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متهيد :  

      يأيت إصدار تقرير إنجازات املجلس الوطني لشؤون األرسة لعام 2010، مع االحتفال بالذكرى العارشة النطالقة املجلس كهيئة فكرية للسياسات 

تعنى بقضايا األرسة وأفرادها. والذي يستعرض كافة املجاالت التي تخدم أرستنا األردنية، والتي جاءت بتوجيهات صاحبة الجاللة امللكة رانيا 

العبدالله املعظمة رئيسة املجلس، وجهود أعضاء مجلس األمناء وجميع العاملني فيه، ورشكائه من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة 

يف مجال األرسة. 

فخالل عام 2010، أعّد املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع نخبة من أساتذة الجامعات األردنية كتاب مرجعي حول اإلرشاد األرسي، إضافة 

إىل دليل تدريبي لتعزيز مهارات العاملني يف هذا املجال؛ بهدف رفع كفايتهم وقدراتهم الستخدام أفضل الطرق واألساليب للتعامل مع املشاكل 

التي تواجههم يف عملهم. كام قام املجلس بتنفيذ برنامج وطني تدريبي استهدف العديد من الجهات، حيث شمل التدريب ما يقارب )2250( 

متدرب ومتدربة. 

كام وعمل املجلس خالل العام عىل مبادرة املوازنات الصديقة للطفل، والتي تهدف إىل جذب انتباه أصحاب القرار واملرشِّعني لالحتياجات املتعلقة 

بالطفل يف محاور عدة؛ وهي الصحة والتعليم والحامية االجتامعية والعمل. كام تم إعداد مسودة اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال، والذي 

سيكون مرجعا مهام للعاملني للتعامل مع قضية عمل األطفال. 

باإلضافة إىل ذلك قام املجلس بالبدء بتنفيذ مراحل مرشوع اعتامد وضبط جودة الخدمات املقدمة يف مجال حامية األرسة من العنف، ملساعدة 

املؤسسات للرقي مبستوى خدماتها  من خالل تطوير معايري خاصة بالخدمات املقدمة لحاالت العنف األرسي.

يف النهاية يتقدم املجلس الوطني لشؤون األرسة بخالص الشكر والتقدير لجميع الرشكاء من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال 

األرسة والقطاع الخاص و الجهات الدولية، والذين لوال تعاونهم مع املجلس ملا استطاع انجاز هذه الجهود الكبرية، ويأمل كل االستفادة من هذا 

التقرير.

الدكتورة هيفاء أبو غزاله  

املجلس الوطني لشؤون األرسة       
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املجلس )هويه أردنية ............. رؤية عاملية(

رسالتنا: تعزيز مكانة األرسة األردنية، وتعظيم دورها يف املجتمع لتمكينها من املساهمة يف املحافظة عىل املوروث القيمي والحضاري مبا   

يواكب كافة التغريات.

مهمتنا: املساهمة بضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية وأفرادها، من خالل رؤيا وطنية تدعم السياسات الوطنية التنموية، ومتكنها     

من تحقيق طموحاتها.

أدوار املجلس:

املتعلقة  واإلجراءات  والترشيعات  السياسات  وتعديل  بإعداد ومراجعة  املجلس  يلتزم  الوطنية  للسياسات  فكرية  كهيئة  السياسات:  • صياغة 

باألرسة وأفرادها، بناءاً عىل القضايا واألولويات الوطنية.

• إدارة البحوث ومصادر املعلومات: يلتزم املجلس مبصداقية املعلومة التي يقدمها حول كل ما يتعلق باألرسة وأفرادها، بحيث يقوم بإدارة 

جميع هذه املعلومات لتتمكن الجهات املعنية باألرسة من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية عىل أسس علمية كفيلة بضامن استمرارية التقدم والرفعة 

لألرسة األردنية، وتوجيه األبحاث والربامج العلمية نحو األولويات الوطنية والرتويج لها.

• حشد الدعم: يقوم املجلس بحشد الدعم الوطني للسياسات والربامج األرسية لدى صانعي القرار، واستقطاب الدعم املايل لضامن استمرارية 

الربامج األرسية عىل املستوى الوطني.

• التنسيق والتشبيك: يركز املجلس يف عمله عىل التنسيق بني املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون األرسة وأفرادها، لتوحيد جهودها، باإلضافة إىل 

التشبيك مع املؤسسات ذات العالقة باألرسة عىل املستوى اإلقليمي والدويل.

املؤسسات  قبل  من  وأفرادها  باألرسة  املتعلقة  والخطط  واالسرتاتيجيات  السياسات  تنفيذ  وتقييم  مبتابعة  املجلس  يقوم  والتقييم:  املتابعة   •

الرشيكة ومتابعة إجراءات املؤسسات العاملة يف مجال حامية األرسة من العنف.

