤسسات التمويل الدولية خصخصة الرعاية الصحية والتعليم ودفع أجور االستخدام حتى
منتصف التسعينات ،ومن ثم بدأ التحول تدريجيا نحو تشجيع آليات تحفيز السوق ،ويجب أن نتذكر
دامئا بأن هذه اآلليات تتضمن مناذج يتم من خاللها متويل الخدمات ولكنها ليست مصادر للتمويل
وبغض النظر عام إن كان الدعم يُوف ُر مل ُقدمي الخدمات بشكل مبارش أو من خالل امل ُستهلكني ،ال بُد
من حشد املوارد من قبل الحكومة أو املستخدم أو رشيك ثالث أو مزيج ما بني جميع هذه املصادر،
ولذا من الرضوري أن تأخُذ أي إسرتاتيجية بعني االعتبار كيفية توليد وانفاق املصادر الحكومية.
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اإلصالح املايل
تتضمن املوازنة العامة للحكومة عددا من املدخالت واملخرجات ،وبالنسبة للمدخالت نجد بأن هناك
عددا من الرضائب مثل رضيبة القيمة املضافة والرسوم املفروضة عىل الرواتب ورضيبة االسترياد والرسوم
املفروضة عىل التبغ وغريها ،ويتم جمع هذه األموال من الخزينة ومن ثم توزيع األموال من خالل دوائر
اإلنفاق للخدمات العامة وبناء الشوارع والجيش وغريها ،وخدمات تنمية الطفولة املبكرة هي احدى
الخدمات التي يتم إنفاق أموال الرضائب عليها وهي تتنافس مع عدد آخر من الغايات الهامة األخرى.

الصحة والتعليم واملجاالت األخرى املتعلقة بتنمية الطفولة املبكرة ،فال يزال هناك مجال للنمو املايل يف
مجال تنمية الطفولة املبكرة ،وهذا ينشأ يف العادة بسبب النمو االقتصادي .وقف معدل النمو يف األردن
عند  %5.5بني عامي  1997و( 2007حوايل  %6.3عام  )2007وبالرغم من أن األزمة املالية ستصعب
استدامة هذا املستوى من النمو خالل األعوام القادمة ميكن أن تكون هناك معدالت منو مشابهة قبل
نهاية الفرتة التي تغطيها خطة العمل ،أما بالنسبة للعجز الكيل فهو يرتاوح بني  4إىل  %5كام أنه تم
تخفيف عبئ الدين العام بشكل كبري منذ عام  ،1990ولذا ال توجد هناك أي ظروف استثنائية لتعطيل
عملية النقل من النمو إىل الخدمات العامة.

ومن املعروف بأن السياسيني يف جميع أنحاء العامل مشتتون دامئا بني الضغط من أجل خفض الرضائب
والرغبة يف التوسع بالخدمات العامة وتحسينها .يف األردن ستواجه مطالبات االستثامر يف تنمية الطفولة
املبكرة الكثري من املشاكل ،ولكن النصيحة األوىل التي نستطيع أن نقدمها هنا هي أن حشد املوارد من
أجل تنمية الطفولة املبكرة ال يرتب ُط باإلصالح املايل ،وميكن أن يكون تعزيز جمع الرضائب يف الترشيعات
خطوة مهمة أوىل ،بينام يكون رفع مستوى الرضائب الرسمية الخطوة التالية ،ومن الواضح أنه لو تم ذلك
بهدف إنشاء املساحة املالية الالزمة لتنمية الطفولة املبكرة فإن هذا يتطلب إرادة سياسية قوية ،وذلك
ألن معدالت التهرب من الرضائب عالية بني ذوي الدخل امل ُرتفع ،بينام تزي ُد نسبة الفقراء عن األغنياء،
وبكلامت أخرى ،يجب أن نقنع السياسيني بتعزيز درجة معينة من التضامن ،ولكن األثر يف جميع األحوال
ميكن أن يكون جوهريا ،ومن املؤرشات البسيطة :تشكل موازنة التعليم يف األردن حوايل  %5من إجاميل
الناتج املحيل ،وموازنة الصحة حوايل  %10وتشكل موازنة هذين القطاعني حوايل  ،%15ووصل إجاميل
الناتج املحيل يف األردن إىل حوايل  11بليون دينار أردين ،وهذا يعني أننا لو متكنا من رفع هذه النسبة
مبقدار  %0.2أي بنسبة  %15.2فقط فهذا سيكون كافيا لتغطية متطلبات املوارد املتكررة يف خطة العمل
التي تصل قيمتها إىل  20مليون دينار أردين.

