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وزخر عام 2013 بإنجازات للمجلس في مجال تنمية وحماية األســرة،  وجاءت دراســة الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألســر المعنفة والتي 
نفذهــا المجلــس بالتعــاون مــع شــركائه فــي مديريــة األمــن العــام بوصفهــا األولى فــي األردن التي تُطبّق علــى حاالت العنف المســجلة رســميا بإدارة 
حمايــة األســرة.وضمن مشــروع اتمتــة اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف االســري فقــد تــم تقييــم النظــام بعد مــرور عام علــى  اطــاق المرحلة 
التجريبيــة للمشــروع، ومــن أبــرز التوصيــات التــي اظهرهــا التقييــم ضــرورة التوســع فــي المشــروع وتعميــم النظــام في جميــع محافظــات المملكة.
 –  22 مــن  الفتــرة  خــال  عقــدت  والتــي  العربــي  الوطــن  فــي  األســري  اإلرشــاد  أهميــة  حــول  اإلقليميــة  الورشــة  واظهــرت 
الضغوطــات  لمواجهــة  وجــه  اكمــل  علــى  األســري  اإلرشــاد  خدمــة  تقديــم  فــي  العربيــة  الــدول  اهتمــام    2013 أول  كانــون   23
والتحديــات التــي تواجههــا األســرة العربيــة فــي الوقــت الحاضــر. وخرجــت الورشــة بتوصيــات لارتقــاء بهــذه الخدمــة مــن خــال 
أبعادهــا. بكافــة  األســري  اإلرشــاد  قضايــا  تتنــاول  توعويــة  برامــج  وايجــاد  الجامعــات،   فــي  األســري  لإلرشــاد  مســاقات  اســتحداث 
وفــي مجــال الطفولــة؛ فقــد بــدأ المجلــس خــال العــام 2013 بإعــداد سلســلة مــن الحقائــب التوعويــة والموجهــه للطفــل واألســرة  فــي كافــة أنحــاء 
المملكــة، وكانــت أولــى هــذه الحقائــب )اإلســتخدام اآلمــن لالنترنــت( حيــث تضمنــت مجموعــة مــن المطويــات التفاعليــة وفيلــم توعــوي قصيــر 
يلخــص الخطــوات العمليــة التــي يمكــن لألُســر إتباعهــا لتوجيــه أطفالهــم لاســتخدام  اآلمــن لانترنــت. كمــا وجــاءت ثمــار مشــروع االحتضــان 
بالتعــاون مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة ومؤسســة إنقــاذ الطفــل مــن أبــرز إنجــازات العــام، والتــي تمثلــت بإطــاق دليــل االحتضــان  بحضــور 
صاحبــة الجالــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة ومجموعــة مــن األســر الحاضنــة، باإلضافــة الــى تنفيــذ برنامــج تدريبــي للعامليــن فــي وزارة 
التنميــة اإلجتماعيــة علــى هــذا الدليــل والذيــن لهــم عاقــة باالحتضــان، كمــا وقــام المجلــس بالتعــاون مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة بتوزيــع الدليــل 
علــى مجموعــة مــن األســر الحاضنــة واألســر التــي تنتظــر االحتضــان فــي احتفــال حضــره مــا يقــارب )100( أســرة. وكذلــك الخــروج بمســودة 

النظــام التشــريعي الــذي ســينظم عمليــة التحضيــن والــذي ســيتم رفعــه الــى الجهــات المعنيــة عنــد اإلنتهــاء مــن إعــداده بصورتــه النهائيــة .
وختامــا؛ وإذ يقــدم المجلــس الوطنــي لشــؤون االســرة نبــذة بســيطة عــن إنجازاتــه؛ فانــه يأمــل أن تكــون هــذه اإلنجــازات تصــب بمصلحــة أســرتنا 
األردنيــة ومصلحــة أفرادهــا، مؤكديــن فــي هــذا المقــام علــى خالــص شــكرنا وتقديرنــا لمجلــس األمنــاء برئاســة صاحبــة الجالــة الملكــة رانيــا 
العبــدهللا المعظمــة لدعمهــم الدائــم للمجلــس، كمــا ونتقــدم بالشــكر والعرفــان لجميــع الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع 
الخــاص والجهــات الدوليــة لتعاونهــم. مجســدين بذلــك العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل طفولــة ســعيدة وشــباب واعــد وشــيخوخة آمنــة.

داعيـن هللا العلي القديــر أن يوفقنا جميعا للعمل من أجل خدمـة أفـراد أسرتنـا األردنيـة في ظـل حضرة صاحـب الجـاللـة الهاشمية الملك 
عبدهللا ابن الحسين أعز هللا ملكه.

                                                               وهللا ولي التوفيق

الرؤية:

بيئة معززة تمكن األسرة األردنية من تحقيق استقرارها ورفاهها. 

الرسالة:

المساهمة في رسم وتوجيه السياسات العامة ودعم الجهود لتعزيز مكانة األسرة األردنية وتعظيم دورها والمحافظة على موروثها 
القيمي والحضاري. 

أدوار المجلس:

ــل السياســات والتشــريعات  ــس بإعــداد ومراجعــة وتعدي ــزم المجل ــة،  يلت ــة للسياســات الوطني ــة فكري صياغــة السياســات: كهيئ
ــة. ــات الوطني ــا واألولوي ــى القضاي ــاءاً عل ــة باألســرة وأفرادهــا بن واإلجــراءات  المتعلق

إدارة البحــوث ومصــادر المعلومــات: يلتــزم المجلــس بمصداقية المعلومــة التي يقدمها حول كل ما يتعلق باألســرة وأفرادها، بحيث 
يقــوم بــإدارة جميــع هــذه المعلومــات لتتمكــن الجهــات المعنيــة باألســرة مــن اتخاذ قــرارات مدروســة مبنية على أســس علميــة كفيلة 
بضمــان اســتمرارية التقــدم والرفعــة لألســرة األردنيــة، وتوجيــه األبحاث والبرامــج العلمية نحــو األولويات الوطنيــة والترويج لها.

ــرار، واســتقطاب الدعــم  ــدى صانعــي الق ــي للسياســات والبرامــج األســرية ل ــس بحشــد الدعــم الوطن ــوم المجل حشــد الدعــم: يق
ــي. ــى المســتوى الوطن ــان اســتمرارية البرامــج األســرية عل ــي لضم المال

ــة بشــؤون األســرة وأفرادهــا  ــة المعني ــن المؤسســات الوطني ــى التنســيق بي ــه عل ــي عمل ــس ف التنســيق والتشــبيك: يركــز المجل
ــي. ــى المســتوى اإلقليمــي والدول ــة باألســرة عل ــع المؤسســات ذات العاق ــى التشــبيك م ــة إل ــا، باإلضاف ــد جهوده لتوحي

المتابعــة والتقييــم: يقــوم المجلــس بمتابعــة وتقييــم تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات والخطــط المتعلقــة باألســرة وأفرادهــا مــن 
قبــل المؤسســات الشــريكة، ومتابعــة إجــراءات المؤسســات العاملــة فــي مجــال حمايــة األســرة مــن العنــف.