• التطوير املؤسيس: يركز املجلس عىل تطوير ودعم قدراته الفنية واإلدارية واملالية للقيام مبهامه ومسؤولياته.
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هيكلية املجلس الوطني لشؤون االرسة:

يتشكل املجلس الوطني لشؤون االرسة من:

1 - الرئيس : صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمه .

2- مجلس األمناء: يتشكل مجلس أمناء املجلس الوطني لشؤون االرسة، والذي ترأسه جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمه، أعضاء من مختلف 

الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال االرسة وممثلني عن القطاع الخاص وخرباء. ونتبثق عنه اللجنة التنفيذية التي تقوم 

مبتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، ومراجعة خطط عمل املجلس الدورية والسنوية باالضافة اىل القيام بعملية تقييم دورية النجازات االمانة العامة.

اعضاء مجلس امناء املجلس الوطني لشؤون االرسة خالل فرتة اعداد التقرير:

•   صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة / رئيسة املجلس الوطني لشؤون االرسة.

•   معايل الدكتور رجايئ املعرش/ نائب رئيس املجلس الوطني لشؤون االرسة.

•   معايل وزير الرتبية والتعليم.

•   معايل وزير التنمية االجتامعية.

•   معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل.

•   معايل وزير الصحة.

•   معايل السيدة ليىل رشف.

•   معايل الدكتور محمد حمدان.

•   عطوفة مدير االمن العام.

•   عطوفة الدكتورة مها الدير.

•   السيد محمد مقدادي / االمني العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة بالوكالة.

3- اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجلس األمناء وتضم يف عضويتها: 

•   معايل الّدكتور رجايئ املعرش/ نائب رئيس املجلس الوطني لشؤون االرسة.

•   معايل العني الّسيدة ليىل رشف.

•   معايل الّدكتور محمد حمدان.

•   عطوفة الدكتورة مها الدير.

•   سعادة السيد محمد مقدادي املحرتم/ االمني العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة بالوكالة.
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 4- األمانة العامة:

تعترب الجهاز التنفيذي والذراع التشغييل لعمل املجلس الوطني لشؤون االرسة، ويتوىل االمني العام، االرشاف عىل جهاز االمانة العامة، ولتحقيق 

أهداف ورسالة املجلس، يقوم بتنفيذ أعامل وأنشطة املجلس طاقم من املوظفني من مختلف التخصصات.

       

أرسة موظفي املجلس الوطني لشؤون األرسة
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  االحتفالية العرشية:

الوطني  للمجلس  واالنجاز  التخطيط  من  أعوام  عرشة    

الجاللة  وبتوجيهات من صاحبة  قام خاللها  األرسة؛  لشؤون 

الدراسات،  من  العديد  بإعداد  العبدالله،  رانيا  امللكة 

إىل  الهادفة  والربامج  واالسرتاتيجيات،  والخطط  واألبحاث، 

أهم  ومن  األردنية.  األرسة  حياة  نوعية  مستوى  تحسني 

والتي  مسريته،  عرب  املجلس  أعدها  التي  االسرتاتيجيات 

اإلسرتاتيجية  األردنية؛  األرسة  حياة  جوانب  كافة  تتناول 

واالسرتاتيجة   ،  2005 عام  يف  األردنية  لألرسة  الوطنية 

الوطنية لكبار السن يف عام 2008، واإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي يف عام 2009، وإسرتاتيجية املجلس لألعوام 2009-2013، كام جاءت 

األقل  األطفال  دراسة  إعداد  إىل  باإلضافة  املجلس.  بإعدادها  قام  التي  االنجازات  أهم  كأحد   2013  –  2004 لألعوام  للطفولة  الوطنية  الخطة 

عالية. نوعية  ذات  توفري خدمات  لضامن  الرشكاء  بني  الجهود  تنسيق  إىل  يهدف  والذي  األطفال،  عمل  ملكافحة  الوطني  اإلطار  وإعداد  حظاً، 

وخالل عام 2010 قام املجلس بتطوير دليل تدريبي لتعزيز مهارات العاملني يف اإلرشاد األرسي، حيث تم تدريب ما يقارب )2250( متدرب 

ومتدربة، عىل مواضيع الدليل املتضمنة العديد من قضايا اإلرشاد األرسي. وجاءت مبادرة إنشاء مراكز لإلرشاد األرسي بهدف حل املشاكل التي 

تواجه األرسة بطريقة علمية، حيث تم إفتتاح مركز الراية يف عامن، وذلك بالتعاون مع أمانة عامن الكربى. وسيتابع املجلس إفتتاح مراكز يف 

محافظات الشامل والجنوب. ومن أهم املبادرات التي عمل عليها املجلس كذلك خالل عام 2010 مبادرة املوازنات الصديقة للطفل، وهي املبادرة  

األوىل من نوعها يف املنطقة العربية وتهدف إىل زيادة الوعي باألمور املالية للربامج املتعلقة بالطفل.

