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األردن
وقائع ورشة العمل1

التاريخ: 25-22 نوفمرب 2021 )حضوري(

استضاف املجلس الوطني لشؤون األرسة ورشة العمل بدعم من اللجنة الدولية لإلغاثة. 

قدمت اللجنة الدولية لإلغاثة الدعم املايل.

استمرت ورشة العمل هذه ألربعة أيام، وقد قام بدعمها وتنظيمها املجلس الوطني لشؤون األرسة، وهي مؤسسة وطنية مستقلة تعمل 	 

كمظلة داعمة للتنسيق وتيسري عمل الرشكاء من املؤسسات الوطنية الحكومية وغري الحكومية واملؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة 

يف مجال األرسة، وذلك من أجل تحقيق مستقبل أفضل لألرسة األردنية، واملساهمة يف وضع وتعديل السياسات والترشيعات والربامج 

والخطط اإلسرتاتيجية واإلجراءات املتعلقة باألرس يف األردن، وتعزيز حقوق األطفال ورفاههم يف السياسات والترشيعات الوطنية.

كانت هنالك مشاركة واسعة من جهات حكومية وغري حكومية ومنظامت أمم متحدة ومؤسسات وطنية ودولية يف هذه الورشة. كان عدد 	 

املشاركني 75 ميثلون مجموعات أصحاب املصلحة التالية:

جهات حكومية: وزارة الصحة، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، وزارة العمل، وزارة التخطيط  	

والتعاون الدويل، وزارة التنمية االجتامعية، إدارة حامية األرسة واألحداث / مديرية األمن العام، وحدة مكافحة االتجار بالبرش / مديرية 

االمن العام، أمانة عامن الكربى، مؤسسة املواصفات واملقاييس، املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية، مؤسسة الضامن االجتامعي، مؤسسة 

التدريب املهني، دائرة اإلحصاءات العامة

هيئات أكادميية ومنظامت محلية: الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء، الصندوق الهاشمي للتنمية البرشية )جهد(، جمعية املركز اإلسالمي  	

الخريية، مؤسسة نهر األردن، جمعية جائزة امللكة رانيا للتميز الرتبوي، مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية، الجمعية امللكية للتوعية 

الصحية، أكادميية امللكة رانيا للمعلمني، معهد العناية بصحة األرسة، املجلس األعىل لألشخاص ذوي اإلعاقة، مركز إميان للتعليم املبكر، 

املجلس الوطني لشؤون األرسة

منظامت دولية: اليونيسف، األونروا، البنك الدويل، منظمة إنقاذ الطفل، اإلغاثة العاملية، الخطة الدولية )بالن إنرتناشونال(، اإلغاثة  	

اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل، اإلنسانية واإلدماج، طفل الحرب، اللجنة الدولية لإلغاثة.

اليوم األول: تضّمن اليوم األول عروضا من املجلس الوطني لشؤون األرسة وممثلني عن مؤسسات وجهات حكومية حول أهم األهداف 

االسرتاتيجية والربامج والتدخالت والخطط املستقبلية يف مجال الطفولة املبكرة والتحديات داخل مؤسساتهم املعنية وربطا بتنمية الطفولة املبكرة 

عىل نطاق أوسع. عىل وجه التحديد، جرى عرض ما ييل:

املجلس الوطني لشؤون األرسة: د. محمد مقدادي، األمني العام، تحدث عن الجهود الوطنية لقطاع الطفولة املبكرة يف األردن، وما يحتاجه 	 

هذا القطاع من اهتامم وتطوير عىل املستوى الوطني، وتعزيز الرشاكات ما بني الجهات املعنية يف مجال الطفولة املبكرة.

وزارة التنمية االجتامعية: د.محمد الجبور، مساعد األمني العام للشؤون الفنية، استعرض أهم األهداف واالسرتاتيجيات والربامج والخطط 	 

للطفولة املبكرة  التي تعمل عليها وزارة التنمية االجتامعية يف قطاع الحضانات والطفولة املبكرة.

وزارة الرتبية والتعليم: د. عالية عربيات، مديرة مديرية الطفولة، أشارت إىل الربامج التعليمية والتوجهات املستقبلية للطفولة املبكرة يف 	 

وزارة الرتبية والتعليم.