التطوير المؤسسي: يركز المجلس على تطوير ودعم قدراته الفنية واإلدارية والمالية للقيام بمهامه ومسؤولياته.

الكلمة االفتتاحية

والــذي  لعــام 2013،  الســنوي  تقريــره  يقــدم  أن  األســرة  لشــؤون  الوطنــي  المجلــس  يتشــرف 
كافــة  فــي  ومشــاريعه  وبرامجــه  وأنشــطته  المجلــس  إنجــازات  جميــع  علــى  الضــوء  يســلط 
العبــدهللا  رانيــا  الملكــة  الجالــة  صاحبــة  لتوجيهــات  تجســيدا  جــاءت  والتــي  المجــاالت، 
جهــود  وثمــرة  االمنــاء،  مجلــس  أعضــاء  مــن  وبدعــم  االمنــاء،  مجلــس  رئيــس  المعظمــة 
الحكوميــة. وغيــر  الحكوميــة  المؤسســات  مــن  وشــركائه  المجلــس،  فــي  العامليــن  جميــع 

خــال العــام 2013 قــام المجلــس وضمــن عملــه علــى اعــداد تقريــر حالــة االســرة األردنيــة 
المملكــة  محافظــات  جميــع  فــي  األردنيــة  لألســر  ممثلــة  عينــة  علــى  ميدانــي  مســح  باجــراء 
أســرة،   )1900( العينــة  وشــملت  تطورهــا،  واتجاهــات  وخصائصهــا  احوالهــا  لمعرفــة 
عليهــا  العمــل  وشــركائه  للمجلــس  يمكــن  التــي  القضايــا  اولويــات   المســح  نتائــج  وســتوفر 
األردنيــة. لألســرة  المقدمــة  الخدمــات  بمســتوى  االرتقــاء  اجــل  مــن  القادمــة  الســنوات  فــي 

أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة
فاضل محمد الحمود         
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أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة خالل فترة إعداد التقرير:

صاحبة الجالة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة / رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة
معالي الدكتور رجائي المعشر / نائب رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة

معالي الدكتور هايل داود / وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسامية
معالي الدكتور ابراهيم سيف / وزير التخطيط والتعاون الدولي

معالي الدكتور محمد ذنيبات / وزير التربية والتعليم
معالي األستاذة ريم أبو حسان / وزير التنمية االجتماعية

معالي الدكتور علي حياصات / وزير الصحة
معالي السيدة ليلى شرف 

معالي الدكتور محمد حمدان 
معالي   السيد نبيه شقم 

عطوفة الفريق اول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة/ مدير األمن العام
سعادة السيدة فاطمه علي ابو عبطه 

سعادة الدكتورة أدب السعود 
عطوفة السيدة هاله زريقات 

عطوفة الدكتور مؤمن الحديدي 
عطوفة الدكتور محمد فايز الطراونة 

عطوفة األستاذ تحسين القطاونة
سعادة الدكتورة سهى الحسن 

عطوفة السيد فاضل محمد الحمود/ األمين العام 

اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجلس األمناء وتضم في عضويتها: 

معالي الدكتور رجائي المعشر / رئيس اللجنة التنفيذية
معالي الدكتور محمد حمدان

معالي السيد نبيه شقم
سعادة الدكتورة أدب السعود

عطوفة األستاذ تحسين القطاونة
عطوفة السيد فاضل محمد الحمود/ االمين العام 

األمانة العامة:

تعتبر الجهاز التنفيذي لعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة، ويتولى األمين العام اإلشراف على جهاز األمانة العامة، )ولتحقيق 
أهداف ورسالة المجلس يقوم بتنفيذ أعمال وأنشطة المجلس طاقم من الموظفين من مختلف التخصصات(، ويضم هذا الطاقم :

السيد فاضل محمد الحمود/ األمين العام
السيد محمد  مقدادي/ نائب األمين العام

الدكتورة حنان الظاهر/ مديرة وحدة التشريعات واإلتفاقيات
السيد محمد رجاء داود/ مدير وحدة الخدمات المؤسسية

الدكتورة سهى الطبال/ رئيس محور الطفولة
السيدة خديجة  العاوين/ اختصاصي رئيسي التنمية األسرية

السيد حكم  مطالقة/ اختصاصي رئيسي الحماية األسرية
السيدة نائلة  الصرايرة/ اختصاصي رئيسي قانوني

السيدة مي  سلطان/ اختصاصي  رئيسي السياسات والبيانات
السيد وجدي الخمايسة/ محاسب رئيسي

السيدة هانية الخانجي/ اختصاصي الطفولة
السيد ايمن العمري/ اختصاصي أنظمة تشغيل

السيد احمد العبادي/ اختصاصي أنظمة معلومات
السيد أحمد ابو عميرة/ اختصاصي المتابعة والتقييم

السيد بال خريسات/ اختصاصي موارد بشرية وتطوير مؤسسي
اآلنسة هديل الحواري/ باحث الحماية األسرية

السيدة تمارا الزعبي/ إداري فعاليات محور الطفولة
السيد حمزة منصور/ إداري فعاليات وموارد بشرية

السيد لؤي ابو كويك/ محاسب
السيدة نسرين الخالدي/ سكرتيرة تنفيذية/مكتب االمين العام

اآلنسة إيمان أبو قاعود/ إداري اعامي
السيد درغام الشربجي/ إداري لوازم وخدمات مساندة

السيد خضر الجبور/ سائق
السيد أمجد األحمد/ سائق

السيد حمدي البيومي/ مأمور خدمات مساندة
السيد مصطفى بسيط/ مأمور خدمات مساندة
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  إنجازاتنا خالل العام 2013

اوال: إنجازاتنا في مجال التنمية األسرية والحماية: 

يساهم المجلس في رفع شأن األسرة األردنية باعتبارها نواة المجتمع والمحافظة عليها وحمايتها وتنميتها لتقوم بدورها تجاه 
أفرادها ومجتمعها على أكمل وجه. وتمثلت أهم انجازات المجلس في هذا المجال خالل العام 2013 بمايلي:

1. مشروع اإلرشاد األسري: 
افتتاحــه  العــام  2013 بمتابعــة عمــل مركــز  اإلرشــاد األســري فــي محافظــة معــان والــذي جــاء  المجلــس خــال  قــام  
المركــز علــى وضــع خطــة  فــي  المتخصــص  الــكادر  مــع  العمــل  للســيدات وتــم  الخيريــة  األنــوار  بالتعــاون مــع جمعيــة 
المركــز  واســتطاع  واإلعاميــة.  والتوعويــة  للمركــز،   التعريفيــة  الجوانــب  والمتضمنــة  أنشــطتها  تنفيــذ  تــم  ســنوية  عمــل 
حتــى نهايــة العــام 2013 اســتقبال مــا يقــارب )100( حالــة تضمنــت معظمهــا مشــكات زواجيــة، ومشــكات مراهقيــن،

وحاالت عنف أسري.
كمــا ونفذالمجلــس )3( ورش توعويــة مــع وزارة التنميــة اإلجتماعيــة فــي لــواء القطرانــة حــول أهميــة اإلرشــاد األســري، 
واســتهدفت هــذه الــورش  أبنــاء المجتمــع المحلــي مــن لــواء القطرانــة للتعريــف باإلرشــاد األســري وأهميتــه فــي وقايــة 
يمكــن  التــي  األســرية  اإلرشــادية  والمهــارات  المعلومــات  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  المشــاكل،  شــتى  مــن  والمجتمــع  األســرة 
أن يســتفيد منهــا أبنــاء اللــواء فــي حياتهــم اليوميــة. وفــي ذات الســياق نفــذ المجلــس ورشــة توعويــة مــع هيئــة شــباب كلنــا 
االردن/صنــدوق الملــك عبــدهللا الثانــي للتنميــة لمجموعــة مــن منســقات تواصــل وتمكيــن المــرأة مــن مختلــف محافظــات 
المملكــة، وركــزت الورشــة علــى القضايــا ذات المســاس المباشــر بفئــة الشــباب كإرشــاد المقبليــن علــى الــزواج، والمشــاكل 
الزواجيــة، والتعامــل مــع المراهقيــن، وإرشــاد أســر المدمنيــن علــى المخــدرات، باإلضافــة الــى قضايــا العنــف األســري.