ويف مجال حامية األرسة من العنف، ومن خالل عمل الفريق الوطني لحامية األرسة من العنف، الذي تشكل يف عام 2000، برئاسة جاللة 

امللكة رانيا العبدالله، ويتضمن العديد من املؤسسات الوطنية العاملة يف مجال األرسة، حيث تم إعداد اإلطار الوطني لحامية األرسة خالل عام 

2005،  وهو من الوثائق املهمة لتحديد ادوار كافة املؤسسات، وكذلك إعداد تقرير الصحة والعنف، باإلضافة إىل إعداد بروتوكوالت إجراءات 

العدل  الرتبية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة  التنمية االجتامعية، ووزارة  العنف األرسي يف عام 2006 للعاملني يف وزارة  التعامل مع حاالت 

واملجلس القضايئ.
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ولتسليط الضوء أكرث عىل قضايا العنف األرسي فقد قام املجلس بتنظيم مؤمترات ناقشت مشكلة العنف من كافة الجوانب وكانت عىل مستوى 

إقليمي ومحيل، حيث جاء املؤمتر اإلقليمي األول لحامية األرسة من العنف خالل عام 2005، وتابع املجلس توصياته من خالل عقد مؤمتر آخر 

خالل عام 2009، والذي انبثق عنه تأسيس الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف. وتقديرًا لجهود األردن يف هذا املجال فقد تم اعتامد املجلس 

خالل عام 2007 كمركز متعاون يف مجال الوقاية والحامية من العنف عىل املستوى اإلقليمي. 

ومن أهم الدراسات والنرشات التعريفية التي قام املجلس بإصدارها عرب مسريته الدليل القانوين للزواج يف عام 2006، ودليل الترشيعات املتعلقة 

باألرسة بجزأيه األول والثاين، والذي تم إطالقه يف عام 2007، وكذلك سلسلة الثقافة القانونية املتضمنة دليل املرياث، كتّيب رضب األطفال:عنف 

من  العديد  من  غريها  إىل   ،2009 عام  يف  الطفل  حقوق  اتفاقية  ومؤرشات   ،2009 عام  خالل  وذلك  األرسية،  القضايا  كتّيب  القادمة،  األجيال 

اإلصدارات.

    إنجازاتنا خالل عام 2010

أوال: محور الحامية من العنف:  

• مرشوع نظام اعتامد وضبط الجودة للمؤسسات مقدمة الخدمة يف مجال حامية األرسة من العنف:

قام املجلس خالل عام 2010، بالبدء بالعمل عىل املرحلة االوىل من مرشوع نظام اعتامد وضبط جودة املؤسسات مقدمة الخدمة يف مجال حامية 

األرسة، وذلك ملساعدة هذه املؤسسات للرقي مبستوى خدماتها من خالل تطوير معايري خاصة بالخدمات املقدمة لحاالت العنف األرسي )الصحية 

واالجتامعية والرتبوية والقانونية، والرشطية(. 

الخدمات  العاملني مقدمي  العنف األرسي،  الخدمة لحاالت  للمؤسسات مقدمة  التحتية  البنية  العمل عىل ثالث محاور هي:  النظام  ويتضمن 

للحاالت، واإلجراءات واألنظمة الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة. ويتم تنفيذ هذا املرشوع تحت إرشاف الفريق الوطني لحامية األرسة من 

ارتباط من املؤسسات الرشيكة )إدارة حامية األرسة، مؤسسة نهر األردن، وزارة  العنف كلجنة توجيهية للمرشوع، ولجنة فنية ممثلة بضباط 

التنمية االجتامعية، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الصحة، املركز الوطني للطب الرشعي، وزارة العدل، املجلس القضايئ (.

وقد تم االنتهاء من تحليل النظام الحايل والخروج بنظام الجودة، والذي سلط الضوء عىل نقاط الضعف يف نظام االستجابة الحالية لحاالت العنف 

األرسي للرتكيز عليها وتحسينها يف املستقبل . 
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وتضمن تحليل النظام الحايل الرجوع إىل الوثائق والدراسات الوطنية، ودراسة آلية إدارة الحالة من قبل إدارة حامية األرسة، والنهج التشاريك، 

ورسعة االستجابة لتحليل البيانات وتقييم النظام الحايل مقارنة مع النظم واملعايري الدولية. وتضمن أيضا اجتامعات وزيارات ميدانية للمؤسسات 

املعنية بالتعامل مع حاالت العنف األرسي ملعرفة مدى استجابة كافة املؤسسات للتعامل مع حاالت العنف األرسي.