وزارة الصحة: د. هديل سايح، مديرية صحة األم والطفل، قّدمت الربامج واألهداف االسرتاتيجية الّصحية للطفل واألم املنفذة يف وزارة الصحة	 

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي: السيدة خلود غنيامت عرضت الخطط املستقبلية والتدخالت املوّجهة لألم العاملة والطفل يف مؤسسة 	 

الضامن االجتامعي.

/1https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings ى معلومات حول ورش العمل األخرى يف السلسلة ، تفضل بزيارة:

https://nurturing-care.org/events/arabic_advancing-nurturing-care-in-humanitarian-settings/
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املجلس الوطني لشؤون األرسة: السيدة مي سلطان، مديرة الطفولة املبكرة، قدمت أهم االنجازات واملشاريع التي عمل عليها املجلس 	 

الوطني لشؤون األرسة عىل مدار 20 عاًما.

كان هناك عرض إضايف أظهر نتائج أولية من دراسة ممولة من البنك الدويل )يف إطار مرفق املرشق للنوع االجتامعي( استكشفت اقتصاد 	 

رعاية األطفال يف األردن وتأثريه عىل مشاركة اإلناث يف سوق العمل.

كام أكد د. هيثم الزعبي، مدير الدراسات والتخطيط يف املجلس الوطني لشؤون األرسة، أن هذه الورشة تايت بهدف توحيد الجهود املختلفة 	 

ما بني املؤسسات والجهات املعنية يف مجال الطفولة املبكرة يف توفري املعلومات وتبادلها ما بني الجميع والتوافق عىل أهداف وأولويات 

اسرتاتيجية وطنية مشرتكة ما بني جميع املكونات الخمسة من أجل النهوض بالرعاية يف مرحلة التنشئة يف األردن وفًقا لخطط عمل تنفيذية 

تحدد املؤسسات والجهات ذات العالقة.

اليوم الثاين: عمل املشاركون ضمن مجموعات عمل مركّزة عىل تحديد أهم االسرتاتيجيات الوطنية، والفجوات واألولويات والسياسات واألنظمة 

والترشيعات يف مجال الطفولة املبكرة ضمن املجاالت الخمسة، أي الصحة والتغدية والتعليم املبكر والرعاية املستجيبة واألمن والسالمة.

اليوم الثالث: مع نهاية الورشة، خرج املشاركون مبصفوفة وطنية شاملة لألولويات االسرتاتيجية للطفولة املبكرة يف األردن كنتائج من عمل 

املجموعات الخمس، باإلضافة إىل أهم التدخالت واألدوار واملسؤوليات يف املجاالت الخمسة يف الطفولة املبكرة لألعوام 2022 - 2024  يف األردن. 

اإلطار

لعل ما مييز ورشة العمل هذه عن الورشات األخرى هو وجود مخطط مسبق لتطوير تنمية الطفولة املبكرة يف البلد عرب االسرتاتيجية الوطنية 	 

لتنمية املوارد البرشية )2025-2016(، وبالتايل تم تأطري املناقشات عىل أنها أنشطة تكملة )ويف بعض الحاالت مراجعة( ملا تم إنشاؤه أصال 

من خالل االسرتاتيجية الوطنية وتوجهات سياسات أخرى متخذة بشأن تنمية الطفولة املبكرة )سابقا(.

يف هذا اإلطار، تناولت مناقشات هذه الورشة تنمية الطفولة املبكرة من منظور فني/تشغييل مسرتشد بالرؤية املحددة لتنمية الطفولة 	 

املبكرة من خالل االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية )2016-2025(.

عىل عكس ورشات العمل األخرى أيًضا، تم تقسيم مجموعات العمل وفًقا لخطوط مكونات الرعاية التنموية مقابل اإلجراءات االسرتاتيجية 	 

التي أوىص بها تقرير الرعاية يف مرحلة التنشئة. يعكس هذا النهج الطبيعة الفنية/التشغيلية للمناقشات التي جرت.