2. تحديث االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن:
قــام المجلــس بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وذلــك لتقديــم الدعــم للبــدء بتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة 

لكبــار الســن، وتــم وضــع خطــة العمــل التــي تتضمــن األنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا.
وعقــدت اللجنــة الوطنيــة التــي تــم تشــكيلها بكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم 28364/1/12/21 تاريــخ 2012/10/18  "كلجنــة 
ــة لمتابعــة  العمــل علــى  ــة العمــل مــع اللجن ــه اســتعراض آلي ــم في ــار الســن" اجتماعــا ت ــة لكب ــة األردني متابعــة االســتراتيجية الوطني

اإلســتراتيجية فيمــا يمكــن تعديلــه وإضافتــه علــى القضايــا والمحــاور لاســتراتيجة المحدثــة.

وخــالل العــام 2014  ســيتم البــدء بتنفيــذ أنشــطة خطــة العمــل للبدء بتحديــث االســتراتيجية.، والمتضمنــة: ورش عمل، ودراســات، 
واجتماعات.

3. تقرير حالة األسرة األردنية:
اســتكمل المجلــس عملــه خــال العــام 2013 علــى تقريــر حالــة األســرة األردنيــة، والــذي جــاء بهــدف بنــاء قاعــدة معلومــات متكاملــة 
ــراءة أوضــاع وشــؤون األســرة  ــاملة لق ــة الش ــي واألرضي ــاكل األســرية، وتشــكل المدخــل الواقع ــا والمش ــات القضاي ترصــد أولوي
ــة  ــص األســرة األردني ــوال وخصائ ــة لرصــد أح ــة الازم ــس وشــركائه الخلفي ــر للمجل ــي توف ــي.  وبالتال ــا الحال ــي وقتن ــة ف األردني
وتوجيــه الجهــود والخطــط واألولويــات للســنوات القادمــة. وقــد تــم  الخــروج بالمســودة األولــى التــي تبيــن مامــح التقريــر وأهدافــه 

ومحــاوره. 

ــع  ــي جمي ــة ف ــة لألســر األردني ــة ممثل ــى عين ــي عل ــذ مســح ميدان ــم  تنفي ــد ت ــع فق ــى أرض الواق ــة عل ــة حــال األســر األردني ولمعرف
محافظــات المملكــة، وشــملت العينــة  )1900( أســرة أردنيــة و )913( فــرد مــن أفــراد األســرة ممــن أعمارهــم )18 عــام فأكثــر(، 
وتضمنــت اســئلة االســتبانة واقــع األســرة األردنيــة وخصائصهــا واتجاهاتهــا نحــو العديــد مــن القضايــا التــي تخــص افرادهــا. هــذا وتــم 
العمــل علــى تحليــل االســتبانه إحصائيــا وإعــداد التقريــر الوصفــي للبيانــات وربطهــا بالبيانــات واإلحصائيــات الوطنيــة وصياغتهــا 

ضمــن محــاور التقريــر .

وخــالل العــام 2014 ســيتم العمــل علــى اســتكمال صياغــة التقريــر والتوصيــات واســتخراجه بصورتــه النهائيــة، ومــن ثــم العمــل 
علــى طباعتــه وإطالقــه وتوزيعــه علــى المؤسســات ذات العالقــة.

4. الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف:
يســعى الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف، والــذي تــم تشــكيله فــي العــام 2000 لتوحيــد وتنســيق جهــود كافــة المؤسســات 
ــة فــي مجــال وضــع السياســات والخطــط والبرامــج الخاصــة بحمايــة األســرة ومتابعــة  ــة العامل الوطنيــة الحكوميــة وغيــر الحكومي
تنفيذهــا وتقييمهــا. ويعقــد الفريــق فــي المجلــس اجتماعــا شــهريا لمناقشــة القضايــا والبرامــج الوطينــة ذات العاقــة بحمايــة األســرة، 

ومــن أبــرز  مــا قــام بــه الفريــق خــال العــام 2013:
  

وســيتابع الفريــق عملــه خــالل العــام 2014 علــى اإلجــراءات التنفيذيــة الخاصــة بتعديــل قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري، ومــا 
يبــرز مــن قضايــا ملحــة فــي مجــال حمايــة األســرة مــن العنــف.

ــف  ــن العن ــة م ــون الحماي ــة قان ــن لمراجع ــاة والقانونيي ــق والقض ــاء الفري ــات أعض ــن المؤسس ــة م ــة وفني ــة قانوني ــكيل لجن تش
ــون.  ــواد القان ــى م ــة عل ــات الازم ــة التعدي ــة وصياغ ــام 2008 لدراس ــري للع األس

ــدى إدارة حمايــة األســرة وتشــكيل لجــان لمراجعتهــا  متابعــة ومناقشــة موضــوع ملفــات حــاالت العنــف األســري المتراكمــة ل
واتخــاذ القــرارات الازمــة بشــأنها. 

ــي  ــن العرب ــي الوط ــري ف ــاد األس ــة اإلرش ــول أهمي ــة ح ــة اإلقليمي ــاد الورش ــاء انعق وج
ــون أول 2013 - كأحــد مخرجــات مشــروع اإلرشــاد  ــرة مــن 22 – 23  كان خــال الفت
ــن  ــراء والمختصي ــن الخب ــدد م ــاركة ع ــاءت بمش ــي ج ــة الت ــت الورش ــري-  وهدف األس
مــن المؤسســات والهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة العاملــة فــي مجــال اإلرشــاد 
ــاد  ــة اإلرش ــى أهمي ــوء عل ــليط الض ــي؛ لتس ــي واإلقليم ــتويين الوطن ــى المس ــري عل األس
التــي  والضغوطــات  المشــاكل  معالجــة  فــي  والعاجــي  الوقائــي  بدوريــه  األســري 
الخبــرات  لتبــادل  فرصــة  كانــت  أنهــا  إلــى  باإلضافــة  وأفرادهــا،  األســرة  تواجــه 
ــذه  ــر ه ــي تطوي ــة ف ــارب الناجح ــن التج ــتفادة م ــة لإلس ــدان العربي ــن البل ــارب بي والتج
القضايــا، وضمــت الــدول العربيــة التــي  شــاركت بالورشــة باإلضافــة الــى األردن:  
مصــر، تونــس، لبنــان، البحريــن، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الســعودية، فلســطين.