• مرشوع أمتتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي:

يأيت مرشوع أمتتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي لغايات متابعة اإلجراءات املتعلقة بتقديم الخدمات الالزمة من قبل املؤسسات 

املعنية بحاالت العنف األرسي بشكل عام، وضد األطفال بشكل خاص، وضامن التعامل معها، وتقديم الخدمات الالزمة لها وفق نظام االستجابة 

الذي تضمنه اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف األرسي.

وخالل عام 2010 قام املجلس بإعداد مقرتح للمرشوع، والحصول عىل متويل للمرشوع من خالل توقيع اتفاقية تعاون مع منظامت األمم املتحدة. 

كام وتم تشكيل لجان فنية عىل مستوى تكنولوجيا املعلومات ولجان فنية للمرشوع.
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ويهدف املرشوع إىل مأسسة إجراءات االستجابة الفورية لحاالت العنف األرسي وتقديم الخدمات الالزمة لها ضمن نظام الكرتوين، وكذلك ربط 

بينها ومتابعتها لضامن رسعة استجابة  الحاالت فيام  العنف األرسي وتسهيل عملية تحويل  الخدمات لحاالت  بتقديم  املعنية  كافة املؤسسات 

املؤسسات الوطنية لحاالت العنف األرسي وفق النهج التشاريك. 

 ثانيا: محور الترشيعات الوطنية وحقوق اإلنسان:

•مرشوع الربوتوكوالت امللحقة باتفاقية حقوق الطفل:

قام املجلس خالل عام 2010 باالنتهاء من إعداد التقارير الخاصة بالربوتوكوالت امللحقة باتفاقية حقوق الطفل »الربوتوكول الخاص بشأن بيع 

التوجيهية  اللجنة  عىل  وعرضها  املسلحة«  الرصاعات  يف  األطفال  اشرتاك  »بشأن  الخاص  والربوتوكول  اإلباحية«  واملواد  األطفال  وبغاء  األطفال 

للمرشوع ورفعها إىل وزارة الخارجية والتي بدورها رفعتها إىل اللجنة الدولية.

•مكتب الدعم الفني للتواصل مع الربملانيني:

عمل املجلس، ومن خالل مكتب الدعم الفني عىل رفد الربملانيني بتجميع املواد العلمية التي طرحت يف اجتامعات لجنة شؤون األرسة، يف كتّيب 

خاص ضم اجتامعات لجنة شؤون األرسة، إضافة إىل تجميع املواد العلمية التي قدمت يف جلسة حشد الدعم مع الصحفيني يف كتّيب تم تسميته 

) قضايا أرسية(. ولقد اشتمل الكتّيب عىل طرح قانون األحوال الشخصية، وقانون الرتبية والتعليم، وقانون املالكني واملستأجرين، باإلضافة إىل 

طرح قضية القيمة القانونية لالتفاقيات الدولية يف الترشيع الوطني. كام عمل املكتب عىل التنسيق وتقديم العروض خالل االجتامعات مع السادة 

األعيان واإلعالميني مبا يف ذلك جلسة خاصة للترشيعات املتعلقة بعمل األطفال.

•الصياغات القانونية الخاصة بتعديل الترشيعات:

الطفل،  قانون األحداث، وقانون حقوق  باألرسة مبا يف ذلك  املتعلقة  القانونية  النصوص  العالقة يف صياغة  املؤسسات ذات  املجلس مع  ساهم 

والترشيعات الخاصة باملسنني، ونظام دور إيواء ضحايا االتجار بالبرش، إضافة إىل مراجعة القانون املعدل لقانون العقوبات وتعديالته، وتوزيعه 

عىل السادة أعضاء مجليس األعيان والنواب.

كام بدأ بالعمل عىل وضع صياغة جديدة لقانون الحامية من العنف األرسي، من خالل إعداد تقرير خاص باملعيقات الترشيعية للمؤسسات 

مقدمة الخدمة يف مجال العنف األرسي، وعقد جلسة حوارية بني األجهزة القضائية واملؤسسات مقدمة الخدمة. 
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• الترشيعات الخاصة بعمل األطفال:

قام املجلس من خالل مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم؛ بتحليل الترشيعات الحالية الخاصة بعمل األطفال، والتوصية بتعديلها وذلك 

متاشياً مع االتفاقيات الدولية التي تنظم عمل األطفال، والتي التزم األردن بتنفيذها، من خالل إعداد دراسة تحليلية للترشيعات  ذات العالقة 

بعمل األطفال، وإعداد املذكرات القانونية بالتعديالت الترشيعية املطلوبة، وإرسالها للجهات ذات العالقة، وذلك خالل عام 2009. حيث قام 

املجلس يف العام 2010 العمل عىل حشد الدعم لتعديل الترشيعات املطلوبة من خالل عقد ورشة عمل للسادة األعيان لعرض الدراسة ونتائجها 

وتوصياتها. 

