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االراء االسرة.  لشؤون الوطني الس من اذن مسبق غير من من هذه املادة جزء اي وانتاج طبع اعادة او تصوير ال يجوز
الوطني الس رأي بالضرورة عن تعبر الباحثني وال وجهة نظر تعبر عن الدليل هذا يحتويها التي والتفسيرات والنتائج

لشؤون األسرة

قبل من الدليل هذا وحتضير مت اعداد
األسرة لشؤون الوطني الس
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األسرة لشؤون الوطني المجلس

العبداهللا رانيا الملكة جاللة
المجلس رئيسة





مقدمة
يعمل المجلس الوطني لشؤون األسرة منذ تأسيسه برئاسة جاللة الملكة رانيا العبداهللا المعظمة على تعزيز 
مكانة األسرة األردنية وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من المساهمة والمحافظة على الموروث القيمي 

والحضاري بما يواكب التغيرات االجتماعية والثقافية في المملكة.

ومن خالل الدور المناط به كمظلة داعمة للتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية 
وغير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة في مجال األسرة يسعى المجلس الى جنب شركائه 

لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة األردنية. 

ويعتبر االعالم كقطاع بمختلف مؤسساته المرئية والمسموعة والمكتوبة من الشركاء الرئيسين للمجلس في 
نشر رسالته وتجذير العمل الذي يقوم به على صعيد البناء االستراتيجي الممنهج والمتابعة والتقييم وضبط 

الجودة لخدمات الرعاية المقدمة الفراد االسرة.

ومن خالل االعالم يعمل المجلس على ابراز الجوانب التوعوية لالسرة االردنية بما لها من حقوق وعليها من 
واجبات، ويتابع القطاع االعالمي مختلف االنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس ويحرص على تفنيدها وتحليلها 

بما يتفق مع متغيرات الواقع ويتناسب مع المستجدات. 

ولتعزيز العالقة مع القطاع االعالمي اطلق المجلس خالل العام الماضي شبكة لالعالميين االردنيين، كما قام 
النواحي  االسرة من  التعامل مع قضايا  لتطوير أسس  االعالم  االعالميين من مختلف وسائل  بتعزيز مهارات 

االجرائية والتشريعية حيث تلقى اعضاء الشبكة تدريبا متخصصا على يد خبراء مختصين.

وفي العام الماضي اطلق المجلس مسابقة اعالمية خاصة بقضايا العنف االسري  شارك فيها عدد من االعالميين 
بمجموعة تحقيقات وتقارير وصور اخبارية تحكاي قضايا العنف االسري بمختلف اشكاله.

والمجلس اذ يعتز بشراكتة مع القطاع االعالمي ليسعده تقديم هذا الكتاب بما يحتوية من تسجيل وسرد مهني 
لنتائج هذه العالقة ويتوجه بالشكر والتقدير الى اعضاء فريقه االعالمي واعضاء شبكة االعالميين على ما بذوله 

البراز جهود المجلس وشركائه ويؤكد استمرار التعاون والتشارك مع المؤسسات االعالمية المختلفة .

                                                                                                                                      االمين العام
الدكتورة هيفاء ابو غزالة 
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التغطية اإلعالمية لشهر كانون الثاني 2009 /  اإلعالم و حشد الدعم

املحتويــــات 

األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر كانون ثاين 2009 حيث 

شملت عىل أهم املواضيع التالية:

•املجلس الوطني لشؤون األرسة يناقش التعديالت عىل قانون األحوال الشخصية. 	

•عدة مقاالت بقلم الدكتورة هيفاء أبو غزالة. 	

•الندوة الربملانية الخامسة / دورة الربملانات العربية يف رفع الوعي حول التوقيع واملصادقة والتطبيق عىل االتفاقية لحقوق األشخاص  	

ذوي اإلعاقة. 

اللقاءات التلفزيونية  شملت عىل عدة مقابالت مع األمني العام العني الدكتورة هيفاء أبو غزالة يف برنامجي:

•برنامج تحت الضوء.  	

• برنامج يسعد صباحك.	
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التاريخالجهة اإلعالميةاملوضوعالرقم

أواًل /التغطية يف الصحف املحلية

3/1/2009صحيفة الرأيالدليل التدريبي ..مهارات للتعامل مع ضحايا العنف الجنيس  1

5/1/2009صحيفة الغد مكتب شكاوى املرأة يبدأ عمله رسميا يف استقبال املعنفات2

5/1/2009صحيفة العرب اليومعقد مؤمتر وطني ملناهضة العنف ضد املرأة  3

10/1/2009صحيفة الرأيمن قال ان أطفال غزة يذبحون؟ / بقلم د.هيفاء أبو غزالة 4

الشيخة حصة يجب التحرك ملالحقة مجرمي الحرب اإلرسائيليني5
صحيفة العرب 

القطرية 
15/1/2009

16/1/2009صحيفة الرأيما اليوم إاّل حلم األمس../ بقلم د.هيفاء أبو غزالة6

الربملانيون يبحثون دعوة الشيخة موزة حامية املؤسسات التعليمية بغزة 7
صحيفة الوطن 

القطرية
16/1/2009

الندوة تدعو الدول إىل ترشيعات تعزز حقوق ذوي اإلعاقة8
صحيفة الوطن 

القطرية
16/1/2009

)3( أوراق عمل حول دور الربملانات إزاء اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة 9
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القطرية
16/1/2009

18/1/2009صحيفة الغد مكتب شكاوي املرأة يبارش عمله منصف الشهر املقبل10

11
املجلس الوطني لشؤون األرسة يناقش الثغرات والتعديالت املقرتحة عىل قانون 

األحوال الشخصية
21/1/2009وكالة عمون

21/1/2009وكالة األنباء األردنيةالوطني لشؤون األرسة ينقاش التعديالت عىل قانون األحوال الشخصية12

13
املجلس الوطني لشؤون األرسة يناقش الثغرات والتعديالت املقرتحة عىل قانون 

األحوال الشخصية
21/1/2009موقع أخبار البلد

21/1/2009موقع زاد األردنالوطني لشؤون األرسة يناقش التعديالت عىل قانون األحوال الشخصية14

22/1/2009صحيفة الرأي)الوطني لشؤون األرسة( يناقش التعديالت عىل قانون األحوال الشخصية  15

22/1/2009صحيفة الدستور»الوطني لشؤون األرسة« يناقش »الثغرات« يف قانون األحوال الشخصية  16

22/1/2009صحيفة العرب اليوم الوطني لشؤون األرسة ونواب واعيان يناقشون ثغرات قانون االحوال الشخصية17

22/1/2009صحيفة الغدمناقشة ثغرات ومقرتحات عىل قانون االحوال الشخصية18
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19Experts propose amendments to tackle loopholesThe Jordan times22/1/2009

25/1/2009صحيفة الرأي الدليل التدريبي للتعامل مع العنف يرفع من وعي املتعاملني مع قضاياہ20

26/1/2009صحيفة الرأيعندما تبيك ام الشهيد/ بقلم د. هيفاء ابو غزالة21

22
 املجلس الوطني لشؤون األرسة يشكل لجنة إعالمية للرتكيز عىل قضايا األرسة

األردنية
27/1/2009صحيفة الغد
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        العدد: 13964                                                                                                                التاريخ: 2009-1-3 

        رقم الصفحة: ) 5 (                                                                                                          اليوم: السبت



5

        العدد: 1595                                                                                                                 التاريخ: 2009-1-5 

        رقم الصفحة: ) 7 (                                                                                                          اليوم: االثنني
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        العدد: 4209                                                                                                                التاريخ: 2009-1-5 

        رقم الصفحة: ) 5 (                                                                                                          اليوم: االثنني
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        العدد: 13971                                                                                                                 التاريخ: 2009-1-10 

        رقم الصفحة: ) مقاالت (                                                                                                    اليوم: السبت

من قال إن أطفال غزة يذبحون؟

غزة  اطفال  ان  قال  الحليب،،،من  من  بدال  املوت  يرشبون  غزة  أطفال  ان  قال  يذبحون،من  يرصخون،ينزفون،  غزة  أطفال  ان  قال  من 