إذا أخذنا مجال الصحة عىل سبيل املثال من أجل إجراء تقدير أويل نجد أن موازنة الصحة تصل إىل
 %10من إجاميل الناتج املحيل ،بينام يقف هذا اإلجاميل عند  16بليون دوالر أمرييك أي حوايل 11
بيلون دينار أدرين ،تكون عندها املوازنة املخصصة للصحة حوايل  1بليون دينار أردين ،ولو افرتضنا
أن معدالت النمو االقتصادي ستكون حوايل  %5خالل األعوام القادمة (وهو أقل من مستوى النمو
يف السنوات السابقة) ،فسيكون عندها منو املوازنة مبقدار  50مليون دينار أردين يف السنة،ويجب أن
نركز هنا عىل أن هذا النمو تراكمي ،ويح ُدثُ كل عام يكون فيه هناك منو بنسبة  ،%5فحتى ضمن
الفرتة التي تغطيها الخطة ميكن أن ترتفع موازنة الصحة وحدها بحوايل  200إىل  250مليون ،وميكن
أن يتكرر ذات اليشء يف مجال التعليم ،وهذا يقزم متطلبات املوارد لخطة العمل التي تقدر فيها
التكاليف املتكررة بحوايل  20مليون دينار أردين سنويا ،كام أن علينا أن نقر أن الخدمات العامة
األخرى ستطالب حصتها من املال اإلضايف ،وستكون هذه هي الحال يف مجاالت الصحة والتعليم
حيث يجب أن يتم التصدي ملواضيع القدرات ملواكبة النمو السكاين ومواضيع الجودة ،ولكن
ستكون املطالبة باملوارد املالية لتنمية الطفولة املبكرة من األموال الجديدة أسهل من املطالبة بها
من األموال القدمية ،وسنعود لهذه القضية يف نهاية هذا الباب عند التطرق ملوضوع الدميوغرافية.

وبعد هذه التوصيات األوىل (محاربة التهرب الرضيبي وعدم الكفاءة يف جمع الرضائب لصالح األطفال
األقل حظا متبوعا برفع طفيف للمستويات الرضيبية) ،واآلن سننتقل إىل إسرتاتيجية ثانية بذات األهمية
والقوة.

النمو االقتصادي
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حتى لو مل تقم الحكومة بتشجيع اإلصالح املايل ومل ترفع نسبة إجاميل الناتج املحيل املستثمرة يف مجاالت

الرضائب املخصصة
يف بعض الحاالت ال تتدفق أموال الرضائب إىل موازنة الدولة العامة ،وتتم جدولة األموال بشكل مبارش
ألغراض محددة ،ومن األمثلة عىل ذلك رضيبة الرواتب للتعلم مدى الحياة ،حيث يتربع العاملون بحصة
صغرية من رواتبهم لتمويل التعليم ،واملشكلة يف الرضائب املخصصة أنها أقل استقرارا من الرضائب
العامة ،ففي حالة الكساد االقتصادي عندما يكون الجمهور بأمس الحاجة للتعلم مدى الحياة ،يقل
دخل األفراد وينضب التمويل .ت ُعترب خدمات تنمية الطفولة املبكرة بدورها خدمات أساسية وال يجب