 

كام تم العمل عىل عقد حلقة نقاشية تضم وزارة العمل، ووزارة التنمية االجتامعية ملناقشة أهم توصيات الدراسة. وكذلك قام املجلس بالعمل 

عىل إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لعمل األطفال برئاسة وزارة العمل، لتكون منرب الحوار الوطني لقضايا عمل األطفال، واملحرك الرئييس لصياغة 

السياسات وتعديل الترشيعات والدفع بها قدماً.
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 ثالثا :محور األرسة والوضع االجتامعي واالقتصادي:

• مرشوع تحسني خدمات اإلرشاد األرسي:

أكدت اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي التي أعدها املجلس خالل 

األرسي  اإلرشاد  خدمات  تعميم  عىل  العمل  رضورة  2009،عىل  عام 

وتحسني نوعيتها.

قدرات  تعزيز  بهدف  الخدمات،  هذه  تحسني  مرشوع  جاء  هنا  ومن 

وزيادة  تواجههم،  التي  املشكالت  مع  للتعامل  امليدان  يف  العاملني 

أعدادهم.

حول  تدريبي  وطني  برنامج  بتنفيذ  املجلس  قام   2010 عام  وخالل 

تدريب  تم  حيث  األردين؛  املجتمع  فئات  من  للعديد  األرسي،  اإلرشاد 

هذه الفئات عىل الكتاب املرجعي الذي أعده املجلس مع نخبة من أساتذة الجامعات األردنية، باإلضافة إىل الربنامج التدريبي لتعزيز مهارات 

العاملني يف امليدان، حيث تناولت هذه الكتيبات العديد من قضايا اإلرشاد األرسي كالعنف األرسي، وإرشاد ارس كبار السن، وإرشاد أرس ذوي 

الحاجات الخاصة، والنظريات الخاصة باإلرشاد األرسي، وفنيات اإلرشاد الجمعي والفردي .

وقد تم تدريب كافة مرشدي ومرشدات وزارة الرتبية والتعليم، والبالغ عددهم )1835( مرشد ومرشده عىل العديد من مواضيع الدليل. باإلضافة 

إىل تدريب االخصائني واملرشفني االجتامعني يف وزارة التنمية االجتامعية،والبالغ عددهم )185(. كام قام املجلس بتنفيذ برنامج تدريبي لطلبة 

املاجستري والدكتوراة يف تخصص اإلرشاد، وممثلني عن مؤسسات املجتمع املدين العاملني يف مجال تقديم خدمة اإلرشاد األرسي . 
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• إفتتاح مركز اإلرشاد األرسي يف حديقة الراية/جبل النزهه:

 قام املجلس خالل عام 2010 بتوقيع اتفاقية تعاون مع أمانة عامن 

الكربى إلفتتاح مراكز لإلرشاد األرسي يف ثالث مناطق يف عامن، وتم 

اختيار منطقة النزهه، وصويلح، وسحاب.

وقد تم افتتاح املركز األول يف حديقة الراية يف منطقة النزهه، والذي  

جاء بهدف توجيه أفراد األرسة وإرشادهم إىل األساليب الفعالة يف 

معالجة املشكالت األرسية، وكذلك وقاية أفراد األرسة من املشكالت 

االجتامعية والنفسية والقانونية التي تواجههم. باإلضافة إىل التأكيد 

عىل الدور اإليجايب واملهم لألرسة يف املجتمع.

وقام املجلس بتنفيذ برنامج تدريبي حول اإلرشاد األرسي للكادر الوظيفي الذي سيلتحق  بهذه املراكز، حيث تم تدريبهم عىل كافة مواضيع الدليل 

التدريبي الذي أعده املجلس. وقد بدأ املركز باستقبال العديد من الحاالت، وإيجاد الحلول االستشارية املناسبة لها، وإعطاء العديد من املحارضات 

والدورات التدريبية حول العديد من القضايا التي تخص األرسة.

• مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم:

انطالقاً من دور املجلس كمظلة لقضايا الطفولة، وكمؤسسة فكرية لرسم السياسات الوطنية، ملتزمة بتطوير وتعديل السياسات والترشيعات 

املتعلقة باألرسة، بدأ املجلس بتنفيذ مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم بالرشاكة مع وزارة العمل ومؤسسة CHF الدولية، ومؤسسة 

كويست سكوب للتنمية االجتامعية، والذي يهدف إىل تعزيز السياسات، وقدرات املؤسسات الوطنية والرسمية، وتعزيز الترشيعات ذات العالقة 

بعمل األطفال، ودعم البحوث وجمع البيانات العلمية املوثوقة، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم وحشد الدعم لقضايا عمل األطفال.

هذا وعمل املجلس يف العام 2010 عىل إعداد إطار وطني ملكافحة عمل األطفال، والذي سيساهم يف الحد من مشكلة عمل األطفال، وذلك من 

خالل وضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع األطفال العاملني، وتحديد األدوار واملسؤوليات لجميع املؤسسات العاملة يف هذا املجال، 

وآليات االستجابة، وتضم آلية واضحة لالستقصاء واألسس للمتابعة والتقييم للربامج والخدمات املقدمة. ويضم هذا اإلطار أدوار الجهات الرئيسية 

ذات العالقة بقضايا عمل األطفال التي تضم وزارة العمل، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التنمية االجتامعية. 
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كام وقام املجلس يف العام 2010 بالعمل عىل إعداد دليل تدريبي للمدربني بهدف توعية األهل 

بقضايا عمل األطفال. يحتوي الدليل عىل مادة نظرية لتوجيه املدربني حول إدارة الجلسات 

التدريبية واملهارات املطلوبة، وأسس االتصال، إىل جانب املعلومات التقنية التي يحتاجها املدرب 

حول حقوق الطفل، واآلثار السلبية لعمل األطفال عىل مختلف املستويات، والخيارات التعليمية 

املتاحة لألطفال العاملني، وخيارات تحسني الدخل لألرس الفقرية، باإلضافة إىل الجانب التطبيقي، 

الذي يتضمن سري الجلسات التدريبية، ومجموعات العمل، والتجارب الواقعية املقرتحة للتدريب. 

وتم تنفيذ جلسات توعوية يف مثانية محافظات شملت؛ عامن، البلقاء، اربد، جرش، الكرك، مادبا، 

الزرقاء، والعقبة، وبالتعاون مع جمعية املركز اإلسالمي استهدفت) 310( سيدة و)165(رجل 

لنرش الوعي ومتكني األرس واملجتمعات ملكافحة عمل األطفال.

  رابعا : محور األرسة والتعليم والثقافة:

• املوازنات الصديقة للطفل: 

بدأ املجلس بالعمل عىل مرشوع إعداد املوازنات الصديقة للطفل يف األردن يف فرتة مبكرة من عام 2009، حيث تم إجراء دراسة تحليلية ملوازنة 

أربع وزارات و هي: وزارة الصحة، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التنمية االجتامعية، ووزارة العمل. بحيث تم وضع مالحظات حول ما إذا 

كانت األموال املخصصة لربامج الطفل كافية لتوفري خدمات مناسبة لجميع األطفال، وإذا ما كانت املخصصات املالية للربامج ذات العالقة بالطفل 

ترصف ضمن هذه املشاريع. وتهدف مبادرة املوازنات الصديقة للطفل إىل جذب انتباه أصحاب القرار واملرشعني باالحتياجات املتعلقة بالطفل 

يف محاور عدة، وهي الصحة، والتعليم، والحامية االجتامعية، والعمل، وضامن ترجمة اهتامم الحكومة بحقوق الطفل. وميكن تحقيق ذلك من 

خالل اإلنفاق الكفء والفاعل عىل الطفل ضمن موارد الدولة املتوفرة. وقد أجريت مشاريع مامثلة يف مجال املوازنات الصديقة للطفل يف عدد 

من الدول النامية، والدول ذات الدخول املتوسطة، إال أن مرشوع األردن يعترب األول من نوعه يف املنطقة العربية.

وقد تم خالل عام 2010 عقد ورشات تدريبية للمعنيني يف الوزارات والرشكاء، وقد انبثق عن املرشوع دراسة املوازنات املخصصة للطفل، باإلضافة 

إىل نرشيت سياسات أحدها موجهة نحو صناع القرار واألخرى للجمهور. 

باإلضافة إىل تطوير دليل تدريبي حول املوازنات املوجهة بالنتائج تم اعتامده يف ورشة تدريبية عقدت يف أيلول لتدريب العاملني يف األقسام املالية 

والتخطيط يف الوزارات املعنية. كام تم الخروج بخطة إسرتاتيجية خمسية توضح الخطوات املستقبلية للمرشوع، وأدوار املؤسسات العاملة عليه. 
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كام تم خالل عام 2010، وكمرحلة أوىل للمرشوع إجراء 

املراجعة املكتبية للوثائق واملراجع املتعلقة ببنود اتفاقية 

حقوق الطفل، وتقارير األردن الدورية، وإجراءات إعداد 

التقارير الدورية، وتبسيطها بصورة تناسب فئة اليافعني، 

وتراعي خصوصيتهم.