ترُبز “مصفوفة األنشطة” الناتجة عن املناقشات أولويات 2024-2022 بهدف تضمني األنشطة يف االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 	 

أو املصادقة عليها من قبل رئيس الوزراء كخطة عمل لتنمية الطفولة املبكرة قامئة بذاتها عابرة للقطاعات.

مخرجات ورشة العمل واألولويات

تضمنت ورشة العمل وقتًا للمشاركني ليك يحددوا اإلجراءات ذات األولوية للنهوض باملكونات الخمسة للرعاية يف مرحلة التنشئة: الصحة، 	 

لتغذية، التعلم املبكر، السالمة واألمن، تقديم الرعاية املستجيبة. بشكل عام، كانت املناقشات يف ورشة العمل يف األردن خطوة اسرتاتيجية 

متعمقة وأساسية باتجاه توسيع نطاق العمل والتنسيق مع الجهات الفاعلة الرئيسية يف تنمية الطفولة املبكرة إلضفاء الطابع املؤسسايت عىل 

جهود تنمية الطفولة املبكرة.

وقد تم التوافق ما بني املشاركني عىل وضع هدف عام للرعاية يف املرحلة التنشئة وهو “النهوض مبنظومة الطفولة املبكرة يف األردن يف 	 

قطاعات الصحة، والتعليم املبكر، والتغذية، واألمن والسالمة، والرعاية املستجيبة”، باإلضافة إىل تحديد األهداف واألنشطة الخاصة لكل 

مكون عىل النحو اآليت:

الغايات ربطا بالصحة

رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية لألطفال من امليالد لغاية خمس سنوات	 

تحسني خدمات رعاية ما قبل الحمل وما قبل الوالدة وأثناء الوالدة وبعدها لألمهات واألطفال	 

تحسني الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة عالية الجودة والحصول عليها	 

تحسني خدمات النمو والتطور والكشف املبكر عن حاالت  التأخر الناميئ وأنواع اإلعاقة، وضامن اإلحالة الالزمة 	 

ضامن حصول األطفال عىل التطعيم الالزم ضد األمراض السارية.	 
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أنشطة ذات أولوية مقرتحة ربطا بالصحة

مراجعة وتطوير استامرات بطاقة التسجيل الصحي الستخدامها يف دور الحضانة	 

التوسع يف تقديم خدمات رعاية الطفولة يف جميع املراكز الصحية واملستشفيات	 

تطوير وتنفيذ حملة لتغيري السلوك ترفع الوعي حول املامرسات الصحية لألطفال	 

تطبيق مقاربات للميزانية الصحية تكون مالمئة لألطفال	 

تطوير قاعدة بيانات ومنصة موحدة تضم بيانات الطفولة املبكرة عىل املستوى الوطني. 	 

الغايات ربطا بالتغذية

خفض معدالت سوء التغذية وفقر الدم لدى األمهات 	 

تشجيع الرضاعة الطبيعية 	 

خفض معدالت سوء التغذية وفقر الدم لدى األطفال	 

ضامن حصول األمهات عىل نوعية كافية ومتنوعة من األغذية املغذيات الدقيقة واملكمالت	 

ضامن حصول األطفال عىل نوعية كافية ومتنوعة من األغذية املغذيات الدقيقة واملكمالت	 

تعزيز التغذية املكملة املناسبة للطفل واالنتقال إىل نظام غذايئ صحي شامل ومتكامل لألم والطفل.	 

أنشطة ذات أولوية مقرتحة ربطا بالتغذية

زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية )الحرصية( عرب حمالت التوعية	 

ضامن تناول النساء واألطفال تغذية صحية من خالل تعزيز أمناط استهالك إيجابية	 

تحسني الوعي الغذايئ وسلوكيات األكل اإليجابية لدى األطفال ومقدمي الرعاية واألرس	 

تحسني الوصول إىل خدمات التغذية األساسية لجميع األطفال يف األردن	 

تحسني مواءمة السياسات الوطنية للتغذية مع أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة، وكذلك ضامن التوافق بني السياسات التجارية 	 

والتغذوية الوطنية بهدف تطوير نظام غذايئ وطني صحي

وضع معايري لتعزيز املامرسات الغذائية الصحية. 	 