من  يوجد  ال  انه  قال  من  يروعهم،  الطائرات  ازيز  ان  قال  الحجارة،،من  تحت  يدفنون  غزة  اطفال  ان  قال  من  املاء،،  بدل  الدم  يرشبون 

عىل  بقدومها،،وصلتهم  العامل  اطفال  احتفال  قبل  الجديد  العام  هدايا  وصلتهم  يالعبهم،،فقد  من  يوجد  ال  انه  قال  جراحهم،،من  يضمد 

للمتعطشني  والدمار  النار  العاب  معها  حملت  جديدة  دبابات  منت  ،وعىل  لهم  لتسلمها  خصيصا  غزة  سامء  جابت  خاصة  طائرات  منت 

الكربى. الشهادة  عىل  حصلوا  قد  ..فهم  املدرسية  الشهادة  عىل  العام  هذا  يحصلوا  لن  غزة  اطفال  ان  قال  ومن   ،،،، االطفال   لدم 

وجمعتكم  واحد،  بيت  الدنيا  يف  لقد جمعكم  ومحمد،  يا صدقي،واحمد  وتحرير،  ودينا،وسمر،واكرام  جواهر،  يا  الشهداء..  غزة  اطفال  يا 

الشهادة يف جنة الخلد،، لتحتضنكم السامء بعد ان احتضنتكم االرض،،لقد رحلتم بعيدين عن هذا الزمن املشؤوم، حاملني معكم العابكم 

واحالمكم، ال تعرفون ملاذا رحلتم، واي ذنب ارتكبتم،،سواء انكم اطفال غزة،، يا اطفال غزة الشهداء ، انتم اآلن يف جنات الخلد تحلقون 

وتلعبون مع اقرانكم االطفال الذين سبقوكم من دير ياسني وكفر قاسم والخليل وقانا وكل شرب من فلسطني، وسيعوضكم الله تعاىل ببيت 

اطفال غزة،، رحلتم  يا  الطعام والرشاب والحلوى وكل ما حرمتم منه  افضل من قومكم، و ستجدون فيه اطيب  بيتكم، وقوما  افضل من 

النامء،التمتع  الحياة، يف  الطفل،، وانكم مبوجبها مصانون من االذى، لكم الحق يف  بدون ان تعلموا بان هناك وثيقة دولية تسمى حقوق 

مخالفة  يعترب  الطفل  اتفاقية حقوق  وال سيام  العاملية  اإلنسان  لحقوق  معتدية  دولة  اي  إنتهاك  وان  والرعاية،،،  بالحامية  والحق  بالصحة 

االذى. من  ووقايتكم  بهدف حاميتكم  منظمة خاصة  لكم  انشأت  املتحدة  االمم  بان  تعرفوا  ان  بدون  ...رحلتم  جنيف  إلتفاقيات   صارخة 

يا أطفال غزة،،، يا من استخدمتم العابكم دروعا لوقاية وحامية اجسامكم الصغرية من الصواريخ والرصاص والة الدمار الرشسة، يا من سجلتم 

االالف من مالحم البطولة،،يا اطفال غزة، سيعجز الكتاب والشعراء والفنانون رسم صورة معاناتكم واالمكم .. وتجسيد مشاعر الهلع والخوف 

الذي شعرتم بها حني اصابت اجسامكم الغضة رصاص الغدر والخديعة..

يا اطفال غزة ، دماؤكم الزكية روت ارض غزة هاشم،لتسقي شجرة الزيتون املباركة والتي ستحمل يف كل زيتونة منها اسم واحد منكم،، لتعطي 

الحياة الطفال سيولدون بعدكم يحملون دماءكم البطلة يف عروقهم،، قالت جاللة امللكة رانيا العبدالله يف مؤمترها الصحفي امام االرسة الدولية 

والعامل ان ><اكرث من سبعني طفال ُقتلوا، قرابة ستامئة طفل جريح ماذا يقول العامل ألمهاتهم؟ ، لألم الفلسطينية التي فقدت خمس بنات يف 

يوم واحد؟ ، لألم التي تشاهد أطفالها ينتحبون، يرتعدون، يختبئون، ويعانون صدمات يف لحظات نكاد ال نعانيها عمرا بأكمله؟ أنقول لها أن 

اطفالها خسائر ضمنية! أن حياتهم غري مهمة؟ أن موتهم ال يحتسب؟ أن أطفال غزة ال يحق لهم الحياة والحرية والسالمة الشخصية<<؟ ان 

حامية االطفال يف مناطق الحروب والنزاعات املسلحة هي مسألة مرتبطة باتفاقيات حقوق االنسان الدولية وعليه يعترب اي انتهاك لحقوق 

االطفال وخاصة خالل الحروب والنزاعات املسلحة يتطلب املساءلة الدولية لتلك الدولة امام املحاكم الدولية. وعىل منظامت االمم املتحدة 

املعنية ان ترتجم االتفاقات والعهود التي اعدتها اىل اجراءات عملية عىل االرض من خالل اتخاذ االجراءات الجزائية املناسبة بحق املعتدي، 

واتخاذ االجراءات العاجلة لحامية اطفال غزة . 

د. هيفاء ابو غزالة
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        العدد: :7522                                                                                                             التاريخ: 2009-1-15 

        رقم الصفحة: ) 11 (                                                                                                     اليوم: الخميس

صحيفة العرب 
القطريه
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        العدد: 13977                                                                                                                التاريخ: 2009-1-16 

        رقم الصفحة: ) مقاالت (                                                                                                   اليوم: الجمعه

ما اليوم إاّل حلم األمس..

نسمع دامئا من يقول... كنت وانا طفاًل أحلم أن أصبح طببيا او محاميا او العب كرة قدم.. ان اكون مشهورا..... هذه العبارات ترتدد كثرياً، 

منها ما ُيقال بفرح وفخر ومنها ما ُيقال بخيبة امل.

وهناك من االحالم ما تولد مع االنسان وتجعله يرى نفسه فيها، ويظل يشعر بالفراغ اىل ان يحقق حلمه،وهناك احالم ال تتحقق، فيشعر االنسان 

انه معلق فيها، فهي كالرساب يظل يركض وراءها، وكال الحلمني يدفعان االنسان للعمل، فلم يكن الي يشء ان يتحقق يف الحياة اال كان حلام يوما 

 ما، سواء بدأ الحلم بالصغر او الكرب، ولكن الفرق بان احالم الصغار تنمو ببطء داخلهم، اما احالم الكبار فهي تعصف باإلنسان كانها رياح عاتية.

فأحالم الصغار ال تعرف حدودا لالشياء وال الزمن،، فهم يستخدمون خياالتهم بشكل مبتكر وعجيب، وكم من املخرتعني واملبدعني الذين حولوا 

احالم الطفولة اىل حقيقة، فحلم الطفل هو كالرشارة، علينا االمساك بالرشارة االوىل له ملساعدته عىل ترجمتها اىل واقع، فهل نرتك هذه الرشارة 

تنمو داخل الصغار دون أن منسك بها ونساهم يف إطالقها كالضوء.

او  صغرية  تكون  ان  الحالمه  فيمكن  مهده،  يف  عليه  القضاء  او  بحلمه  االستهانة  نحاول  ال  يحلم،وان  الطفل  نرتك  ان  الرضوري  من 

كبرية،،،ميكن ان يقول حلمت أن أكون رياضيا،، وأمتنى لو أبني برجا،، ، وحني أكرب سأكون مهندسا ،وعىل الكبار ان يشجعوه عىل تحقيق 

 حلمه اذا كان واقعيا ويوجهوه اىل الخطوات الالزمة للسري يف سبيل تحقيقه.فالحلم هو يف قلب االنسان واالبداع ليس بعيدا عن االرض.

ينبغي ان نأخذ بأيدي اطفالنا لتحقيق احالمهم واطالقها للحياة، يجب ان نفتح قلوبنا لهم، مننحهم رشاعا ليحلقوا بأحالمهم الصغرية يف فضاء 

الكون دون حواجز او جدران، فكم من املخرتعني واملوهوبني بدأوا حياتهم بحلم، ساعدهم الكبار عىل تحقيقه واطالقه للحياة، فالصغار 

بحاجة إلينا، بحاجة اىل ان نأخذ بأيديهم لتحقيق أحالمهم.