خامسا : محور األرسة والوضع الصحي والبيئي:  

• دراسة اآلثار الجسمية والنفسية االجتامعية لعمل األطفال:

يف مجال البحث العلمي، ومن خالل مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم، عمل املجلس وبالتعاون مع لجنة البحث العلمي للمرشوع عىل 

إعداد وثيقة أولويات الدراسات ذات العالقة بعمل األطفال يف عام 2010، وتنفيذ دراسة اآلثار الجسمية والنفسية االجتامعية لعمل األطفال، 

والتي جاءت لتحديد تلك اآلثار املرتتبة عىل عمل األطفال، وتحديد أوجه اإلساءة التي يتعرض لها الطفل العامل، سواء من األرسة أو املدرسة أو من 

صاحب العمل، ومقارنة الناحية النفسية و االجتامعية والجسمية لألطفال العاملني وقد تركوا املدراس، واألطفال الذين يعملون وهم عىل مقاعد 

الدراسة، واألطفال غري العاملني وال زالوا عىل مقاعد الدراسة. وقد تم استخدام النموذج االستنباطي يف هذه الدراسة من خالل عينة من األطفال 

متت مقابلتهم ملرة واحدة، وعرب مراحل متعددة األطر. وتم استخدام أسلوب املقابلة لجمع البيانات من خالل باحثني مدربني عىل استخدام 

استامرة البحث، حيث تم إجراء املقابالت مع األطفال يف املدارس والبؤر الصناعية يف خمس محافظات يف اململكة، و ثالث من مخيامت الالجئني 

الفلسطينيني يف األردن. و شملت عينة الدراسة )4008( طفاًل من عمر 6-16 سنة. هذا وقد تم سحب الدم لعينة من األطفال بلغت)304(طفاًل، 

وإجراء الفحوصات الرسيرية لهم. 
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  سادسا: محور األرسة و اإلعالم: 

• حملة اإلرشاد األرسي:

 نفذ املجلس الوطني لشؤون األرسة، حملة إعالمية حول اإلرشاد األرسي بعنوان )اسأل(، والتي جاءت بهدف زيادة الوعي املجتمعي مبفهوم 

اإلرشاد األرسي وزيادة تقبل املجتمع لهذا املفهوم.

صحفية  إعالمية  ومضات  وإنتاج  اإلرشاد،  أهمية  حول  تعريفية  نرشات  كتصميم  األنشطة؛  من  العديد  تنفيذ  الحملة  وتضمنت 

يف  األرسي  اإلرشاد  خدمة  تحسني  حول  اقرتاحات  تتضمن  صناديق  إنتاج  إىل  باإلضافة  القضية،  هذه  حول  وإذاعية  وتلفزيونية 

األردن، حيث تم توزيعها عىل مراكز اإلرشاد األرسي العاملة يف هذا املجال.
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• الشبكة اإلعالمية لحامية األرسة من العنف األرسي:

كام وعمل املجلس خالل عام 2010 ومن خالل الشبكة اإلعالمية لحامية األرسة من العنف األرسي التي تم إطالقها عام 2009  بعقد دورة تدريبية 

الستقطاب اإلعالميني لحامية األطفال من العنف بالتعاون مع املجلس العريب للطفولة والتنمية ومنظمة اليونيسيف استمرت ملدة ثالثة أيام.

• الرتويج لربامج املجلس:

يف هذا املجال قام املجلس بإجراء سلسة زيارات إعالمية للعديد من املؤسسات اإلعالمية، باإلضافة إىل تنظيم زيارات لإلعالميني ملشاريع يقوم 

املجلس باملتابعة عىل تنفيذها.

ويف هذا املجال ايضاً قام املجلس بإصدار العديد من النرشات التعريفية املهمة لألرسة كنرشة الثقافة األرسية والتي تشتمل عىل مختلف القضايا 

األرسية. باإلضافة إىل إصدار كتاب اإلرشاد األرسي وهو كتاب مرجعي مهم للطلبة وللعديد من املؤسسات العاملة يف هذا املجال. كذلك قام 

املجلس بإصدار الكتاب اإلعالمي السنوي والذي يضم كافة أخبار، وأنشطة املجلس لعام 2009، والذي تم توزيعه عىل كافة املؤسسات اإلعالمية 

والرشكاء .
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  التوجهات املستقبلية:

إنشاء مراكز لإلرشاد األرسي يف محافظات الشامل والجنوب.  •

إعداد دراسة حول )عمل األطفال يف قطاع الزراعة(.  •

تطوير دليل تدريبي، وعقد دورة تدريب مدربني للمؤسسات ذات العالقة لتنفيذ اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال.  •

تأسيس هيئة اعتامد للمؤسسات مقدمة الخدمة يف مجال العنف األرسي.  •

إيجاد وحدة إدارية ملتابعة نظام االعتامد ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس.  •

إعداد تقرير حقوق الطفل )الرابع والخامس( بالتعاون مع الجهات املعنية.  •

إنشاء قاعدة بيانات عىل املستوى الوطني لرصد ومتابعة واقع العنف ضد النساء، والسياسات والترشيعات وخطط العمل يف هذا املجال.  •

تزويد  املرأة، ودعم دورهم يف  العنف ضد  لحاالت  بفعالية  لالستجابة  الصلة  ذات  الوطنية  واألجهزة  للمؤسسات  املؤسسية  القدرات  تعزيز   •

البيانات الخاصة بنظام املعلومات الوطني وتحديثه 

تطوير برامج الوقاية والحامية من العنف، وذلك من خالل تقييم الجهود السابقة يف املجال والبناء عىل النجاحات، وتعزيز الرشاكات عىل   •

املستوى اإلقليمي.

الداعمون خالل عام 2010:  

     - منحة الحكومة األردنية.

     - السفارة الهولندية يف عامن.

.  AG FUND / اجفند برنامج الخليج العريب لدعم منظامت االمم املتحدة االمنايئ -     

     - منظمة االمم املتحدة للطفولة / اليونيسف.

     - مؤسسة CHF الدولية.

     - مؤسسة املستقبل الدولية .

     - الهالل األحمر اإلمارايت.
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  إصداراتنا خالل عام 2010:

    • كتاب اإلرشاد األرسي.

     • الربنامج التدريبي / لتعزيز مهارات العاملني يف اإلرشاد األرسي .

     • تقرير انجازات الخطة الوطنية للطفولة.

     • سلسلة الثقافة القانونية األرسية/ القضايا األرسية/ السلسلة رقم )3(.

     • كتّيب خطة حشد الدعم والتأييد ملناهضة العنف ضد املرأة.

     • كتّيب اجتامعات لجنة شؤون األرسة 2009-2008.

     • كتّيب وثيقة عمل الفريق الوطني لحامية األرسة من العنف.

     • كتّيب اتفاقية حقوق الطفل.

     • كتّيب اتفاقية حقوق اإلنسان. 

     • نرشة إعالمية/ اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف وثيقة مرجعية للجهات العاملة يف مجال حامية األرسة.

     • نرشة إعالمية/ العمل التشاريك بحاجة إىل التكامل والتنسيق والتشارك.

     • نرشة إعالمية / شبكة اإلعالميني تزور دار تربية ورعاية الفتيات يف الرصيفة.

     • نرشة إعالمية/ الترشيعات ذات العالقة بنفقة األرسة.

     • نرشة إعالمية/ حق املشاهدة ملصلحة من؟.

     • الكتاب اإلعالمي السنوي 2009.

شكر وتقدير  

يود املجلس الوطني لشؤون األرسة وهو يحتفل بالذكرى العارشة عىل إنشائه أن يتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان ملجلس األمناء برئاسة 

برامجه وأنشطته، ولكل من ساهم يف  لتنفيذ  يتعاون معها املجلس  التي  الرشيكة  الوطنية  املؤسسات  العبدالله، ولجميع  رانيا  امللكة  جاللة 

تقديم الدعم املايل لربامج املجلس، ولجميع العاملني فيه. 
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السنةاملؤرش

20106113000عدد سكان األردن

20101132000عدد األرس

5.4%2010متوسط حجم األرسة

200811.8نسبة األرس التي ترأسها امرأة

201010.2معدل الزواج الخام )لكل ألف من السكان(

متوسط العمر عند الزواج األول

ذكور

إناث
2010

27.8

29.5

25.9

201023معدل وفيات األطفال الرضع )لكل ألف مولود حي(

2.6%2010معدل الطالق الخام )لكل ألف من السكان(

4.1%2010معدل الطالق العام )لكل ألف من السكان(

3.2%2010نسبة كبار السن +65

20107نسبة األمية للسكان الذين أعامرهم 15 سنة فأكرث

201012.5معدل البطالة

200867.3نسبة األرس التي متتلك مسكن

20087590متوسط دخل األرسة السنوي

20088516.5متوسط نفقات األرسة السنوي

) www.dos.gov ،املصدر )دائرة االحصاءات العامة

مؤرشات أرسية:
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