توصيات الورشة:
1. تضمين مناهج التعليم في المدارس مساقات خاصة في التربية األسرية تستند الى البعد الديني واألخاقي واإلجتماعي.

2. توظيف الخبرات المستفادة من تجارب سابقة في حل النزاعات األسرية.
3. إعتماد برامج توعوية جماهيرية للتعامل مع الخافات األسرية. 

4. إيجاد آلية في التشبيك بين الدول العربية لمعالجة النزاعات األسرية. 

وخــالل العــام 2014 ســيتابع المجلــس التعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات والمؤسســات إلفتتــاح مراكــز لإلرشــاد األســري فــي عــدد 
مــن محافظــات المملكــة، باإلضافــة الــى األســتمرار فــي تدريــب وتأهيــل مقدمــي الخدمــة علــى الدليــل التدريبــي لإلرشــاد األســري.
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5. مشروع نظام اعتماد وضبط جودة الخدمات المقدمة في مجال حماية األسرة من العنف األسري:
تابــع المجلــس خــال العــام 2013 تنفيــذ المرحلــة التجريبيــة مــن نظــام اإلعتمــاد وضبــط الجــودة للخدمــات المقدمــة لحمايــة األســرة 
مــن العنــف مــن خــال تطبيــق معاييــر االعتمــاد علــى عينــة ممثلــة تكونــت مــن ســبع مؤسســات وطنيــة تغطــي كافــة أشــكال الخدمــات 
)االجتماعيــة، والصحيــة، والتربويــة، والشــرطية(  وتضمنــت أربــع مؤسســات حكوميــة ) وزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة 
التربيــة والتعليــم، ووزارة الصحــة، وإدارة حمايــة األســرة(، وثــاث مؤسســات أهليــة )معهــد العنايــة بصحــة األســرة، ومؤسســة نهــر 

األردن، واتحــاد المــرأة األردنيــة(. 

وتمثلــت اهــم مخرجــات المرحلــة التجريبيــة خــالل العــام 2013 والتــي جــاءت لتحديــد فــرص التحســين الممكنــة علــى الخدمــات 
التــي تقدمهــا المؤسســات الخاضعــة لعمليــة التقييــم بمايلــي:

ــى المؤسســات المســتهدفة واختبارهــا، وإعــداد  ــر عل ــق المعايي وســيقوم المجلــس خــالل عــام 2014 باســتكمال إجــراءات تطبي
تقريــر كامــل حــول نتائــج المرحلــة التجريبيــة لمعاييــر اإلعتمــاد تبيــن أهــم الفجــوات فــي نظــام الحمايــة علــى المســتوى الوطنــي، 
وإتخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة لمأسســة معاييــر اإلعتمــاد وضبــط الجــودة علــى المســتوى المؤسســي للمؤسســات مقدمــة الخدمــة 

لحــاالت العنــف األســري. 

7. دراسة الخصائص االجتماعية واالقتصادية لحاالت العنف األسري:
ــص  ــى اســتكمال دراســة الخصائ ــام 2013 عل ــس خــال الع ــل المجل عم
االجتماعيــة واالقتصاديــة لحــاالت العنف األســري واســتخراجها بصورتها 
النهائيــة، وجــاءت أهميــة هــذه الدراســة بوصفهــا األولــى فــي األردن التــي 
تُطبـّـق علــى حــاالت العنــف المســجلة رســميا بــإدارة حمايــة األســرة حيــث 
ــال  ــرة خ ــة األس ــت إدارةحماي ــي راجع ــاالت الت ــات الح ــاد ملف ــم اعتم ت
العــام 2009، والتــي بلــغ عددهــا )1651( حالــة عنــف أســري. وهدفــت 
الدراســة التــي نفذهــا المجلــس بالتعــاون والشــراكة مــع إدارة حمايــة 
األســرة، ومركــز الدراســات األمنيــة بمديريــة األمــن العــام، وهيئــة التكافــل 
االجتماعــي إلــى استكشــاف الديناميكيــة االجتماعيــة والثقافيــة لظاهــرة 
العنــف األســري فــي األردن، باإلضافــة الــى توفيــر بيانــات تســاعد صنــاع 
القــرار فــي رســم البرامــج والتوجهــات الوطنيــة حــول حمايــة األســرة مــن  

العنــف األســري

أبرز نتائج الدراسة:

توصيات الدراسة:

أكثر أنواع العنف األسري ممارسة هو العنف الجسدي وبنسبة )%86(.
)62.1%( من حاالت العنف األسري يمارس بشكل أكبر في األسر التي يبلغ عدد افردها 5 أفراد  فأقل. 

تكرر وقوع العنف األسري أكثر من مرة لدى ) 47.8%( من حاالت العنف.
الذكور هم أكثر ممارسة للعنف بنسبة )%92.1(.

أكثر مرتكبي العنف األسري من الفئة العمرية  29-48 سنة بنسبة )%60.8(.
غالبية الُمساء إليهم من اإلناث بنسبة )%75.9(. 

)30.2%( من الُمساء إليهم ممن هم من األطفال ) أقل من 18 سنة( في حين أن )69.8%( هم من البالغين ) 18 سنة فأكثر( . 

مراجعة وتقييم التدخات والخدمات المقدمة من المؤسسات لحاالت العنف األسري، والتعرف على مدى فاعليتها  نظرا إلرتفاع 
نسبة تكرار ممارسة العنف في حاالت العنف األسري التي تم التعامل معها.

نشــر برامــج اإلرشــاد األســري علــى المســتوى الوطنــي بصــورة تســاعد علــى محاربــة ثقافــة العنــف لــدى األســر األردنيــة، 
وتمكينهــا مــن تعزيــز أطــر التواصــل والحــوار فيمــا بينهــا. 

إعــادة تطبيــق الدراســة بشــكل دوري للتعــرف علــى التغيــرات التــي تحــدث علــى الديناميكيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للعنــف 
األســري، واالعتمــاد عليهــا فــي مراجعــة السياســات والبرامــج الوطنيــة الموجهــة لمعالجــة العنــف األســري. 

ــر  ــن تواف ــن بصــورة تضم ــن االجتماعيي ــاذج الباحثي ــات خاصــة نم ــب مقدمــي الخدم ــاذج التدخــل مــن جان ــع نم ــة جمي مراجع
ــدى المؤسّســات مقدمــة الخدمــة، وبصــورة أكثــر وضوحــا عــن  ــة فــي كافــة ملفــات الحــاالت ل البيانــات والمعلومــات التفصيلي

ــع الحــاالت. واق

6. مشروع أتمتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري:
ــة  ــة التجريبي ــى إطــاق المرحل ــام المجلــس خــال العــام 2013 وبعــد مــرور عــام  عل ق
ــم المشــروع  ــف األســري بتقيي ــة نظــام اســتجابة المؤسســات لحــاالت العن لمشــروع أتمت
والمرحلــة التجريبيــة منــه للتعــرف علــى الوضــع المؤسســي القائــم للنظــام، ومــدى تفعيلــه 
ــد مجــاالت وفــرص التحســين  ــل المؤسســات الشــريكة وتحدي ــع مــن قب ــى أرض الواق عل
ــم  ــة، وت ــي محافظــات المملك ــى باق ــه عل ــه وتعميم ــق أهداف ــان نجــاح النظــام وتحقي لضم
إعــداد تقريــر بالتقييــم والــذي جــاء مــن أبــرز توصياتــه؛  ضــرورة التوســع فــي المشــروع 

وتعميــم النظــام فــي محافظــات المملكــة

إعــادة تقســيم وصيانــة مكاتــب قســم القضائيــة ومكاتــب الخدمــة االجتماعيــة فــي إدارة حمايــة األســرة وبمــا يعــزز الخصوصيــة 
والســرية فــي التعامــل مــع الحــاالت.