الغايات ربطا بالتعلم املبكر:

يحقق األطفال تقدًما تنمويًا مناسبًا عرب مجاالت النمو املختلفة.	 

يتعرف األهل عىل الخصائص النامئية للمرحلة العمرية منذ امليالد إىل 5 سنوات وكيفية تطويرها.	 

ميتلك مقدمو الخدمات موارد ومهارات كافية لتوفري خربات تعليمية وتعلّمية مناسبة مبا يتامىش مع املعايري الوطنية.	 

يحصل األطفال عىل بيئات تعليم وتعلم آمنة ومحفزة ودامجة.	 

يتم إعداد وتفعيل منهاج يطور قدرات ومهارات الطفل املتكاملة ويستجيب للتغري الرسيع يف املجتمعات.	 

يجري تفعيل السياسات والترشيعات الالزمة التي تحمي حق األطفال يف التعليم وحقهم ضمن التعليم.	 

يتم تحديد وتنفيذ مقاربات إبداعية لتوسيع التمويل والدعم املايل لخدمات التعلم املبكر.	 

 يتم التأكد من إعداد األطفال للمراحل التعليمية املستقبلية من خالل تطوير املهارات األساسية )اإلدراكية والّلغوية 	 

واالنفعالية واالجتامعية والحركية(.
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أنشطة ذات أولوية مقرتحة ربطا بالتعلم املبكر

ضامن جودة برامج إعداد ما قبل الخدمة ملعلمي رياض األطفال ومقدمي الرعاية يف الحضانات من خالل إنشاء وحدة ضامن الجودة يف 	 
املجلس الوطني لشؤون األرسة

مراجعة معايري االختيار والتعيني ملقدمي الرعاية يف الحضانة، إىل جانب مراجعة برامج التدريب املهني إلعدادهم قبل الخدمة	 

تحسني التنسيق مع مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي لتضمني عنرص التدريب العميل يف تخصصات شهادة الطفولة املبكرة	 

تنظيم وتنفيذ حملة توعية لتحفيز اإلقبال عىل االلتحاق بالتعليم املبكر )حضانات ورياض أطفال(. 	 

الغايات ربطا باألمان والسالمة:

ضامن تزويد املجتمعات املحلية بالخدمات الرضورية لألطفال للنمو يف بيئات صحية ونظيفة	 

استخدام البيانات املتاحة حول العنف ضد األطفال لتطوير سياسات وترشيعات واسرتاتيجيات تضمن حامية األطفال وسالمتهم وأمنهم	 

تيسري حصول األطفال واألرس يف املناطق الريفية والحرضية واملخيامت عىل برامج ترفيهية وثقافية	 

تعزيز خدمات الحامية من العنف ضد الطفل	 

 نسيق ثقافة املسؤولية املجتمعية يف تقديم الخدمات لقطاع الطفولة باالستفادة من البيئة الترشيعية واالقتصادية والتعليمية 	 

والبنية التحتية املتاحة.

أنشطة ذات أولوية مقرتحة ربطا باألمان والسالمة

تفعيل الترشيعات املقرتحة لسالمة األطفال وحاميتهم من األذى الجسدي والنفيس	 

ضامن تقديم خدمات دعم عالية الجودة من خالل بناء قدرات العاملني يف القطاع وتطوير أنظمة املراقبة والتقييم الالزمة	 

تحسني التنسيق بني مختلف الجهات العاملة يف مجال األمن والسالمة لألطفال	 

تعزيز ودعم املسؤولية االجتامعية يف تقديم خدمات حامية الطفل يف القطاع	 

رفع مستوى الوعي حول أنظمة حامية الطفل واإلبالغ عن اإلساءة وتنفيذ التدخالت الرضورية التي تصب يف مصلحة األطفال الفضىل.	 

الغايات ربطا بتقديم الرعاية املستجيبة:

تحسني الرعاية يف مرحلة التنشئة ملقدمي الرعاية للطفولة املبكرة	 

بناء قدرات مقدمي الرعاية عىل تحديد والتعرف عىل أمراض الطفولة املبكرة واالستجابات املناسبة املطلوبة	 

ضامن حصول مقدمي الرعاية عىل تغذية كافية ومتوازنة	 

تطوير التثقيف اإلعالمي ملقدمي الرعاية	 

تطوير الرتبية االثرائية ملقدمي الرعاية للطفولة املبّكرة	 

تحسني البيئات االجتامعية التي ينشأ فيها األطفال من بداية الحمل وحتى عمر خمس سنوات	 

تأهيل مقدمي الرعاية حول مهارات التكيف والتعامل مع الضغوطات الناتجة عن رعاية األطفال.	 