الجزء الرابع
أن تكون معتمدة عىل توفر املال ،ومن الصحيح أن موازنة الحكومة العامة تتأثر بنشاط سوق العمل
ولكن يف حاالت الكساد متيل الحكومة للحد من البطالة عن طريق دعم إيجاد فرص العمل من خالل
توفريها يف القطاع العام ،وهي سياسة تستفيد منها تنمية الطفولة املبكرة طاملا دخلت ضمن موازنة
الحكومة ،إضافة إىل ذلك ،ال يقدر وزراء املالية يف العادة الرضائب املخصصة ألنها تزيد النظام الرضيبي
تعقيدا .5أخريا يجب أن نقر مرة أخرى بالفرق بني مناذج التمويل ومصادر التمويل ،الرضائب املخصصة
هي أحد النامذج وهي ال تعمل عىل إيجاد مساحة مالية إضافية ،حيث أن سيولة املال لهدف ما س ُيوفره
يف الحاالت األخرى إىل موازنة الحكومة العامة ،وحتى لو كانت الرضائب املخصصة هي مصدر جديد
للتمويل ستبقى نوعا من أشكال الدخل الحكومي ،وسرتف ُع من ضغط الرضائب ودامئا هناك من يدفع
الثمن.

املستويات الحكومية
يعترب توزيع األدوار هذا بني املستويات املختلفة من الحكومة قضية أساسية يف تعزيز سياسة تنمية
الطفولة املبكرة كام هو مذكور يف الفصل (س) يف خطة العمل ،6وهذا صحيح يف مجال املال أيضا ،ولكن
ينطبق ما ذكر عن الرضائب املخصصة عىل أي تحرك نحو املركزية أو الالمركزية ،فهو يغري النموذج
وال يغري املصدر وال يعمل عىل إيجاد أي متويل إضايف ،ولقد تعلمنا هذا الدرس بشكل قايس يف أوروبا
الرشقية ودول االتحاد األورويب سابقا حيث كانت السلطة املسؤولة عن تنمية الطفولة املبكرة غري
مركزية ولكن املوازنة مل تكن كذلك ،وألن قدرة املجتمعات املحلية عىل توليد الدخل ألنفسهم كانت
محدودة انهار النظام وأصبحت رياض األطفال تخدم األطفال األغنى يف بعض املدن .بكلامت أخرى ،يف
الوقت الذي يكون فيه متكني املجتمعات املحلية رضوريا لتعزيز امللكية والجودة ،ال يعني أن املجتمعات
املحلية األفقر تستطيع أن تضمن عمل رياض األطفال وخدمات تنمية الطفولة املبكرة األخرى من عوائد
الرضائب املحلية والرسوم التي يدفعها امل ُستهلك.

 5من األفكار التي تم الرتويج لها مؤخرا استخدام الرسوم املفروضة عىل التبغ من أجل تنمية الطفولة املبكرة ،ويف الدول التي ينترش فيها القامر
وتعاطي الكحول تستخدم الرضائب املفروضة عىل هذه املواد أيضا من أجل برامج تنمية الطفولة املبكرة ،ولكن قد ال يكون من املناسب أن ترتبط
«رضائب الخطايا» هذه بالطفولة ولكن هذا الرتتيب ترتيبا مستداما ،أوال ألن العديد من الدول متلك سياسات ملكافحة التدخني والرشب والقامر
انخفاض عدد األشخاص الذين
(ومن أحد األسباب الرئيسية أن هذا يعمل عىل إيجاد أُرس أفضل) ،وثانيا ألن مخرجات تنمية الطفولة املبكرة هي
ُ
يقومون بهذه املامرسات .وإن تم متويل التنمية املبكرة عىل هذا األساس فقد تكون هذه الخدمات حفرت قربها بيدها.
 6يف النسخة النهائية من خطة العمل ستتم اإلشارة إىل الفصل املعني بالحاكمية.