القيام بزيارات متابعة ودعم للمؤسسات الشريكة لمتابعة تطبيقهم للنظام.  
ــة  ــي  المرحل ــات المســتخدمة للنظــام ف ــى ماحظــات الجه ــاء عل ــى النظــام بن ــة عل ــينات الازم رصــد الماحظــات والتحس

ــا. ــة  وتعديله التجريبي
عقد دورات تدريبية جديدة لكافة مستخدمي النظام خال شهر كانون ثاني 2013 حيث تم تدريب ) 150( مستخدم من ضباط 

ارتباط المؤسسات التي تم  ربطها على النظام. 
عقد ورشة عمل للمؤسسات الشريكة لمناقشة التطورات والخطط المستقبلية لتفعيل النظام وتعميمه .

وتضمنــت أهــم ثمــار المشــروع للعــام 2013، والــذي يشــرف عليــه الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة، ويأتــي بتمويــل مــن الحكومــة 
األردنيــة ومنظمــات األمــم المتحــدة مايلــي:

وخــالل عــام 2014 ســيقوم المجلــس بالشــراكة مــع المؤسســات الشــريكة بوضــع تصــور مســتقبلي آلليــة التوســع فــي المشــروع 
وتعميمــه علــى باقــي محافظــات المملكــة. 

ــة إجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري بهــدف تشــخيص الوضــع  ــة مــن نظــام أتمت ــة التجريبي ــم للمرحل إجــراء تقيي
المؤسســي القائــم للمشــروع ومــدى تفعيلــه علــى أرض الواقــع وتحديــد مجــاالت وفــرص التحســين لضمــان نجــاح النظــام وتعميمه 

علــى باقــي محافظــات المملكــة.

ــة،  ــات المقدم ــر جــودة الخدم ــى معايي ــاء عل ــم بن ــات التقيي ــر أدوات ومنهجي تطوي
ــة األســرة.  ــي لحماي ــق الوطن ــل الفري واعتمادهــا مــن قب

واألهليــة حــول  الحكوميــة  المؤسســات  ارتبــاط  لضبــاط  تدريبيــة  دورة  عقــد 
المنهجيــات واإلجــراءات والممارســات الخاصــة بضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة 
لحــاالت العنــف األســري، وبصــورة تحقــق التميــز المؤسســي وتــؤدي إلــى رضــى 

ــي الخدمــة. ــن ومتلق العاملي
تنفيذ زيارات واجتماعات تقييمية لكافة المؤسســات المســتهدفة بالمرحلة التجريبية. 
ــة،  ــات األهلي ــل المؤسس ــن قب ــة م ــات المقدم ــم للخدم ــج التقيي ــر نتائ ــداد تقاري إع
وخطــط العمــل الخاصــة بــكل مؤسســة لتحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة مــن قبلها. 

تطويــر دليــل إجــراءات اســتقبال حــاالت العنــف األســري وإدارتهــا فــي المؤسســات األهليــة للتعامــل مــع حــاالت العنــف األســري 
الســتهداف المؤسســات األهليــة، باالضافــة الــى دليــل إجــراءات تقديــم الخدمــات لحــاالت العنــف األســري فــي دور اإليــواء.

تطوير دليل تدريبي حول أدلة اإلجراءات المتضمنة دليل إدارة الحالة، ودليل دور اإليواء.
البدء بإجراءات إعداد تقارير التقييم الخاصة بالمؤسسات الحكومية.  

1213



ثانيا: انجازاتنا في مجال الطفولة:

يتنــاول المجلــس القضايــا المتعلقــة بالطفــل مــن منظــور أســري، ويدعــم صانعــي القــرار ومقدمــي الخدمــات بأنشــطة الطفولــة التــي 
يقــوم بهــا لضمــان بيئــة مائمــة لألطفــال. وتمثلــت أهــم انجــازات المجلــس فــي هــذا المجــال خــالل العــام 2013 بمايلــي:

1. مشروع إنشاء نظام اعتماد لرياض األطفال الخاصة والحكومية:
 عقد المجلس خال العام 2013 العديد من االجتماعات مع وزارة التربية والتعليم للوصول إلى وثيقة نهائية من معايير اعتماد 

رياض األطفال، حيُث تم االتفاق على اعتماد وثيقة الهيئة الوطنية للتربية في الطفولة الُمبكرة والُمعدلة لتتناسب مع البيئة األُردنية، 
وتم  مراسلة الهيئة والحصول على الموافقة من قبلهم لترجمة الوثيقة األمريكية وتكييفها وتعديلها على البيئة األُردنية.   

كمــا تــم البــدء بإعــداد  الحقيبــة الثانيــة والتــي تحمــل عنــوان: )خطواتــي األولــى نحــو عالقــات آمنــة( حيــث تــم االنتهــاء مــن اعــداد 
المــادة العلميــة للحقيبــة وإرســالها للتحكيــم العلمــي

وخــالل العــام 2014 ســيتم اطــالق حقيبــة العالقــات اآلمنــة، ومتابعــة إعــداد حقائــب توعويــة أخــرى تســتهدف الطفــل واألســرة. 
والتدريــب علــى هــذه الحقائــب.

4. مشــروع تطويــر آليــة عمــل مســتندة إلــى توصيــات تقريــر اليافعيــن حــول اتفاقيــة 
ــوق الطفل: حق

ــن  ــال ويافعي ــات نظــر أطف ــر" أراء وتجــارب ووجه ــات تقري ــل توصي ــان تفعي لضم
ــا  ــق  "إحن ــل فري ــن قب ــداده م ــم إع ــذي ت ــل"، وال ــوق الطف ــة حق ــول اتفاقي األردن ح
ــة  ــة العمري ــن واليافعــات ضمــن الفئ ــام2010 مــن اليافعي ــذ الع ــم" والمشــكل من معك
ــون  ــال واليافع ــه األطف ــع إلي ــا يتطل ــى م ــوء عل ــلط الض ــذي يس ــام، وال 14 – 21 ع
ــاة  ــق حي ــعيا لتحقي ــم س ــرة لديه ــات المتوف ــم والمعلوم ــة نظره ــن وجه ــي األردن م ف
أفضــل لهــم. وعليــه فقــد تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع منظمــة اليونيســيف تهــدف إلــى 
تفعيــل توصيــات اليافعيــن الــواردة فــي التقريــر كالمشــاركة والحمايــة واتخــاذ القــرار

ومــن ابــرز التوجهــات التــي ســيعمل المجلــس عليهــا خــالل العــام 2014 البــدء بتنفيــذ األنشــطة التــي تــم اعتمادهــا فــي خطــة العمل 
الخاصــة بتفعيــل توصيــات اليافعيــن والــواردة فــي التقرير.