فريسم  ومنامهم،  صحوتهم  يف  األطفال  رؤوس  فوق  يحلق  بهام،  يطري  صغريان  جناحان  له  كطائر  فهو  اليد،  قبضة  بحجم  الصغري  فحلم 

للرباءة. اغتيال  هو  الحلم  فاغتيال  للحلم،  مساحة  حياتهم  يف  ولنجعل  احالمهم،  تحقيق  عىل  فلنساعدهم  وجوههم،  عىل   االبتسامة 

ويؤكد علامء النفس ان أحالم الطفل هي النافذة عيل عامله النفيس، هي مرآة للتعرف عىل مشاعره املختلفة نستطيع ان نفهم منها ما يدور 

يف عقله الباطن فهي تعبري رصيح عام يشعر به،فكم من طفل حلم وتم وئد حلمة بكلمة سلبية واحدة من الكبار حوله، كلمة تشعره بالفشل 

والعجز فيتقوقع يف صدفته و ينتهي حلمه. فخيال األطفال وأحالمهم كنز أودعه الله يف عقولهم حتى يصلوا إىل قمة اإلبداع. !! علينا كآباء 

ومعلمني ومربني ان نعلم الصغار بان تحقيق األحالم ليس صعبا وامنا يحتاج اىل الجد والعمل، وان الطريق سيكون طويال ولكن ليس صعبا 

لتحقيق هذه االحالم، وسوف يصلون كام وصل غريهم ولكن عىل كل منهم أن يتمسك بحلمه ويسعى إىل تحقيقه وهو أمر يتطلب العمل 

ثم العمل. فالعظامء ال يأتون بالصدفة بل يأتون من بيوت اعتنت بهم، وساعدتهم بتحويل احالمهم اىل حقيقة، فام اليوم اال حلم االمس وما 

الغد اال حلم اليوم.

د.هيفاء أبو غزالة
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صحيفة الوطن 
القطرية
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        اليوم: الجمعه                                                                                                                  التاريخ: 2009-1-16  

صحيفة الوطن 
القطرية
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        العدد: 1608                                                                                                               التاريخ: 2009-1-18 

        رقم الصفحة: ) 2 (                                                                                                       اليوم: األحد
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        اليوم: األربعاء                                                                                                                  التاريخ: 2009-1-21  

املجلس الوطني لشؤون االرسة يناقش الثغرات والتعديالت املقرتحة عىل قانون االحوال الشخصية

عمون - عقد املجلس الوطني لشؤون االرسة جلسة متخصصة ملناقشة الثغرات الواردة يف قانون االحوال الشخصية والتي تم استخالصها من 
مالحظات اللجان االستشارية التي شكلها املجلس و مؤسسات املجتمع املدين حيث شارك يف اللقاء عدد من الربملانيني ) االعيان والنواب( 

 وممثلني عن املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية و االكادمييني.

واكدت االمني العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة هيفاء ابو غزالة رضورة تعزيز دور الربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين فيام 
يتعلق بالترشيعات التي تخص االرسة والتي رسخها صاحب الجاللة امللك عبد الله من خالل تأكيده عىل حامية املرأة والطفل من كل 

 اشكال االعتداء والعنف الن يف استمرار هذه املامرسات املرفوضة تخريب للمجتمع .

واضافت ابو غزالة بأن املجلس الوطني لشؤون االرسة والذي ترأسه جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة حرص عىل كافة القضايا املتعلقة 
باالرسة واملرأة من خالل انشاء مكتب الدعم الفني الذي يهدف اىل التواصل مع الربملانيني )االعيان والنواب ( يف محاولة لتعديل الترشيعات 

املتعلقة باالرسة والتي تضمن حياة كرمية لها منوهة اىل ان املكتب الفني عقد عدة اجتامعات ملناقشة عدد من القوانني الخاصة باالرسة 
كام عمل عىل ارشاك مؤسسات املجتمع املدين يف معرفة اولويات القضايا التي ال بد من عرضها عىل مجلس النواب يف محاولة لتعديل 

 الترشيعات الخاصة بقوانني االحوال الشخصية

كام اشارت اىل الدور الهام الذي تلعبه وسائل االعالم يف نرش الوعي بحقوق االرسة من خالل التقارير والربامج املختلفة التي تساهم يف نرش 
 الوعي بني افراد االرسة

اما القضايا التي تم االتفاق عىل محاولة تعديل ترشيعتها ووضع صياغة جديد لها االحوال الشخصية املالكني واملستأجرين والترسب من 
 املدارس والتعليم االلزامي اضافة اىل االتفاقيات الدولية املتعلقة باالرسة وموقفها من الترشيعات الوطنية .

 ويتزامن عقد هذه الحلقة النقاشية مع الجهود املبذولة يف دائرة قايض القضاة والتي تعمل وضع صياغة جديدة لقانون االحوال الشخصية

ووزع املجلس نرشة تعريفية لبييان الثغرات التي تظهر يف قانون االحوال الشخصية االردين الساري العمل به والنصوص القانونية محل 
 النقاش والتعديالت املقرتحة عليها .

يشار اىل ان هذا اللقاء الذي شارك فيه برملانيني يأيت ضمن سلسلة اللقاءات التي تطرح ملناقشة املالحظات املقدمة من مؤسسات املجتمع 

املدين عىل القوانني املختلفة ذات العالقة باالرسة

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=33217
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         اليوم: األربعاء                                                                                                                  التاريخ: 2009-1-21 

“ الوطني لشؤون االرسة “ يناقش التعديالت عىل قانون االحوال الشخصية

عامن 21 كانون الثاين )برتا(- من اخالص القايض عقد املجلس الوطني لشؤون االرسة اليوم )االربعاء( جلسة ملناقشة الثغرات الواردة يف قانون 
 االحوال الشخصية التي تم استخالصها من مالحظات اللجان االستشارية التي كان املجلس قد شكلها بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين.

وهدفت الجلسة اىل التعرف عىل اهم الثغرات واملقرتحات الخاصة بتعديل القانون وايجاد تواصل مع مؤسسات املجتمع املدين حول القضايا 
االرسية وتقديم التوصيات الخاصة بالتعديل اىل مجلس االمة .

واكدت االمني العام للمجلس الدكتورة هيفاء ابو غزالة بحضور برملانيني ) اعيان ونواب ( وممثيل منظامت غري حكومية ومؤسسات مجتمع 
مدين واكادمييني رضورة تعزيز دور الربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين فيام يتعلق بالترشيعات التي تخص االرسة .

“ ومثنت حرص جاللة امللك عبدالله الثاين الدائم عىل حامية املراة والطفل من كل اشكال االعتداء والعنف” مشرية اىل ان “ استمرار هذه 
املامرسات تخريب للمجتمع”.

باالرسة  املتعلقة  القضايا  بجميع  االهتامم  عىل  حرص  العبدالله  رانيا  امللكة  جاللة  ترتأسه  الذي  املجلس  ان  غزالة  ابو  واضافت 
. لها  كرمية  حياة  تضمن  والتي  باالرسة  املتعلقة  الترشيعات  لتعديل  الربملانيني  مع  للتواصل  الفني  الدعم  مكتب  انشأ  حيث   واملرأة 

ولفتت اىل ان املكتب عقد عدة اجتامعات ناقش خاللها القوانني الخاصة باالرسة وعمل عىل ارشاك مؤسسات املجتمع املدين ملعرفة اولويات 
القضايا التي البد من عرضها عىل مجلس النواب .

.“ املختلفة  والربامج  التقارير  خالل  من  االرسة  بحقوق  الوعي  نرش  يف  االعالم  وسائل  تلعبه  الذي  املهم  الدور   “ اىل  غزالة  ابو   واشارت 

ووزع املجلس خالل الجلسة نرشة تعريفية يبني الثغرات التي تظهر يف قانون االحوال الشخصية الحايل والنصوص القانونية االخرى التي كانت 
محورا للنقاش بهدف اقرتاح التعديالت الالزمة عليها .