أنشطة ذات أولوية مقرتحة ربطا بتقديم الرعاية املستجيبة

وضع وتنفيذ اسرتاتيجية لزيادة الوعي حول مامرسات تقديم الرعاية اإليجابية واملتجاوبة	 

تطوير قاعدة بيانات موحدة لبيانات تنمية الطفولة املبكرة عرب قطاعات من شأنها دعم تعزيز السياسات والربامج التي تدعم تقديم الرعاية املستجيبة.	 
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وقد توافق الرشكاء مع الجهات املعنية عىل مصفوفة لألولويات االسرتاتيجية وأهم التحديات التي يواجهها كل قطاع بهدف النهوض مبنظومة الطفولة، ومتثلت باآليت:

املنظامت والوزارات ذات الصلة قطاع الصحة
مراجعة وتحديث السياسات واالسرتاتيجيات والربامج وقياس االثر  1-

تحقيق التمويل املستدام  2-

ضامن جودة الخدمات املقدمة  3-

شمولية التأمني الصحي  ومجانيته ألطفال دون عمر الست سنوات.  4-

التحديات التي يواجهها القطاع
ا . السياسات الداعمة

- ضعف تفعيل السياسات الداعمة للطفولة املبكرة واملوازنات الداعمة لربامج الطفولة املبكرة 

- ال يوجد منصة قاعدة بيانات وطنية الكرتونية

- ضعف التنسيق بني الجهات ذات العالقة

- ضعف سياسة استجابة يف االزمات

- ضعف الربامج التحفيزية أو التدريبية للكوادر املستجدة

- عدم تشاركية القطاع الخاص واعتامد بروتوكوالت موحدة 

- ضعف سياسات للتقييم واملتابعة واالستدامة

2. الخدمات املقدمة

- صعوبة الوصول إىل الخدمات والحصول عليها يف بعض املناطق 

- انخفاض نسبة االستخدام الخدمات

- زيادة الطلب عىل خدمات القطاع الحكومي

- ضعف جودة الخدمات والبنية التحتية

- ضعف سياسات للتقييم واملتابعة واالستدامة

- عدم تطوير وتحديث النامذج الصحية املعتمدة لخدمات الكشف املبكر عن التأخر الناميئ واالعاقة وخدمات الطفولة املبكرة

3. املجتمعات

- قلة الوعي بالخدمات املقدمة وبتوفرها ومبجانيتها

- االتجاهات املجتمعية والسلوكيات

- قلة املعرفة للخصائص النامئية والصحية والنفسية لألطفال  

- ضعف الثقافة يف ما يتعلق بالخدمات الوقائية

4. مقدمي الخدمات

- قلة الكوادر وكرثة التنقالت للكوادر الداعمة

- ضعف التدريب املستمر

- ضعف نظام املتابعة واملراقبة والتقييم

- قلة الربامج التدريبية املتخصصة بالطفولة املبّكرة

- ضعف توافر االتجاهات والسلوكيات )مهارات االتصال والتواصل مع الفئات االكرث هشاشة “كاإلعاقة” وغريها(.
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األولويات االسرتاتيجية للقطاع قطاع التعليم 

-1 إنشاء وحدة اعتامد وضبط جودة برامج إعداد العاملني يف الطفولة املبكرة ومقدمي الرعاية  املبكر

-2 مراجعة معايري اختيار وتعيني مقدمي الرعاية املؤهلني للقيام بهاممهم

-3 مراجعة وتطوير برامج مهنية إلعداد وتأهيل مقدمي الرعاية ومختيص الطفولة املبكرة ملزاولة املهنة

-4 التنسيق مع الجامعات وسائر املؤسسات التعليمية من أجل التوسع يف برامج التدريب العميل لتخصصات الطفولة املبّكرة

-5 تنظيم حملة إعالمية توعوية عن أهمية التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة بتنسيق بني جميع الجهات املختصة ضمن خطة إعالمية واضحة الرؤيا.