5. مشروع تطوير الخدمات الُمقدمة لألطفال أقل من أربع سنوات:
ــي  ــات الت ــار الحضان ــة الختي ــر آلي ــى  تطوي ــام 2013 عل ــال ع ــس خ ــل المجل عم
ســيتم العمــل علــى إعــادة تأهيلهــا وفــق معاييــر عالميــة حيــث تــم اإلســتناد إلــى تقريــر 
ــة  ــل وزارة التنمي ــات الُمرشــحة والُمرخصــة مــن قب ــار الحضان ــر واختي ــوب الفق جي
ــق أداة  ــحة وف ــات الُمرش ــة للحضان ــة األولي ــم القائم ــم تقيي ــم  ت ــن ث ــة، وم االجتماعي
ــى  ــل عل ــيتم العم ــي س ــات الت ــة للحضان ــة نهائي ــروج بقائم ــة والخ ــذه الغاي ــدة له ُمع
تطويرهــا حيــُث راعــت القائمــة اختيــار بعــض الحضانــات فــي أماكــن العمــل التــي 
تتســم بصعوبــة العمــل، ومــن ثــم  تــم تحديــد احتياجــات المواقــع الُمختــارة مــن النواحي 

الماديــة والفنيــة. وعلــى ضوئهــا وقّــع المجلــس اتفاقيــة تعــاون مــع الخدمــات الطبيــة الملكيــة لغايــات إعــادة تأهيــل  حضانــة المدينــة 
ــي  ــة فــي الجامعــة الهاشــمية والت ــات دعــم تأســيس حضان ــة تعــاون  مــع الجامعــة الهاشــمية لغاي ــع المجلــس اتفاقي ــة، كمــا وقّ الطبي
ــاء العامليــن والعامــات فــي الجامعــة.  ــة، باإلضافــة إلــى أنهــا ستســتقبل أبن ــا للطفول ســتكون الجنــاح التطبيقــي لكليــة الملكــة راني

كمــا وقــع المجلــس اتفاقيــة تعــاون مــع اإلتحــاد النســائي تــم بموجبهــا تدريــب العامــات فــي دور الحضانــة النهاريــة التابعــة لإلتحــاد 
علــى دليــل االنشــطة الــذي اعــده المجلــس. باالضافــة الــى تدريــب مجموعــة مــن العامــات فــي مؤسســة الحســين االجتماعيــة التابعــة 

لــوزارة التنميــة االجتماعيــة علــى هــذا الدليــل.

وخــالل العــام 2014  ســيتم المتابعــة علــى تطويــر حضانــات نموذجيــة بالتعــاون مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة، باالضافــة 
الــى االســتمرار برفــع كفايــات العامليــن فــي مجــال تقديــم خدمــات الطفولــة الُمبكــرة.

6. مشروع االحتضان: 

اوال: دليــل االحتضــان: قــام المجلــس خــال العــام 2013 باســتخراج دليــل 
ــة،  ــر الحاضن ــه لألس ــي موج ــل علم ــو دلي ــة؛ وه ــه النهائي ــان بصورت االحتض
مــن  نخبــة  مــن  الدليــل  إعــداد  وجــاء  االحتضــان،  تنتظــر  التــي  واألســر 
ليكــون  والقانونييــن  والتروبييــن  واالجتماعييــن،  النفســيين،  اإلختصاصييــن 
ــا  ــادة مم ــن اإلطــاع واإلف نها م ــي ســيُمكِّ ــة، والت ــاً لألســر الحاِضن ــاً مهم مرجع
ــى الُمّدعمــة بالقصــص والمواقــف  ــه مــن األســاليب والُممارســات الفُضل ورد في
ــه بصــورة  ــق حيات ــن بحقائ ــل الُمحتَض ــار الطف ــب إلخب ــت المناس ــار الوق إلختي
ُمبســطة، وبفكــرٍة مقبولــة أدبيــاً، وتربويــاً،  إلــى غيرهــا مــن القضايــا التــي تهــم 

الطفــل الُمحتَضــن. 

2.مشروع رصد السياسات الوطنية المتعلقة بالطفولة )موازنات صديقة للطفل(:
ضمن مشروع موازنات صديقة للطفل تابع المجلس خال العام 2013 أنشطته بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسف، والتي 

تضمنت خطة عمل المرحلة الثانية للمشروع حيث تم البدء بإعداد دراسة لتحليل موازنة وزارة  العدل، ووزارة األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسامية بهدف إبراز ُمخصصات الوزارتين المتعلقة بالطفولة ضمن قانون الموازنة العامة، كما تم تنفيذ ورشة عمل 

للمعنيين في الوزارتين بهدف تعريفهم بمفهوم الموازنات الصديقة للطفل وتحليلها.

وخالل العام 2014 سيتم عرض نتائج دراسة تحليل موازنة كل من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية، ووزارة 
العدل. باالضافة الى المتابعة مع كافة الوزارات االخرى التي تم إعداد تحليل لموازناتهم.

3. مشروع التوعية الوالدية:
ــه  ــة والموجه ــب التوعوي ــن الحقائ ــلة م ــداد سلس ــام 2013 بإع ــال الع ــس خ ــدأ المجل ب
للطفــل واألســرة  فــي كافــة أنحــاء المملكــة، وجــاءت أولــى هــذه الحقائــب حول اإلســتخدام 
اآلمــن لانترنــت بحيــث تضمنــت هــذه الحقيبــة؛ قصــة قصيــرة وُكتيــب أنشــطة وورقــة 
تلويــن وفيلــم توعــوي قصيــر يلخــص الخطــوات العمليــة التــيُ ممكــن لألُســر إتباعهــا فــي 
ــة  ــى نشــرة ُموجه ــة إل ــت، باإلضاف ــن لانترن ــان اســتخدامهم اآلم ــم لضم ــه أطفاله توجي
ــة  ــي محافظ ــة ف ــت معاوي ــاء بن ــة الخنس ــي مدرس ــة ف ــذه الحقيب ــاق ه ــم إط ــر. وت لألُس
البلقــاء مــن خــال عقــد ورشــة عمــل اســتهدفت )10( طــاب مــن الصــف الثالــث وحتــى 
الخامــس وأُســرهم حيــث تــم تعريفهــم بالحقيبــة التوعويــة، كمــا شــارك التلفزيــون األردني 
فــي الترويــج لهــذه الحقيبــة مــن خــال التصويــر الميدانــي، وإجــراء عــدد مــن المقابــات 

التلفزيونيــة الخاصــة بالتعريــف بهــذه الحقيبــة وأهميتهــا.