. الشخصية  االحوال  لقانون  جديدة  صياغة  وضع  عىل  تعمل  والتي  القضاة  قايض  دائرة  يف  املبذولة  الجهود  مع  الجلسة  عقد   ويتزامن 

وخالل الجلسة التي ادارتها عضو مجلس امناء املركز العني ليىل رشف ناقش املشاركون جملة من القوانني لتعديلها ووضع صياغة جديدة لها، 
ومنها قانون االحوال الشخصية , “املالكني واملستأجرين” الترسب من املدارس والتعليم االلزامي كام ناقشوا االتفاقيات الدولية املتعلقة باالرسة 

ومكانتها يف الترشيعات الوطنية ذات العالقة .

)برتا(.
ا ق/م ب / ح ع.

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=83134
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         اليوم: األربعاء                                                                                                                 التاريخ: 2009-1-21 

املجلس الوطني لشؤون االرسة يناقش الثغرات والتعديالت املقرتحة عىل قانون االحوال الشخصية

أخبار البلد - عقد املجلس الوطني لشؤون االرسة جلسة متخصصة  ملناقشة  الثغرات الواردة يف قانون االحوال الشخصية والتي تم استخالصها 

من مالحظات اللجان االستشارية التي شكلها املجلس  و مؤسسات املجتمع املدين حيث

شارك يف اللقاء عدد من الربملانيني ) االعيان والنواب( وممثلني عن املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية و االكادمييني.

واكدت  االمني العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة هيفاء ابو غزالة  رضورة تعزيز دور الربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين فيام 

يتعلق بالترشيعات التي تخص االرسة والتي رسخها صاحب الجاللة  امللك عبد الله من خالل تأكيده عىل حامية املرأة والطفل من كل اشكال 

االعتداء والعنف الن يف استمرار هذه املامرسات املرفوضة  تخريب للمجتمع .

واضافت  ابو غزالة بأن املجلس الوطني لشؤون االرسة والذي ترأسه جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة حرص عىل كافة  القضايا املتعلقة 

باالرسة واملرأة من خالل انشاء مكتب الدعم الفني الذي يهدف اىل التواصل مع الربملانيني )االعيان والنواب ( يف محاولة لتعديل الترشيعات 

املتعلقة باالرسة والتي تضمن حياة كرمية لها منوهة اىل ان املكتب الفني عقد عدة اجتامعات ملناقشة عدد من القوانني الخاصة باالرسة كام 

عمل عىل ارشاك مؤسسات املجتمع املدين يف معرفة اولويات القضايا التي ال بد من عرضها عىل مجلس النواب يف محاولة لتعديل الترشيعات 

الخاصة بقوانني االحوال الشخصية 

كام اشارت اىل الدور الهام الذي تلعبه وسائل االعالم يف نرش الوعي بحقوق االرسة من خالل التقارير والربامج املختلفة التي تساهم يف نرش 

الوعي بني افراد االرسة

http://www.albaladnews.net/Details.aspx?tp=0&id=3307
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        اليوم: األربعاء                                                                                                                  التاريخ: 2009-1-21 

“ الوطني لشؤون االرسة” يناقش التعديالت عىل قانون االجوال الشخصية

زاد االردن - 

التي تم استخالصها من  الواردة يف قانون االحوال الشخصية  الثغرات  اليوم )االربعاء( جلسة ملناقشة  عقد املجلس الوطني لشؤون االرسة 

مالحظات اللجان االستشارية التي كان املجلس قد شكلها بالتعاون مع مؤسسات املجتمع املدين.

وهدفت الجلسة اىل التعرف عىل اهم الثغرات واملقرتحات الخاصة بتعديل القانون وايجاد تواصل مع مؤسسات املجتمع املدين حول القضايا 

االرسية وتقديم التوصيات الخاصة بالتعديل اىل مجلس االمة .

واكدت االمني العام للمجلس الدكتورة هيفاء ابو غزالة بحضور برملانيني ) اعيان ونواب ( وممثيل منظامت غري حكومية ومؤسسات مجتمع 

مدين واكادمييني رضورة تعزيز دور الربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين فيام يتعلق بالترشيعات التي تخص االرسة .

“ ومثنت حرص جاللة امللك عبدالله الثاين الدائم عىل حامية املراة والطفل من كل اشكال االعتداء والعنف” مشرية اىل ان “ استمرار هذه 

املامرسات تخريب للمجتمع”.

واضافت ابو غزالة ان املجلس الذي ترتأسه جاللة امللكة رانيا العبدالله حرص عىل االهتامم بجميع القضايا املتعلقة باالرسة واملرأة حيث انشأ 

مكتب الدعم الفني للتواصل مع الربملانيني لتعديل الترشيعات املتعلقة باالرسة والتي تضمن حياة كرمية لها .

ولفتت اىل ان املكتب عقد عدة اجتامعات ناقش خاللها القوانني الخاصة باالرسة وعمل عىل ارشاك مؤسسات املجتمع املدين ملعرفة اولويات 

القضايا التي البد من عرضها عىل مجلس النواب .

واشارت ابو غزالة اىل “ الدور املهم الذي تلعبه وسائل االعالم يف نرش الوعي بحقوق االرسة من خالل التقارير والربامج املختلفة “.

ووزع املجلس خالل الجلسة نرشة تعريفية يبني الثغرات التي تظهر يف قانون االحوال الشخصية الحايل والنصوص القانونية االخرى التي كانت 

محورا للنقاش بهدف اقرتاح التعديالت الالزمة عليها .

ويتزامن عقد الجلسة مع الجهود املبذولة يف دائرة قايض القضاة والتي تعمل عىل وضع صياغة جديدة لقانون االحوال الشخصية .

وخالل الجلسة التي ادارتها عضو مجلس امناء املركز العني ليىل رشف ناقش املشاركون جملة من القوانني لتعديلها ووضع صياغة جديدة لها، 

ومنها قانون االحوال الشخصية , “املالكني واملستأجرين” الترسب من املدارس والتعليم االلزامي كام ناقشوا االتفاقيات الدولية املتعلقة باألرسة 

ومكانتها يف الترشيعات الوطنية ذات العالقة .
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ثانيـــا / اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

الساعةالتاريخالتفاصيلاملقابلةاسم الربنامجالرقم

1
برنامج تحت الضوء / 

التلفزيون األردين

 استضافت املذيعة 

سهى كراجة األمني 

العام للمجلس 

الوطني لشؤون األرسة 

/ الدكتورة العني 

هيفاء ابو غزالة  

الحديث حول أطفال 

غزة يف ظل ظروف 

الحرب 

9/1/2009

8-7 مساءا

إعادة السبت 2-3 

بعد الظهر

2
التلفزيون األردين/ 

برنامج يسعد صباحك

استضافت املذيعة 

سهى كراجة األمني 

العام للمجلس الوطني 

لشؤون األرسة 

حلقة خاصة للحديث 

عن عيد جاللة امللك 

عبد الله الثاين املعظم 

العارشة صباحا30/1/2009

3
برنامج تحت الضوء / 

تلفزيون األردين

استضافت املذيعة 

سهى كراجة األمني 

العام للمجلس الوطني 

لشؤون األرسة 

الحديث عن عيد جاللة 

امللك عبد الله الثاين 

املعظم 

8-7 مساءا30/1/2009

        العدد: 1617                                                                                                                 التاريخ: 2009-1-27 

        رقم الصفحة: ) 43 (                                                                                                        اليوم: الثالثاء
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التغطية اإلعالمية لشهر شباط ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات:

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر شباط 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

•  املجلس الوطني لشؤون األرسة يعقد ورشة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع مجهويل النسب يف األردن.

•  بحضور امللكة رانيا العبد الله و�شاركة عربية واسعة انطالق فعاليات املؤ�ر العر� الثا� لح�ية األرسة من العنف.

•  الرتحيب بشبكة عربية لح�ية األرسة من العنف.  

2. عدة لقاءات تلفزيونية واذاعية شملت لقاءات مع:

1- الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة.   

2- محمد مقدادي مدير برامج االرسة. 