الرتكيز عىل البنود الثالثة األكرث كلفة :توفري الحديد والزنك والفوليك،
والتوعية الوالدية ومرحلة الروضة الثانية
استنادا إىل االعتبارات العامة الواردة يف الفقرة السابقة سيتم الرتكيز اآلن عىل الطرق املمكنة لتمويل
البنود الثالثة األكرث تكلفة يف خطة العمل الحالية.
قد يكو ُن أي منوذج لتمويل التزويد بامل ُكمالت الغذائية الحديد والزنك والفوليك للنساء الحوامل (البند
 )2.1.2ليس آمنا بقدر التمويل امل ُخصص من الحكومة ،وهذه خدمة رضورية وأساسية ال يجب أن
تستثنى منها أي امرأة ،وبالطبع فإن طرح أي رسوم عىل امل ُستهلك قد تعرض النساء لخطر النقص يف املواد
الغذائية ،ليس فقط بسبب نقص التمويل ولكن بسبب نقص الوعي بأهمية هذه املواد ،ومن امل ُمكن
أن يتم فرض الرسوم عىل هذه امل ُكمالت وإعفا ُء النساء اللوايت يقل دخلهن عن حد معني منها (أو توفري
الكوبونات أو التحويالت النقدية املرشوطة) ،ولكن خفض التكلفة امل ُرتتبة عىل ذلك سيكون محدودا،
ذلك أن القليل من النساء امل ُعرضات للخطر سيزي ُد عن الحد امل ُتوقع ،كام أنه ال قيمة لتحفيز السوق
ومتكني األفراد أو املجتمعات املحلية من اختيار عدد من مقدمي الخدمات ألن ذلك يتعلق بتوفري تدخل
طبي مبارش ،ومن امل ُمكن تطوير بروتوكوالت واضحة ومعايري جودة له (ميكن أن تكون هذه املعايري
والربوتوكوالت موجودة أصال).
تختلف بعض محتويات هذا الربنامج بشكل كبري
أما برامج تثقيف األُرس مثل برنامج التوعية الوالدية ،ال
ُ
من دولة إىل أخرى (ميكن أن يكون هذا املحتوى عامليا يف بعض الحاالت مثل املواضيع الطبية عىل سبيل
املثال) ،ولكن من الرضوري أن نقر برضورة تكييف الربنامج بحسب احتياجات املتعلم ،وميكن أن يختلف
املحتوى املطلوب والتوجهات التعليمية من مجتمع آلخر ،إضافة إىل ذلك كثريا ما يتجاوز أثر تعليم الكبار
مواضيع محددة :قد تتعلم األُرس أكرث من مجرد رعاية أطفالهم وميكن أن يتوافق محتوى الربنامج مع
االحتياجات املحددة للمتعلمني ،ويمُ ك ُن أن تستفيد برامج التوعية الوالدية من فرص التمويل امل ُختلفة،
ولكن بدال من أن يكون الفرد هو النقطة املرجعية ميكن أن تتلقى املجتمعات املحلية منح متول من
خاللها الربنامج الذي يناسب احتياجاتها ،ومن خالل توفري التمويل ميكن أن تتفاوض املجتمعات املحلية
مع عدد من مقدمي الخدمات للحصول عىل النهج األفضل الحتياجاتها.
فيام تركز برامج مثل التوعية الوالدية عىل الفئات األقل حظا ،من املفرتض أن تصبح القدرة عىل الوصول
إىل صف الروضة الثاين مسألة عامة ،ويف الواقع تكون الفئات ذات الدخل املتوسط وامل ُرتفع هي القادرة
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الربنامج الوطني للطفولة املبكرة
عىل الوصول إىل رياض األطفال والتحدي هو سد الفجوة عن طريق ضامن التحاق املجموعات األقل
حظا .وإذا أخذنا هذه املجموعات يف عني االعتبار يجب أن ال نقوم بفرض الرسوم .ولكن قد يكون
العديد من األهايل يف األردن قادرين عىل تحمل كلفة مساهمة جزئية عىل األقل يف سعر الكلفة ،بينام
قد يستطيع آخرون متويل كلفة الوحدة لطفلهم بالكامل .واملربر من وراء هذا هو وجود فوائد خاصة
وعامة إضافة إىل بعض العوائد االجتامعية مثل فيام إن كانت مراكز الرعاية النهارية متكن كال األب واألم
من مضاعفة الدخل ،وبتوفري القدرة املجانية عىل الوصول للجميع نكون قد فقدنا مصدرا ُمهام للدخل،
وميكن مقارنة هذا الوضع بالطريقة التي يتم فيها متويل التعليم العايل يف العديد من الدول :حيث يتم
دعم الرسوم الجامعية بشكل كبري عىل أساس أن للجميع الحق يف االستفادة من التعليم ،ولكن يف الواقع
تخدم الجامعات الشباب من فئات الدخل املتوسط وامل ُرتفع ،وبالتايل تسهم الفئات الفقرية يف هذه
الحالة من خالل الرضائب العامة بدعم قطاع التعليم العايل بشكل يفوق استفادتها منه وبالتايل يعمل
الفقراء عىل دعم التعليم الجامعي لألغنياء ،وعليه من وجهة نظر العدالة االجتامعية نستطيع أن نقول
أنه من املنطقي أن نفرض الرسوم عىل اإللتحاق برياض األطفال وأن نربط ذلك بإمكانيات األرسة ،و هذا
يعني وجود مقياس متحرك تقوم فيه املجموعات ذات الدخل املرتفع بدفع كامل الكلفة بينام تدفع
الفئات محدودة الدخل حصة أصغر وال تدفع الفئات التي يبقى دخلها أقل من عتبة معينة شيئا يذكر،
وهو يف الواقع يشبه إلغاء الرسوم أو منح الكوبونات أو التحويالت النقدية.
والنقطة األخرية التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار والتي تنطبق عىل برامج التوعية الوالدية ورياض
األطفال هي إمكانية املطالبة بالتربعات العينية من األُرس واملجتمعات املحلية (مثال :ميكن أن يعمل
األُرس كمساعدين يف غرفة الصف بشكل طوعي أو مقابل مبلغ رمزي ،بينام ميكن للمجتمعات املحلية أن
تساعد يف بناء وصيانة البنايات الالزمة وتطوير املواد التعليمية) ،ومبا أن هناك العديد من قصص النجاح
التي ميكن أن تتم روايتها يف هذا املجال إال أن الهدف من اإلسرتاتيجية هو ليس دعم الفقراء ،وتبقى
املشكلة املتكررة هي أن الفئات الفقرية ال متلك يف العادة الوقت ورأس املال االجتامعي الالزم للمشاركة
يف هذه األنشطة ،وبشكل عام يبدو أن هذه اإلسرتاتيجية ميكن أن تكون الحل األخري أن طبقت يف الدول
التي تعاين من نقص شديد يف املوارد.