وخــالل العــام 2014 ســيتم إطــالق دليــل التدريــب الذاتــي لمعاييــر برامــج الطفولــة الُمبكــرة، باإلضافــة إلــى إطــالق وثيقــة معاييــر 
ضبــط الجــودة لبرامــج الطفولــة الُمبكــرة. 
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وتــم اطــاق الدليــل برعايــة جالــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة وبحضــور مجموعــة مــن األســر الحاضنــة وأعضــاء اللجنــة الفنيــة 
لاحتضــان والتــي تــم تشــكيلها مــن المؤسســات الوطنيــة المعنيــة باألســرة والطفولــة. وتابــع المجلــس بعــد حفــل اإلطــاق عملــه مــن 
خــال اإللتقــاء مــع )100( أســره مــن األســر  الحاضنــة واألســر التــي تنتظــر اإلحتضــان، وتــم اإلســتماع الــى مطالبهــم وتوزيــع 

الدليــل عليهــم. 

وســيعمل المجلــس خــالل العــام 2014 علــى إعتمــاد النســخة النهائيــة مــن القانــون، باإلضافــة الــى حشــد الدعــم مــع صنــاع القــرار 
والمشــرعين حــول القانــون المعــدل. 

3. مشروع تحليل التشريعات:
قــام المجلــس خــال العــام 2013 بتحليــل التشــريعات ذات العاقــة باألســرة بهــدف  إيجــاد تشــريعات معدلــة أو مفعلــة تضمــن تحقيــق 

أمــان ومصلحــة األســرة، وتضمــن ذلــك تحليــل التشــريعات ضمــن المحــاور التاليــة: 

محور الحماية الجزائية.
محور الصحة والبيئة.

محور التعليم.
محور األحوال الشخصية.

محور الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

وســيتم العمــل خــالل العــام 2014 علــى تنفيــذ العديــد مــن ورش العمــل وذلــك إلعــداد المذكــرات القانونيــة بنــاء علــى التوصيــات 
الرئيســية الهامــة لمناقشــات التحليــل. 

4. النــدوة الحواريــة حــول المــادة )308( المتعلقــة  بــزواج مرتكــب اإلعتــداء علــى العــرض مــن المجنــي عليهــا )االبعــاد الشــرعية، 
والقانونيــة، والنفســية، واالجتماعية(:

بــدأ المجلــس منــذ بدايــة العــام 2013 بتنفيــذ سلســلة مــن النــدوات الحواريــة، لتســليط الضــوء علــى أهــم القضايا األســرية ذات المســاس 
المباشــر بحيــاة أفــراد األســرة. وكانــت أولــى تلــك النــدوات حــول "زواج مرتكــب جرائــم اإلعتــداء علــى العــرض مــن الضحيــة" 
ومناقشــتها مــن قبــل خبــراء ومختصيــن  لدراســتها وتحليلهــا مــن جميــع ابعادهــا )الشــرعية، والقانونيــة، والنفســية، واالجتماعيــة(. 

ــراد األســرة  ــع أف ــرد ولجمي ــات للف ــون العقوب ــن قان ــادة 308 م ــا الم ــي توفره ــة الت ــة الجزائي ــدى الحماي ــة م ــدوة لمعرف وجــاءت الن
والخاصــة بوقــف ماحقــة الجانــي قضائيــا فــي جرائــم اإلعتــداء علــى العــرض فــي حــال عقــد زواج صحيــح بيــن الجانــي والضحيــة، 
ويتــم تنفيــذ العقوبــة علــى الجانــي فــي حــال حصــل الطــاق قبــل انقضــاء ثــاث ســنوات علــى الجنحــة وخمــس ســنوات علــى الجنايــة 

وكان الطــاق دون ســبب مشــروع. 

أهم توصيات الندوة:
– ضــرورة العمــل علــى إجــراء مشــاورات وطنيــة لمراجعــة وتعديــل المــادة 308 مــن قانــون العقوبــات لموائمــة األبعــاد الشــرعية  

   والقانونية واالجتماعية والنفسية لهذه المادة .
– ضرورة العمل على تقييم الخدمات االجتماعية والنفسية المقدمة لحاالت اإلغتصاب ومقارنتها بالمعايير الدولية.

ــة باألخــاق     ــم المخل ــي الجرائ ــدى عليهــن مــن مرتكب ــات المعت ــج الفتي ــة عــن واقــع حــاالت تزوي – ضــرورة إجــراء دراســة تحليلي
     واآلداب العامة، بما في ذلك الظروف االجتماعية والنفسية المحيطة بكل جريمة وحالة زواج للوقوف على الحالة الواقعية عن الزواج.
– العمــل علــى إتخــاذ إجــراءات تكفــل التحقــق مــن أهليــة المعتــدى عليهــا مــن الجوانــب النفســية واالجتماعيــة وقابليتهــا إلجــراء عقــد   
   الــزواج وتحمــل اآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى إتخــاذ قــرار الــزواج، وتأهيلهــا بهــذا الخصــوص مــن خــال الدراســات االجتماعيــة 

   والنفسية المتعددة، وهذا الدور يجب أن تتبناه مؤسسات المجتمع المدني.

ثانيا: نظام االحتضان:
عمــل المجلــس وبالتعــاون مــع اللجنــة الفنيــة لاحتضان علــى إعداد نظــام االحتضان؛ 
ــه ينظــم  ــث أن ــة حي ــة البديل ــكال الرعاي ــة أش ــذي يشــكل اإلطــار التشــريعي لكاف وال
اإلجــراءات المتعلقــة بالرعايــة البديلــة ســواء أكانــت علــى شــكل احتضــان أو أســر 
بديلــة أو مؤسســات، ويحــدد الشــروط الواجــب مراعاتهــا فــي األطفــال واألســر البديلة 

والحاضنــة والمؤسســات مقدمــة الرعايــة.

وخالل العام 2014 سيقوم المجلس برفع  نظام االحتضان بصورته النهائية الى الجهات المعنية.

ثالثا: انجازاتنا في مجال التشريعات والسياسات: 
يقــوم المجلــس بمراجعــة التشــريعات األردنيــة وتقديــم مقترحــات تعديلهــا بمــا يحقــق األهــداف الوطنيــة المتوخــاه فــي مجــاالت شــؤون 
ــة  ــق العربي ــات والمواثي ــع االتفاقي ــا م ــان عــدم تعارضه ــا وضم ــة لمواءمته ــة التشــريعات الوطني ــق ومتابع األســرة، ورصــد وتوثي

والدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة.

وتمثلت انجازات المجلس في هذا المجال خالل العام 2013 بمايلي:

ــات  ــف االتفاقي ــى توظي ــيين عل ــرعيين والكنس ــن الش ــب المحامي ــروع تدري 1. مش
ــة:  ــات القضائي ــراءات والمرافع ــي اإلج ــة ف الدولي

ــرعيين  ــن الش ــب المحامي ــروع تدري ــذ مش ــام 2013 تنفي ــال الع ــس خ ــع المجل تاب
والكنســيين علــى توظيــف االتفاقيــات الدوليــة فــي اإلجــراءات والمرافعــات القضائيــة 
بالتعــاون مــع جمعيــة المحاميــن والقضــاة األمريكييــن مــن خــال  عقــد مجموعــة مــن 
ورش العمــل التدريبيــة فــي اقاليــم الوســط والشــمال والجنــوب حيــث تــم إســتهداف 

)100( محامــي ومحاميــة لتدريبهــم علــى اإلتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باألحــوال الشــخصية  بواقــع أربــع دورات تدريبيــة فــي كافــة 
أنحــاء المملكــة،  وتــم تدريبهــم علــى تقنيــات ومهــارات توظيــف اإلتفاقيــات الدوليــة ذات العاقــة باألســرة فــي المرافعــات القضائيــة،  

إضافــة  إلــى تدريبهــم  علــى قانــون األحــوال الشــخصية الناظــم لــكل منهــم.