3- حنان الظاهر مسؤولة سياسات وترشيعات االرسة.
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اوال / التغطية يف الصحف املحلية

2/2/2009 صحيفة الدستور
املجلس الوطني يعقد بعد غد جلسة نقاشية ملناقشة السياسات الخاصة 

بالتعامل مع قضية األطفال مجهويل النسب
1

2/2/2009 صحيفة الحدث العنف الجسدي أك� أنواع العنف ب� األردنيات 2

2/2/2009 صحيفة الحدث املجلس الوطني لشؤون األرسة يقرتح تعديالت لقانون األحوال الشخصية 3

2/2/2009 صحيفة الحدث لجنة إعالمية يف املجلس لشؤون األرسة 4

3/2/2009 موقع ع�ن نت اقرتاح تعديالت قانون األحوال الشخصية 5

4/2/2009
وكالة

األنباء األردنية / برتا 
ورشة متخصصة حول التعامل مع األطفال مجهويل النسب 6

4/2/2009 موقع زاد األردن
انعقاد ورشة متخصصة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع قضية 

مجهويل النسب يف األردن
7

4/2/2009 موقع جراسا
ورشة متخصصة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع قضية مجهويل 

النسب يف األردن
8

5/2/2009 صحيفة الرأي ورشة (مجهويل النسب) تناقش الجانب� الوقا� والترشيعي 9

5/2/2009 صحيفة الدستور «الوطني لشؤون األرسة» ينظم ورشة عمل حول «مجهويل النسب» 10

5/2/2009 صحيفة العرب اليوم
دراسة لشؤون األرسة والتنمية االجت�عية/ 70 طفًال مجهولو النسب يف 

األردن عام 2007
11

5/2/2009 صحيفة الغد ورشة حول التعامل مع األطفال مجهويل النسب 12

5/2/2009 صحيفة األنباط
ورشة متخصصة حول السياسات الخاصة بالتعامل مع قضية مجهويل 

النسب يف األردن
13

5/2/2009 �e Jordan Times
 Activists call for improving living conditions of

abandoned children
14
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التاديخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

6/2/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء

سلطاته توليه منذ والطفل األرسة بقضايا خاصا يويل اهت�ما امللك

الدستورية
15

7/2/2009 صحيفة الرأي امللك لقلب اقرب االحتياجات وذوو األيتام واملسنون 16

7/2/2009 صحيفة العرب اليوم
سلطاته توليه منذ والطفل األرسة بقضايا خاصا يويل اهت�ما امللك

الدستورية
17

8/2/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
األردنية املرأة ورفاهية ح�ية اجل من مذكرة تفاهم 18

9/2/2009 مرايا موقع
املتحدة األمم وصندوق األرسة لشؤون الوطني املجلس ب� تفاهم مذكرة

األرسة يف مجال للسكان
19

9/2/2009 الدستور صحيفة للسكان املتحدة واألمم األرسة لشؤون الوطني ب� تفاهم مذكرة 20

9/2/2009 صحيفة الرأي ورفاهية املرأة لح�ية تفاهم مذكرة 21

9/2/2009 صحيفة الحدث النسب مجهويل األطفال قضية حول الدراسات إجراء يف التوسع 22

9/2/2009 اليوم العرب صحيفة املرأة ورفاهية لح�ية مذكرة تفاهم 23

12/2/2009 السبيل صحيفة حقوق الطفل مؤرشات اتفاقية مناقشة ينهي االرسة لشؤون الوطني 24

12/2/2009 صحيفة الرأي الطفل حقوق حول اتفاقية مؤرشات ملناقشة حوارية جلسة اختتام 25

12/2/2008 صحيفة العرب اليوم
اتفاقية مؤرشات ملناقشة حوارية جلسة ينظم األرسة لشؤون الوطني

الطفل حقوق
26

12/2/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
األرسي العنف للح�ية من تجربة األردن السعودية تثمن 27

13/2/2009 الغد صحيفة األرسة ح�ية يف األردن تجربة تثمن السعودية 28

13/2/2009 السعودية األنباء وكالة
الثا� العر� املؤ�ر اجت�عات يف تشارك السعودية العربية اململكة

العنف من لح�ية األرسة
29

13/2/2009 صحيفة الرأي األرسي العنف للح�ية من تجربة األردن السعودية تثمن 30

13/2/2009 صحيفة العرب اليوم األرسي العنف للح�ية من تجربة األردن السعودية تثمن 31

13/2/2008 الدستور صحيفة من العنف األرسي الح�ية يف األردنية التجربة سعودي يثمن وزير 32
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14/2/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
العنف من األرسة لح�ية الثا� اإلقليمي املؤ�ر انطالق 33

14/2/2008 الغد صحيفة العنف من املرأة مؤ�ر ح�ية ترتيبات عن اإلعالن 34

14/2/2009 اإلخباري عمون موقع
العر� الثا� املؤ�ر املقبل االثن� يفتتح األرسة الوطني لشؤون املجلس

العنف من املرأة لح�ية
35

14/2/2009 مرايا موقع العنف من لح�ية املرأة الثا� العر� املؤ�ر 36

15/2/2009 صحيفة الرأي العنف من العر� املؤ�ر رانيا ترعى امللكة 37

15/2/2009 الدستور صحيفة غدا تنطلق من العنف األرسة لح�ية الثا� اإلقليمي املؤ�ر فعاليات 38

15/2/2009 البلد اخبار موقع
العبد رانيا امللكة برعاية العنف من املرأة لح�ية الثا� املؤ�ر العر�

شباط / 17-16 يف الله
39

15/2/2009 صحيفة العرب اليوم غدا العنف من األرسة لح�ية الثا� املؤ�ر 40

15/2/2009 الغد صحيفة غدا العنف من األرسة لح�ية محاور ترشيعية يناقش عر� مؤ�ر 41

15/2/2009 األنباط صحيفة االثن� غدا لح�ية األرسة الثا� اإلقليمي املؤ�ر انطالق 42

16/2/2009 صحيفة الرأي اليوم العنف املرأة من لح�ية الثا� املؤ�ر العر� 43

17/2/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
األرسة عربية لح�ية عن شبكة اإلعالن 44

17/2/2009 موقع راما
حافزنا غزالة أبو / الع� راما ل األرسة الوطني لشؤون املجلس عام أم�

بقضايا جاللة امللك الذي يهتم
45

17/2/2009 صحيفة الرأي العنف من األرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر أع�ل ترعى رانيا امللكة 46

17/2/2009 صحيفة الرأي العنف من األرسة لح�ية العر� املؤ�ر تفتتح رانيا امللكة 47

17/2/2009 الدستور صحيفة العنف من األرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر فعاليات انطالق 48

17/2/2009 صحيفة العرب اليوم العنف تناهض عربية لشبكة يتطلع األرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر 49

17/2/2009 الغد صحيفة العنف من األرسة لح�ية عربية شبكة لتأسيس دعوة 50
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18/2/2009 الغد صحيفة األرسي العنف مكافحة حول تجاربها تعرض عربية دول 51

18/2/2009 السبيل صحيفة
أع�له للخروج بسياسة ملواجهة يواصل األرسة لح�ية العر� املؤ�ر

األرسي العنف
52

18/2/2009 صحيفة الرأي العنف من األرسة شبكة عربية لح�ية بإنشاء الرتحيب 53

18/2/2009 صحيفة الرأي االجت�عية املجاالت يف تعاون مع ُع�ن اتفاقية 54

18/2/2009 الدستور صحيفة
لح�ية عربية شبكة بإنشاء بالتوصية أع�له يختتم الثا� العر� املؤ�ر