القطاع الخاص
ميكن أن يلعب القطاع الخاص دورا هاما كممول ومقدم للخدمات.
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ميكن أن يختار أصحاب العمل توفري مراكز الرعاية النهارية بقرب أو داخل مركز العمل ،مرة أخرى هذه
ليست إسرتاتيجية لدعم الفقراء باألساس يف الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض ألن معظم األُرس يف
هذه الدول ال ميلكون وظيفة منتظمة .مرة أخرى يكون الفقراء يف العادة هم العاطلون عن العمل أو
الذين يعملون لحسابهم الخاص أو الذين يديرون مشاريعا أو أعامال صغريا ،ولكن إن توىل أصحاب العمل
مسؤولية تغطية حصة عىل األقل من خدمات تنمية الطفولة املبكرة – والتي ميكن أن تعمل الحكومة
عىل تشجيع ذلك ماليا – عندها تنخفض الحصة املتبقية التي يجب أن تتم تغطيتها من املوازنة العامة.
يلعب مقدمو خدمات الرعاية النهارية من القطاع الخاص دورا محدودا يف العديد من الدول ،ولكن من خالل
التمويل االبتكاري – مثل خطط الكوبونات التي يستطيع أن يستخدمها الناس يف مرافق القطاعني العام
والخاص – يمُ كن أن ت ُصبح جزءا من النظام الوطني العام حتى لو بقيت خاصة من الناحية اإلدارية والتخصصية.