2. العمل على إعداد مشروع قانون الحماية من العنف األسري لعام 2008: 
عمــل المجلــس خــال العــام 2013 علــى وضــع المســودة النهائيــة المعدلــة مــن قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري مــن قبــل اللجنــة 
التــي تــم تشــكيلها، والمنبثقــة عــن أعضــاء الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف حيــث تــم توزيــع اســتبانات علــى مؤسســات 
الفريــق للتعــرف علــى الثغــرات القانونيــة واإلجرائيــة، وتــم وضــع مســودة أوليــة بالتعــاون مــع أعضــاء اللجنــة القانونيــة، باإلضافــة 

الــى تنفيــذ ورشــة عمــل متخصصــة تــم فيهــا مناقشــة التعديــات المقترحــة والخــروج بالمســودة النهائيــة للقانــون.

موجبات التعديل للقانون التي خرجت بها اللجنة: 

إعــادة النظــر فــي تعريــف األســرة وأفرادهــا، ونطــاق تطبيــق القانــون مــن حيــث 
الجرائــم المرتكبــة والتــي تعتبــر عنفــاً أســرياً.

إجراءات التبليغ عن حاالت العنف األسري ومدى الزاميته.
تضميــن القانــون إجــراءات تســوية النزاعــات وبالصــورة التــي تضمــن الحفــاظ 

علــى حقــوق األطــراف.
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5. مشروع إعداد إستراتيجية عدالة األحداث: 
بــدأ المجلــس خــال العــام 2013 بالعمــل علــى إعــداد إســتراتيجية األحــداث، والتــي تأتــي بهــدف تحديــد األدوار المؤسســية لتحقيــق 
ــة مراعــاة للمصلحــة  ــة العقابي ــة الجزائي ــدال مــن العدال ــا األحــداث ب ــد للتعامــل مــع قضاي ــة لألحــداث كنهــج جدي ــة اإلصاحي العدال
الفضلــى للحــدث ســواء اكان ضحيــة او معتــدي، وذلــك باشــراك المجتمــع، وبمــا يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة، وبمــا يتماشــى مــع 

مســودة القانــون الجديــدة لقانــون األحــداث. ومــن أبــرز مــا تــم إنجــازه اإلنتهــاء مــن إعــداد الجــزء القانونــي لإلســتراتيجية.

وسيتم خالل العام 2014 اإلنتهاء من إعداد إستراتيجية األحداث بصورتها النهائية.

رابعا: إنجازاتنا في مجال اإلعالم والتطوير المؤسسي:
ــوق أفرادهــا،  ــة وحق ــق باألســرة األردني ــي تتعل ــا والسياســات الت ــي للقضاي ــع الوعــي وحشــد الدعــم الوطن ــي رف ــس ف يســاهم المجل
اضافــة الــى تشــجيع االنشــطة اإلعاميــة والثقافيــة واالجتماعيــة ذات العاقــة والتــي تهــم األســرة وأفرادهــا. باالضافــة الــى تقويــة 
العاقــات المؤسســية داخليــا ومــع األطــراف الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة التــي تعمــل فــي مجــال شــؤون األســرة وتعزيــز العاقــات 

مــع وســائل اإلعــام المختلفــة لزيــادة وعيهــم عــن البرامــج ذات العاقــة باألســرة.

وتمثلت اهم انجازات المجلس في هذا المجال خالل العام 2013 بمايلي:

تفعيــل الموقــع االلكترونــي للمجلــس، ومواقــع التواصــل االجتماعــي لتغطيــة أخبــار وأنشــطة المجلــس، ووضــع المــواد التفاعليــة 
التــي أعدهــا المجلــس علــى الموقــع، اإلنتهــاء مــن تطويــر المرحلــة األولــى لنظــام اإلجــراءات ونظــام إدارة الوثائــق لتطبيقهــا 

إلكترونيــا.
إصدار التعليمات اإلدارية والمصادقة عليها.

ســيقوم المجلــس خــالل العــام 2014 بتطويــر اســتراتيجية المجلــس لألعــوام 2015 – 2017 لتحديــد اولويــات عمــل المجلــس. 
باإلضافــة الــى تكثيــف األنشــطة اإلعالميــة لتغطيــة فعاليــات المجلــس.

مؤشرات أسرية

1173.2عدد األسر المقدر )بااللف(

5.4متوسط حجم االسرة )فرد(

3.5معدل اإلنجاب الكلي

70.6عدد عقود الزواج المسجلة )بااللف(

17.7عدد وقوعات الطاق المسجلة )بااللف(

11.1معدل الزواج الخام )لكل ألف من السكان(

2.8معدل الطاق الخام )لكل ألف من السكان(

28.1متوسط العمر وقت الزواج األول

30.0ذكر

25.9انثى

2.2معدل النمو السكاني )%(

2.1معدل الزيادة الطبيعية للسكان )%(

68.2نسبة اإلعالة )%(

37.3 نسبة السكان أقل من 15 سنة

59.5 نسبة السكان 64-15

3.2 نسبة كبار السن +65

222740 عدد اإلناث في العمر 55 سنة فأكثر

162280 عدد الذكور في العمر 60 سنة فأكثر

14.4 نسبة الفقر )افراد %(

12.2 معدل البطالة )%(

18.3 نسبة النساء في قوة العمل 15 سنة فأكثر

16.7 نسبة النساء من مجموع المشتغلين 15 سنة فأكثر

6.7 نسبة األمية للسكان الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر )%(

5.2 معدل الجريمة )لكل الف من اسكان(

البيان المؤشر

www.dos.gov ،2012 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، األردن باألرقام
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موارد المجلس المالية

تتألف الموارد المالية للمجلس حسب المادة )14( من قانون المجلس رقم 27 لسنة 2001 من:

 أ.  ريع األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس.
 ب.عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس.

 ج. منحة حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
 د.  التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

 هـ. أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

الداعمون لعام 2013:

• الحكومة األردنية
• وزارة التخطيط

• جمعية المحامين والقضاة األمريكيين
• فريق منظمات األمم المتحدة في األردن

• دولة اإلمارات العربية المتحدة
• األكاديمية لتطوير التعليم – مشروع تعزيز وتطوير المجتمع المدني

• برنامج الخليج العربي للتنمية )األجفند(
• مؤسسة إنقاذ الطفل

• منظمة اليونسيف
• وزارة التنمية االجتماعية

• منظمة المرأة العربية

إصدارات المجلس لعام 2013

•  دليل األسر.........إلحتضان آمن وصحي
•  حقيبة اإلستخدام األمن لانترنت

•  إعادة طباعة معايير اإلعتماد وجودة الخدمات المقدمة لحاالت العنف األسري
•  التقرير السنوي لعام 2012
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