العنف من األرسة
55

18/2/2009 صحيفة العرب اليوم األرسة لح�ية العربية الشبكة إطالق 56

18/2/2009 �e Jordan Times
 Social norms, lack of data impede fight against domestic

violence
57

18/2/2009 صحيفة الرأي
للدليل الطبية والحاجة الرعاية إه�ل ب� ضحايا العنف

الصحي بالتعامل التدريبي
58

19/2/2009 الدستور صحيفة الحويان محمود بقلم / امللكة عيون يف األرسة 59

19/2/2009 �e Jordan times
 Family protection network seeks to phase out domestic

violence
60

2/2009
 Living Well

Magazine

يف حول االنتحار أبو غزالة هيفاء الدكتورة األم� العام مع صحفية مادة

األردن
61

العنف من األرسة لح�ية الثا� العر� باملؤ�ر املتعلقة األخبار  مدرج

آذار2009 شهر يف مجالت وردت   والتي
62

11/3/2009 روتانا مجلة
العنف  من األرسة لح�ية عربية شبكة -1

الطفل لح�ية العر� املؤ�ر تستضيف السعودية -2
63

14/3/2009 مجلة سيد�

لح�ية األرسة العر� يف كواليس املؤ�ر سيد�

العنف العائيل س�فض العربيات الوزيرات االرسة/ ح�ية العر� املؤ�ر

عميل بشكل

64



30

        العدد: 14924                                                                                                        التاريخ:  2009-2-2 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 3 )         رقم الصفحة:



31

        العدد: 666                                                                                                          التاريخ:  2009-2-2 

)                                                                                                اليوم: اإلثن� 2 )         رقم الصفحة:



32

        العدد: 666                                                                                                            التاريخ:  2009-2-2 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 2 )         رقم الصفحة:



33

        العدد: 666                                                                                                            التاريخ:  2009-2-2 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 3 )         رقم الصفحة:



34

الثالثاء                                                                                                            التاريخ: 2009-2-3         اليوم:

الشخصية تعديالت قانون االحوال اقرتاح
ابو قاعود ا�ان الحدث

بضم  التنفيذ مستعجًال طلباً زوجها قدم ان بعد حضانتها اىل اشهر 6 العمر من البالغ طفلها  بضم بقضيتها البت يتم الصرب ان تنتظر بفارغ
. حضانته اىل الطفل

التنفيذ معجل طلب وقدم الطفل اهليتها الحتضان بعدم املحاكم االردنية يف طعناً قدم الذي زوجها وب� بينها استحالت  الحياة قد وكانت
هذا يف الطفل حضانة حق االم �نح اإلسالمية االرد� واملعتمد عىل الرشيعة الترشيع ان من بالرغم عليه املوافقة �ت الطفل والذي بضم
وما زالت تنتظر امه حضن من طفل تنتزع يف االردن قضائية سابقة اي هناك يكن � امه، ك� إىل احوج الطفل يكون والذي الصغ� العمر

. وبطريقة كيدية عنوة منها طفلها  اخذ بعدما التي  الحضانة دعوى يف  البت

بينه� الحياة تستحيل بعدما ازواجهن قبل من لديهن االمومة مشاعر بتزاز ال اردنيات يتعرضن سيدات حال كث�ا عن يختلف حال ال هذا
. يلجان للمحاكم والقضاء حيث

الخلع  في� يتعلق �واد عام 2001 تعديل بسيط اجري عليه 76 مع عام منذ االردن نافذ به يف املعمول الشخصية االحوال قانون زال وما
. مؤقت بقانون صدرت والتي واملشاهدة التعسفي والطالق

متخصص� من استشارية لجنة بتشكيل قام حيث الشخصية  يف قانون االحوال الثغرات هذه االرسة اىل لشؤون الوطني املجلس انتبه وقد
النواب مجلس عىل عرضها ليتسنى تعديلها ومحاولة ملناقشتها

. االطفال بحضانة يتعلق في� وخاصة املراة صالح يف تصب انها القانونية الثغرات تعديل هذه عىل القا�ون ويؤكد

ضمت الشخصية االحوال قانون يف الواردة الثغرات املايض  بعض االسبوع جلسة متخصصة يف االرسة لشؤون الوطني املجلس وناقش
. املد� املجتمع ومؤسسات االختصاص واصحاب اكاد��

في� املد� املجتمع ومؤسسات الربملاني� دور تعزيز رضورة عىل غزالة ابو هيفاء االرسة الدكتور الوطني لشؤون املجلس عام ام� واكدت
. االرسة تخص التي يتعلق بالترشيعات

واملراة باالرسة املتعلقة القضايا كافة متابعة عىل حرص رانيا العبدالله امللكة تراسه والذي االرسة لشؤون الوطني املجلس غزالة ان ابو وقالت
باالرسة املتعلقة الترشيعات محاولة لتعديل يف ( واالعيان (النواب الربملاني� مع التواصل اىل يهدف الذي الدعم الفني مكتب خالل انشاء من
مؤسسات ارشاك عمل عىل ك� باالرسة القوان� الخاصة ملناقشة اجت�عات عدة عقد الفني املكتب ان اىل منوهة لها كر�ة تضمن حياة والتي
الخاصة بقوان� االحوال الترشيعات لتعديل يف محاولة مجلس النواب عىل عرضها من بد التي ال القضايا اولويات يف معرفة املجتمع املد�

. الشخصية

عىل  نصت 162 املادة ان موضح� سن الحضانة عند قضية توقفوا كث�ا حيث الشخصية االحوال قانون يف املجتمعون الثغرات ناقش ذلك اىل
عىل بتعديلها اوصت يف املجلس االستشارية اللجنة بلوغهم.وكانت اىل اوالدها وحضانة تربية عىل نفسها حبست االم التي حضانة �تد ان

. سنة 15 سن اىل اوالدها وحضانة عىل تربية نفسها حبست التي االم حضانة �تد النحو

بالصغار إرضار ذلك  ويف  بلوغه عن  وسؤاله املحكمة  إىل  الطفل  بإحضار البلوغ من  التحقق حاليا يتم التعديل سبب اللجنة واوضحت
. ونفسيتهم

تخاصم االم وال الوالدة كشهادات الرسمية بالوثائق الحاضنات غ� االم من مخاصمة عند السن من التثبت �كن انه االستشارية وترى اللجنة
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النصوص وتوضح الصغ� وليس الخصم هي االم فتكون للخصومة اهال يكون السن هذه يف الصغ� الن عرشة بعد الخامسة االوالد بحضانة
االم التي  حضانة �تد 162 املادة نص بتعديل االستشارية اللجنة واوصت نفسها املحاكم االطفال اىل يجنب احضار بشكل بذلك املتعلقة

الخامسة عرشة ا�ام حتى اوالدها تربية وحضانة عىل نفسها حبست

وضعها اىل املجلس يسعى التي املالحظات من كث� عىل واجمعوا الشخصية باالحوال املتعلقة البنود من العديد ناقشوا املجتمعون اىل ان يشار
. املجلس اهداف اهم احد هو الذي النصاف املراة محاولة يف النواب مجلس عىل وعرضها يف املواد القانونية

تعمل القضاة والتي قايض دائرة يف املبذولة الجهود مع تتزامن لتنفيذها املجلس يسعى التي الشخصية االحوال قانون تعديالت ان يشار اىل
. الشخصية االحوال لقانون جديدة صياغة وضع عىل

http://ammannet.net/look/article.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle=26189&NrIssue=5&NrSection=4
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األربعاء                                                                                                                  التاريخ: 2009-2-4          اليوم:

النسب االطفال مجهويل مع التعامل حول متخصصة ورشة

السياسات  حول االربعاء اليوم متخصصة ورشة االجت�عية مع وزارة التنمية بالتعاون االرسة لشؤون الوطني املجلس -عقد (برتا) شباط 4 ع�ن
مارك. الند فندق يف النسب مجهويل االطفال مع الخاصة بالتعامل

نهاية  1953 وحتى يف عام الحس� االجت�عية ملؤسسة انشائها ومنذ الوزارة ان الرطروط فواز الدكتور االجت�عية التنمية وزارة ممثل وقال
دور الرعاية  يف يزالون ال طفال و392 ارس قبل من احتضانهم تم بينهم 706 اطفال النسب، مجهويل طفال من مع 1098 2007 تعاملت عام

نسبهم. اثبات قضايا تسوية او االحتضان حصولهم عىل فرصة لح� االجت�عية

تطوير اىل تحتاج مجهويل النسب االطفال مع تتعامل التي االردنية الترشيعات ان خرض أسمى املرأة لشؤون الوطنية اللجنة عام أم� وبينت
ظروف والدته. عن مسؤول باعتباره غ� الفضىل املصلحة الطفل تعطي التي الحلول اليجاد