املساعدة األجنبية
تعترب فرص األردن يف الحصول عىل املساعدة الخارجية محدودة ،حيث يقف صايف املساعدة بالنسبة
للفرد عند  115دوالر أمرييك وهي ثاين أعىل قيمة يف منطقة الدول العربية بعد املناطق الفلسطينية،
ويعترب مستوى املساعدات املقدمة يف األردن أعىل من معظم الدول األخرى يف املنطقة ،مبا يف ذلك الدول
التي يعترب فيها دخل الفرد أقل والتي تزيد فيها نسبة الفئات الذين يعيشون عىل أقل من  2دوالر أمرييك
يف اليوم ،أما عىل املستوى العاملي فإن عدد الدول التي يزيد فيها متوسط الدخل عن  100دوالر أمرييك
قليل للغاية ،وإن كان هناك إمكانية للحصول عىل مزيد من املساعدات الخارجية فإنها ستكون عىل
األغلب عىل صورة قروض وليس منح ،ويبقى متويل الخدمات عىل مستوى كبري ُمعتمدا عىل القروض،
واالستثناء األهم هنا هو تجهيز الغرف الصفية باملعدات يف املدارس االبتدائية القامئة ،حيث أن هذا يعترب
شكال من أشكال االستثامر الرأساميل ولذا فهو حادثة عرضية ميكن أن نتوقعها – عىل أساس األدبيات
املتوفرة حول تنمية الطفولة املبكرة – وسيكون لها أرباح أكرث مع مرور الزمن ،ومبا أن هناك فجوة زمنية
بني لحظة االستثامر ولحظة حصد األرباح فلدينا ما يربر املطالبة مبنحة لسد هذه الفجوة.
وميكن لهذه التحويالت أن تشكل مدخال ماليا هاما يف الدول النامية – ميكن أن يكون املبلغ الكيل
للتحويالت ضعف املساعدة اإلمنائية الرسمية – ويبدو أن األردن ليست استثناء لهذه الحالة بسبب
األعداد الكبرية من املختصني املتعلمني الذين يعملون بالخارج .وصلت التحويالت عام  2007إىل 371
مليون دوالر أمرييك ،وهو ضعف املساعدة اإلمنائية الرسمية ( 105مليون دوالر أمرييك) ،وتكمن أهمية

الجزء الرابع
هذه التحويالت يف األثر املتضاعف :حيث تستفيد العائالت بشكل مبارش ،ولكنها تحصل عىل القوة
الرشائية الالزمة لتوظيف العاملني يف مجال الخدمات ورشاء البضائع ،وسيكون لكل هذا أثر إيجايب
غري مبارش عىل املوارد الحكومية الخاصة بالحكومة والفئات السكانية من أجل خدمات تنمية الطفولة
املبكرة ،قد يكون من الصعب تصور الربط امل ُبارش بني تنمية الطفولة املبكرة واالستثامر ،فمثال ستواجه
الرضائب املفروضة عىل التحويالت من أجل تنمية الطفولة املبكرة نفس املشاكل املرشوحة يف الباب
املتعلق بالرضائب املخصصة أعاله.