التحديات التي يواجهها القطاع

1. عدم االلتفات ملرحلة الطفولة املبكرة كأولوية وطنية، ما أثر عىل املوازنات 

2. تأخر املصادقة عىل قانون حق الطفل )الحق يف التعليم( من الجهات املعنيّة

3. ضعف البنية التحتية للحضانات ورياض األطفال من حيث التغطية والوصول والجودة والتكنولوجيا  )نقص الدعم املايل(

4. محدودية كفاءة املوارد البرشية )إعداد وتأهيل( - ) الرغبة يف امتهان املهنة(

5. عدم مراجعة األنظمة والقوانني والترشيعات بشكل دوري: غياب التحديثات ومتابعة املستجدات ونقص االلتزام بتنفيذ املتوافر منها 

6. نقص يف توفر قواعد البيانات وتحديثها

7. ضعف نظام املتابعة والتقييم

8. ضعف التنسيق بني الجهات املعنية والقطاع الخاص )مؤسسات وجمعيات ومنظامت(.

األولويات االسرتاتيجية للقطاع قطاع األمن 

. تطبيق منظومة الترشيعات املطروحة لحامية الطفل ووقايته من األخطار املادية والضغط العاطفي واملخاطر البيئية وتطويرها مبا يضمن والسالمة

السالمه واألمن وتحقيق املصلحة الفضىل للطفل

2. رفع كفاءة املوارد البرشية وتنميتهم مهنيا لضامن جودة الخدمات للطفولة املبكرة والحفاظ عىل األمن والسالم لألطفال

3. تطوير نظام املراقبة واملتابعة والتقييم لضامن جودة الخدمات 

4. تفعيل التنسيق بني الجهات املعنية للمحافظة عىل سالمة وأمن األطفال 

5. تطوير ودعم ثقافة املسؤولية املجتمعية يف تقديم الخدمات لقطاع الطفولة املبكرة

6. رفع الوعي حول منظومه الوقاية والتبليغ عن حاالت اإلساءة ضد األطفال من كافة الفئات واجراء التدخالت الضامنة لتحقيق املصلحة الفضىل للطفل.

التحديات التي يواجهها القطاع

1. ضعف تفعيل منظومة الترشيعات مبا يضمن السالمه واألمن وتحقيق املصلحة الفضىل للطفل 

2. ضعف نظام املراقبة واملتابعة والتقييم لضامن جودة الخدمات

3. تدين منظومه الوقاية والتبليغ عن حاالت اإلساءة والعنف ضد األطفال وضعف التدخالت الضامنة لتحقيق املصلحة الفضىل للطفل )وقاية 

وتبليغ استجابة وتدخل(

4. غياب بعض أدوار الجهات املعنية للمحافظة عىل سالمة وأمن األطفال 

5. محدودية املوازنات املرصوده للطفولة املبكرة

6. نقص األماكن الصديقة واآلمنة للطفل لضامن رفاه الطفل ومنوه الجسدي والعقيل مع العدالة بالتوزيع الجغرايف 

7. عدم قدرة األرس الهشة عىل القيام مبسؤولياتها تجاه أبنائها

8. ضعف الوعي بأهمية املسؤلية املجتمعية حول تهيئة بيئة سليمة وآمنة لألطفال وأرسهم.
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األولويات االسرتاتيجية للقطاع قطاع التغذية
1. زيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحرصية.

2. ضامن الوصول اىل حالة صحية تغذوية جيدة وتعزيز النظم الصحية الغذائية عند النساء واألطفال 

3.  رفع مستوى الوعي التغذوي لألرس ومقدمي الرعاية واألطفال من خالل تزويدهم بوسائل تضمن التعليم لهم والطفالهم

4. وصول جميع األطفال يف األردن إىل مستوى أسايس من الخدمات يف قطاع التغذية

5. تعزيز موامئة السياسات العامة عىل نحو أفضل مع أهداف التنمية املستدامة 

6. خلق تجانس يف السياسات التجارية والغذائية من أجل الرتويج التباع نظام غذايئ صحي

7. وضع معايري لتعزيز املامرسات الغذائية الصحية.