موضوع االطفال يف معدلة ترشيعات اقرار انتظار عدم اىل مؤمن الحديدي الدكتور الرشعي للطب الوطني مدير املركز طالب من جهته
االطفال. هؤالء مع للتعامل معينة واجراءات قرارات تبني اىل االجت�عية وزارة التنمية املسؤولة ومنها داعيا الجهات النسب، مجهويل

الوطنية واللجنة  االنسان، حقوق ومنظ�ت واالوقاف، والعدل والصحة االجت�عية التنمية وزارات عن ممثلون الورشة اع�ل يف وشارك
. رسمية وغ� رسمية وهيئات لشؤون املرأة،

ك. م ع/ت ع/هـ --(برتا )

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=85583
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األربعاء                                                                                                                   التاريخ: 2009-2-4          اليوم:

االردن يف النسب مجهويل قضية مع بالتعامل الخاصة السياسات حول متخصصة انعقاد ورشة

قضية مع بالتعامل الخاصة  السياسات حول متخصصة ورشة االجت�عية التنمية وزارة مع  بالرشاكة االرسة  لشؤون الوطني املجلس عقد
الند مارك. يف فندق العالقة ذات كافة االطراف االردن �شاركة النسب يف مجهويل

االسباب ملعالجة هذه املشكلة الجهود تظافر من بد ال التي االجت�عية القضايا من واحدة النسب مجهويل ان قضية عىل املشاركون وأكد
االتفاقية الدولية عىل االردن توقيع من بالرغم فإنه التنمية االجت�عية االرسة ووزارة الوطني لشؤون املجلس اجراها لدراسة . ووفق والنتائج

لالطفال  اجت�عية بديلة رعاية يضمن انه منها اال املادة 21 عىل وتحفظه عليها 2006 املصادقة لقانون واصداره 1991 عام الطفل لحقوق
. االحتضان وبرنامج االجت�عية الرعاية دور وه� مؤسست� خالل من النسب مجهويل

مجهويل النسب. االطفال ومن بينها  كر�ة حياة لها تضمن التي املختلفة والخاصة باالرسة بالترشيعات النظر اعادة يف املجلس دور ويتمثل
الدول  (تعرتف االوىل املادة حقوق الطفل اتفاقية من 6 املادة ان حيث ملعالجتها الجهود جميع تضافر تسلتزم القضية وخاصة ان هذه
بقاء ممكن حد اقىص اىل يف االتفاقية االطراف الدول تكفل ) نفسها من املادة الثانية املادة اما ( الحياة يف حقا اصيال طفل لكل بأن االطراف
منذ الحق له ويكون فورا والدته بعد يسجل ) ان يف حق الطفل االول عىل البند االتفاقية من السابعة تؤكد املادة وايضا ( الطفل و�وه

رعايته�. وتلقي والديه يف معرفة الحق , االمكان قدر له الحق , له قدر االمكان ويكون اكتساب جنسية والحق يف اسم يف والدته

عىل قضية املؤسسات تعمل من العديد هناك ان حيث التشار� بالعمل منه ا�انا العالقة، املؤسسات ذات مع بالرشاكة املجلس ويعمل
– (دائرة الداخلية ووزارة ( العام (دائرة االفتاء االوقاف ووزارة الصحة ووزارة االجت�عية التنمية وزارة وهي االردن يف النسب مجهويل االطفال

. االعالم و العام االمن ومديرية املدنية والجوازات) االحوال

االرد�  العقوبات لبيان موقف االرسة لح�ية الوطني الفريق مع بالتعاون 2007 العنف عام االرسة من لح�ية الوطني االطار املجلس واعد
النسب. مجهويل االطفال بوالدة من املتسبب�

النسب مجهويل االطفال عدد حاالت فإن االجت�عية ووزارة التنمية بها املجلس قام التي وفقا للدراسة  االردن يف املشكلة حجم اىل وبالنظر
االمهات.  معرفو طفال و35 السفاح ضحايا اطفال و3 لقيطا 2007 بلغت 70 حالة منهم 32 طفال عام االردن يف

ايجاد �اذج من ال بد لذلك االسباب من اك� النتائج معالجة النسب يتم فيها مجهويل مشكلة االطفال ان اىل الذكر انفة وخلصت الدراسة
مجهويل االطفال حول قضية اجراء الدراسات يف التوسع اىل اضافة االسباب ناحية النسب من مجهويل االطفال قضية مع للتعامل تطبيقية

. وتزويجهم وتعليمهم االقتصادي بالنشاط عالقتهم مثل عالقة لها سياسات تطوير لصالح توصياتها وتوظيف النسب
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األربعاء                                                                                                                   التاريخ: 2009-2-4          اليوم:

االردن يف النسب مجهويل مع قضية بالتعامل السياسات الخاصة حول متخصصة ورشة

قضية مع بالتعامل الخاصة  السياسات حول متخصصة ورشة االجت�عية التنمية وزارة مع  بالرشاكة االرسة  لشؤون الوطني املجلس عقد
الند مارك. يف فندق العالقة ذات كافة االطراف االردن �شاركة النسب يف مجهويل

االسباب ملعالجة هذه املشكلة الجهود تظافر من بد ال التي االجت�عية القضايا من واحدة النسب مجهويل ان قضية عىل املشاركون وأكد
االتفاقية الدولية عىل االردن توقيع من بالرغم فإنه التنمية االجت�عية االرسة ووزارة الوطني لشؤون املجلس اجراها لدراسة . ووفق والنتائج

لالطفال  اجت�عية بديلة رعاية يضمن انه منها اال املادة 21 عىل وتحفظه عليها 2006 املصادقة لقانون واصداره 1991 عام الطفل لحقوق
. االحتضان وبرنامج االجت�عية الرعاية دور وه� مؤسست� خالل من النسب مجهويل

مجهويل النسب. االطفال ومن بينها  كر�ة حياة لها تضمن التي املختلفة والخاصة باالرسة بالترشيعات النظر اعادة يف املجلس دور ويتمثل
الدول  (تعرتف االوىل املادة حقوق الطفل اتفاقية من 6 املادة ان حيث ملعالجتها الجهود جميع تضافر تسلتزم القضية وخاصة ان هذه
بقاء ممكن حد اقىص اىل يف االتفاقية االطراف الدول تكفل ) نفسها من املادة الثانية املادة اما ( الحياة يف حقا اصيال طفل لكل بأن االطراف
منذ الحق له ويكون فورا والدته بعد يسجل ) ان يف حق الطفل االول عىل البند االتفاقية من السابعة تؤكد املادة وايضا ( الطفل و�وه

رعايته�. وتلقي والديه يف معرفة الحق , االمكان قدر له الحق , له قدر االمكان ويكون اكتساب جنسية والحق يف اسم يف والدته

عىل قضية املؤسسات تعمل من العديد هناك ان حيث التشار� بالعمل منه ا�انا العالقة، املؤسسات ذات مع بالرشاكة املجلس ويعمل
– (دائرة الداخلية ووزارة ( العام (دائرة االفتاء االوقاف ووزارة الصحة ووزارة االجت�عية التنمية وزارة وهي االردن يف النسب مجهويل االطفال

. االعالم و العام االمن ومديرية املدنية والجوازات) االحوال

االرد�  العقوبات لبيان موقف االرسة لح�ية الوطني الفريق مع بالتعاون 2007 العنف عام االرسة من لح�ية الوطني االطار املجلس واعد
النسب. مجهويل االطفال بوالدة من املتسبب�

النسب مجهويل االطفال عدد حاالت فإن االجت�عية ووزارة التنمية بها املجلس قام التي وفقا للدراسة  االردن يف املشكلة حجم اىل وبالنظر
االمهات.  معرفو طفال و35 السفاح ضحايا اطفال و3 لقيطا 2007 بلغت 70 حالة منهم 32 طفال عام االردن يف