الدميغرافيا
القضية األخرية التي سنناقشها يف هذا الباب هي التوزيع السكاين يف األردن ،وتكمن أهمية هذا املوضوع
يف أن أعداد األطفال الصغار تختلف من وقت آلخر ،وأن التغريات الدميوغرافية تؤثر عىل املوارد
املطلوبة للخدمات العامة األخرى مثل التعليم االبتدايئ واإلعدادي والثانوي ورعاية املسنني .تعترب دراسة
الدميوغرافيات هامة ألنها تبني التنمية طويلة املدى يف موازنة الحكومة .يبني الشكالن ( )8و( )9أدناه
امللف الدميغرايف يف األردن للعام  2000والعام  .2015يف كل شكل نجد أن األرقام املتعلقة بالفتيات
والنساء موجودة عىل اليمني بينام توجد األرقام املتعلقة بالرجال والفتيان عىل الجانب األيرس ،بينام
األطفال الصغار واملسنون يف األسفل .يف عام  2000ال يزال لدينا الهرم الكالسييك الذي يظهر يف العادة يف
الدول التي ترتفع فيها معدالت الخصوبة .يعترب التوسع يف خدمات التنمية الطفولة املبكرة أمرا صعبا يف
هذه الظروف :حيث ال يجب فقط أن تتم زيادة النسبة ولكن أيضا يجب التعامل مع األرقام املطلقة.

الشكل  :8ويف عام  2015ميكن أن تتغري هذه الحالة بشكل كبري (أنظر الشكل  .)9يبني الشكل أن أعداد
وتنخفض املعدالت يف بعض الحاالت ،وقد
األطفال حديثي الوالدة كل سنة س ُيسه ُم يف تحقيق االستقرار
ُ
تنخفض الفئات العمرية األكرب التي تحتاج إىل التعليم بدءا بالتعليم االبتدايئ مرورا باإلعدادي والثانوي
ُ
(عىل األقل من وجهة نظر متويل الحكومة) يف املستقبل ،وهذا سيزيد املوارد املتاحة لتنمية الطفولة املبكرة،
وبالتأكيد ستكون هناك حاجة للامل لتحسني الجودة ،وقد يكون هناك طموح لزيادة االلتحاق باملدارس
الثانوية (واإلعدادي) ،ولكن بالتأكيد سيكون هناك املزيد من األموال املتاحة لتنمية الطفولة املبكرة
يف السنوات القادمة ،إضافة إىل ذلك سيكون هناك املزيد من القدرات املادية والبرشية املتاحة بحيث
تتوفر املزيد من الصفوف يف املدارس االبتدائية لتنمية الطفولة املبكرة (وهي إسرتاتيجية مستخدمة يف
األردن) بينام ميكن امل ُحافظة عىل بعض املعلمني الذين مل يعد لهم حاجة من خالل تحويلهم إىل معلمني
لتنمية الطفولة املبكرة ،األمر الذي سيحد من الكلفة العالية املرتبطة بتعيني معلمي رياض األطفال.
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يعكس الشكل املتعلق بعام  2015بأن األعداد الكبرية من األطفال الذين ولدوا يف
الشكل :9
ُ
التسعينات هم اآلن من ضمن القوى العاملة ،وهذا يولد سياقا جيدا بحيث تصبح املجموعات
التي تولد الدخل وتدفع الرضائب أكرب من الفئات العمرية التي تحتاج للتعليم ،وبالطبع تعتمد
إمكانية هذه الفئات العمرية الوسطية يف توفري الدخل عىل االقتصاد بشكل أسايس .قد يكون بعض
أفراد هذه الفئة عاطلني عن العمل (معدالت البطالة يف الوقت الحايل عالية يف األردن) ولكن قد
يرتك آخرون البالد ويرسلون التحويالت بقيم أعىل من تلك التي قد يحصلون عليها نتيجة للعمل يف
األردن ،ويف جميع األحوال يعترب الوضع الدميوغرايف لألردن يف الوقت الحايل جيدا وميكن أن يكون
فرصة مناسبة للتوسع يف خدمات تنمية الطفولة املبكرة .ستواجه األردن بعد  10سنوات نفس املشاكل
التي تعاين منها دول االتحاد األورويب :حيث تستهلك األعداد الكبرية من املتقاعدين حصة كبرية
من الدخل الوطني ،وقبل أن يحصل هذا يجب أن يعمل نظام تنمية الطفولة املبكرة بشكل كفؤ.
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