التحديات التي يواجهها القطاع

1. نقص وتباين يف معرفة األهايل ومقدمي الخدمات )الحضانات( لألمناط التغذوية الصحيحة لألم والطفل ومدى تطبيقها 

2. عدم توفر فرص متكافئة يف املعرفه التغذوية بني األطفال حسب الفوارق الجغرافية ومستويات الدخل ومعرفة األهايل

3. تباين فرص الحصول عىل الكميات الكافية من الغذاء حسب الفوارق الجغرافية ومستويات الدخل ومعرفة األهايل

4. استهالك كميات أعىل من الحد املسموح يف ما يخص امللح والسكر والدهون املشبعة واملواد املضافة من قبل األطفال

5. عدم تناسب السياسات القامئة مع استكامل الرضاعة الطبيعية لألم العاملة

6. عدم وجود سياسات تجارية داعمة لرتويج الغذاء الصحي.

األولويات االسرتاتيجية للقطاع قطاع التغذية
1. بناء قدرات وتطوير مهارات مقدمي الرعاية يف مرحلة التنشئة للطفولة املبكرة

2. تحسني البيئة االجتامعية لألطفال من عمر يوم واحد حتى 5 سنوات

3. تحسني محتوى برامج الرتبية اإلعالمية واإلثرائية الخاصة بالطفولة املبكرة.

التحديات التي يواجهها القطاع

1. تدين  متوسط الدخل العائيل 

2. قلة الخرباء واملختصني املحليني القادرين عىل تجسري فجوات الرعاية املستجيبة 

3. تدين الكفايات املعرفية واملهارية ملقدمي الرعاية 

4. صعوبة الوصول إىل بعض الفئات املستهدفة )بعد املسافة، أسباب ثقافية....(

5. قلة املوارد املالية املخصصة عىل الصعيد الرسمي ومنظامت املجتمع املدين

6. ضعف اإلطار عام واملعايري للبيئة الفضىل لتنشئة الطفولة املبكرة

7. سوء توزيع املوارد بحسب املناطق الجغرافية يف األقاليم الثالثة

8. ضعف تطبيق السياسات ذات العالقة بعدالة توزيع املساعدات املالية وربطها بعدد األطفال وحاجاتهم

9. تدين وعي مقدمي الرعاية ضمن برامج الرعاية املستجيبة

10. ضعف محتوى برامج الرتبية اإلعالمية واإلثرائية الخاصة بالطفولة املبكرة.

/1https://nurturing-care.org/events/nurturing-care-for-children-living-in-humanitarian-settings ى معلومات حول ورش العمل األخرى يف السلسلة ، تفضل بزيارة:

https://nurturing-care.org/events/nurturing-care-for-children-living-in-humanitarian-settings/
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 اإلجراءات ذات األولوية
يف األردن، كانت ورشة عمل األردن جزًءا من عملية بناء اسرتاتيجية وطنية للطفولة املبكرة. ما ييل بعض األنشطة من هذه االسرتاتيجية.

الهدف 1: تحسني مستوى وجهوزية قطاع الصحة لتوفري خدمات الطفولة

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

املنظامت 
والوزارات ذات 

الصلة

املنظامت ذات الصلة 2023 - 2022 املجلس الوطني لشؤون 
األرسة املجلس األعىل لحقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة

وزارة التنمية االجتامعية

1-1 خلق بيئة داعمة للطفولة املبكرة عرب تفعيل 
السياسات ذات الصلة وإرشاك فاعلني من قطاعات 

أخرى

الوزارات 

واملنظامت 

ذات الصلة

املنظامت والهيئات العاملة يف 

مجال الطفولة

2024 - 2022 وزارة الصحة 

وزارة الرتبية والتعليم

ديوان الخدمة املدنية

1-2 زيادة أعداد الكوادر وبناء قدرات املوظفني 
عرب تدريب العاملني عىل علوم الطفولة املبكرة 

وتطوير برامج جديدة متخصصة

الوزارات 

واملنظامت 

ذات الصلة

املنظامت والهيئات العاملة يف 

مجال الطفولة

املجلس الوطني لشؤون األرسة

وزارة الصحة 

1-3 تحسني جودة الخدمات الوقائية والعالجية 
عرب توفري خدمات الطفولة املبكرة يف جميع املراكز 
الصحية وتفعيل الربوتوكوالت ذات الصلة، وزيادة 

امليزانية وإعداد مواد تثقيفية متعلقة باإلحالة 
والكشف املبكر

الهدف 2: تحسني مستوى وجهوزية قطاع التعليم لتوفري خدمات الطفولة املبكرة

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

املنظامت والوزارات 
ذات الصلة 

وزارات ذات صلة

منظامت دولية

القطاع الخاص

خلق صندوق خاص لتنمية الطفولة املبكرة

تخصيص منظومة رضائبية خاصة أو نسب من 
إيرادات النفط

اإلعالم

2023 – 2022 وزارة التعليم العايل 

املجلس الوطني لشؤون 
األرسة

جمعية جائزة امللكة 
رانيا للتميز

2-1 زيادة عدد امللتحقني 
بالرعاية واملعلمني يف التعليم 

املبكر وتوظيف حاميل 
الشهادات

الوزارات واملنظامت 
ذات الصلة

املنظامت ذات الصلة 2024 – 2022 وزارة الرتبية والتعليم

ديوان الخدمة املدنية

2-2 ضامن استدامة تلقي 
العاملني التدريب الالزم قبل 

وأثناء الخدمة

وزارات ومنظامت ذات 
صلة

منظامت دولية غري حكومية 

وكاالت أمم متحدة

2024 – 2022 املجلس الوطني لشؤون 
األرسة

وزارة التعليم العايل

2-3 إنشاء وحدة اعتامد لضبط 
جودة برامج إعداد العاملني يف 

الطفولة املبكرة
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الهدف 3: تحسني مستوى وجهوزية قطاع األمن لتوفري خدمات الطفولة املبكرة

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

املنظامت والوزارات 

ذات الصلة

املنظامت املعنية 2023 – 2022 الوزارات املعنية بحامية الطفل 3-1 تطبيق القوانني والترشيعات املتعلقة 
بحامية الطفل

الوزارات واملنظامت 

ذات الصلة

املنظامت ذات الصلة 2023 – 2022 املجلس الوطني لشؤون األرسة

الوزارات املعنية

3-2 توفري أماكن ومواد وأغذية صديقة 
للطفل لضامن رفاه كافّة األطفال ومنوهم

الهدف 4: تعزيز النظم الغذائية الصحية عند النساء واألطفال

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

املنظامت والوزارات 
ذات الصلة 

الهيئات املعنية  2023 - 2022 وزارة الصحة

منظمة الصحة العاملية

4-1 تشجيع الرضاعة الطبيعية 

عرب التوعية والقوانني 

والترشيعات  

الوزارات واملنظامت 
ذات الصلة

املنظامت ذات الصلة 2023 - 2022 املؤسسة العامه للغذاء 
والدواء

4-2 تخفيض سوء التغذية عند 
النساء واألطفال عرب التوعية 

والقوانني والترشيعات

الهدف 5: تحسني مستوى وجهوزية قطاع الرعاية املستجيبة لتوفري خدمات الطفولة املبكرة

الرشكاء مصدر التمويل والدعم التقني التاريخ املحدد إلنهاء النشاط الجهة املسؤولة وصف مخترص للنشاط

للنقاش فريق الطفولة املبكرة الوطني

الهيئات املعنية  

2023 - 2022 املجلس الوطني لشؤون األرسة 
املجلس األعىل لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة

5-1 ضامن حضور كافة مقدمي الرعاية 
برامج الرعاية يف مرحلة التنشئة عرب القوانني 

والترشيعات

للنقاش الوزارات واملنظامت ذات الصلة

مؤسسات وأفراد خرباء

2024 - 2022 املجلس الوطني لشؤون األرسة

املجلس األعىل لحقوق األشخاص 
ذوي اإلعاقة

5-2 بناء قدرات مقدمي الرعاية املستجيبة يف 

الوزارات ومنظامت املجتمع املدين والقطاع 

الخاص ذات العالقة