ايجاد �اذج من ال بد لذلك االسباب من اك� النتائج معالجة النسب يتم فيها مجهويل مشكلة االطفال ان اىل الذكر انفة وخلصت الدراسة
مجهويل االطفال حول قضية اجراء الدراسات يف التوسع اىل اضافة االسباب ناحية النسب من مجهويل االطفال قضية مع للتعامل تطبيقية

. وتزويجهم وتعليمهم االقتصادي بالنشاط عالقتهم مثل عالقة لها سياسات تطوير لصالح توصياتها وتوظيف النسب

http:www.gerasanews.com/web/?c=131&a=6965
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        العدد: 13997                                                                                                        التاريخ:  2009-2-5 

)                                                                                                 اليوم: الخميس 2 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14927                                                                                                        التاريخ:  2009-2-5 

)                                                                                                 اليوم: الخميس 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 4240                                                                                                         التاريخ:.  2009-2-5 

)                                                                                                 اليوم: الخميس 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1626                                                                                                           التاريخ:  2009-2-5 

)                                                                                                 اليوم: الخميس 11 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1352                                                                                                            التاريخ: 2009-2-5

)                                                                                    اليوم: الخميس ديرتنا )         رقم الصفحة:

االردن يف النسب مجهويل مع قضية بالتعامل السياسات الخاصة حول متخصصة ورشة

األنباط

بالتعامل مع الخاصة السياسات حول ورشة متخصصة يوم امس االجت�عية التنمية مع وزارة بالرشاكة لشؤون االرسة الوطني املجلس عقد
واحدة النسب مجهويل قضية ان عىل املشاركون وأكد مارك، الند فندق العالقة يف ذات االطراف كافة �شاركة االردن النسب يف مجهويل قضية

. االسباب والنتائج املشكلة هذه من تضافرالجهود ملعالجة بد التي ال االجت�عية القضايا من

لحقوق الدولية االتفاقية االردن عىل توقيع من بالرغم االجت�عية فإنه التنمية االرسة ووزارة لشؤون الوطني املجلس اجراها لدراسة ووفقا
مجهويل  بديلة لالطفال اجت�عية يضمن رعاية انه اال منها املادة 21 عىل وتحفظه عليها 2006 املصادقة لقانون واصداره 1991 عام الطفل

. االحتضان وبرنامج الرعاية االجت�عية وه� دور خالل مؤسست� من النسب

مجهويل النسب. االطفال بينها ومن كر�ة حياة تضمن لها التي باالرسة والخاصة املختلفة بالترشيعات النظر يف اعادة املجلس دور ويتمثل
الدول  (تعرتف االوىل املادة الطفل حقوق  اتفاقية من 6 املادة ان حيث ملعالجتها الجهود جميع تضافر تسلتزم القضية وخاصة ان هذه 
بقاء ممكن حد اقىص اىل يف االتفاقية االطراف الدول تكفل نفسها من املادة الثانية املادة اما الحياة يف حقا اصيال طفل لكل بأن االطراف
والدته منذ الحق له ويكون والدته فورا بعد يسجل ان يف الطفل حق عىل البند االول من االتفاقية السابعة املادة تؤكد و�وه.وايضا الطفل

رعايته�. يف معرفة والديه وتلقي الحق االمكان , قدر ويكون له جنسية اكتساب اسم والحق يف يف

عىل قضية تعمل العديد من املؤسسات هناك ان حيث التشار� بالعمل منه ا�انا العالقة، املؤسسات ذات مع بالرشاكة املجلس ويعمل
– (دائرة الداخلية ووزارة ( العام (دائرة االفتاء االوقاف ووزارة الصحة ووزارة االجت�عية التنمية وزارة وهي االردن يف النسب مجهويل االطفال

مع  2007 بالتعاون عام العنف من االرسة لح�ية الوطني اإلطار املجلس واعد العام واإلعالم، االمن والجوازات) ومديرية املدنية االحوال
مجهويل النسب. االطفال بوالدة من املتسبب� االرد� العقوبات موقف لبيان االرسة لح�ية الوطني الفريق

يف النسب االطفال مجهويل حاالت عدد فإن االجت�عية التنمية املجلس ووزارة بها التي قام للدراسة وفقا االردن يف حجم املشكلة وبالنظراىل
اىل  الذكر آنفة الدراسة خلصت األمهات، معرفو طفال و35 السفاح ضحايا اطفال و3 لقيطا 2007 بلغت 70 حالة منهم 32 طفال عام االردن
االطفال قضية مع تطبيقية للتعامل �اذج ايجاد بد من ال لذلك االسباب من معالجة النتائج اك� يتم فيها النسب مجهويل االطفال مشكلة ان
وتوظيف توصياتها لصالح تطوير النسب مجهويل االطفال قضية حول الدراسات اجراء التوسع يف اىل اضافة االسباب ناحية من النسب مجهويل

. وتزويجهم. االقتصادي وتعليمهم بالنشاط عالقتهم مثل عالقة لها سياسات

http://www.alanbat.net/news/Viewoldnews.asp?Nid=225905
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The Jordan Times

      �ursday, Feb 5th, 2009                                                                                                Issue No: 10113  

Activists call for improving living
conditions of abandoned children

By Hana Namrouqa

AMMAN - Activists and sociologists on Wednesday called for formulating laws to improve 
the living conditions of abandoned children and ensure their basic rights.

The experts, representing various public institutions and NGOs, underscored that abandoned 
children represent one of the main social issues affecting families in Jordan, with 20 cases 
registered each year.

Ministry of Social Development Secretary General Mohammad Khasawneh said addressing 
the issue of this segment of children is a joint responsibility shared by the country’s different 
institutions.

“The main solution to tackle this problem is permitting families unable to have children to 
foster an abandoned child under certain conditions,” Khasawneh said yesterday during a 
workshop held by the National Council for Family Affairs (NCFA) and the Ministry of Social 
Development.

Jordan, which does not allow formal adoption because it is prohibited in Islam, implemented 
the fostering system over a decade ago. Unlike adoption, foster children are not named after 
their foster parents, who can only choose the child’s first name, according to Hana Eter, an
expert in child affairs and a former director of the fostering department at the Ministry of 
Social Development.

Eter noted that the remaining three names - the father’s and grandfather’s as well as surname 
- of foster children is determined by the Civil Status and Passports Department, which also 
issues the child a passport, birth certificate and family book.

“Foster children are not allowed to inherit, but their foster parents are free to open a bank 
account in their names or buy them property,” she told The Jordan Times yesterday.

Ministry figures indicate that 706 children were fostered by the end of 2007, 72.47 per cent of
whom are living in Jordan and the rest abroad.

In 2008, the number stood at 48, according to Fawaz Ratrout, the ministry’s director of social 
awareness.

The ministry looks after abandoned children at care centres, where they constitute 35 per cent 
of the total number of 1,093 children, he added.

Several infants were abandoned in 2007, most of whom were later found to be illegitimate. 
Ministry figures indicate that 32 abandoned children were registered in 2007.
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Children whose parents are unknown are labelled “laqeet” in Arabic, and are usually raised in 
orphanages. If their parents are unknown, they are given fictitious surnames, which are used
in their birth certificates.

Registering these children as illegitimate or laqeet is a violation of human rights, some 
activists said yesterday, highlighting the effects such classification will have on them during
their childhood and adult life. 

Under human rights principles, no child is illegitimate and such tags promote discrimination, 
which human rights specialists are fighting to eliminate.

“We have been working on a unified definition of abandoned children, because some people
say as long as the father is unknown, the child is referred to as abandoned,” Eter noted. 

In a bid to address the issue, the workshop participants urged the Social Development Ministry 
to expedite issuance of a child rights law and draw up regulations governing abandoned 
children.

They also called on the Health Ministry to intensify security at hospital delivery wards to 
prevent the abandoning or kidnapping of newborn babies.

Several abandoned infants were found over the past two years, either on the street or in health 
facilities. In late 2007, a newborn baby girl was kidnapped from Al Bashir Hospital a few 
hours after she was born, and was found a few days later in an alley.

Participants at yesterday’s workshop also called for setting up a mechanism to limit illicit 
abortions.

“Several doctors, whether from the private or public sector, are performing abortions in 
exchange for money… it is vital to take measures to prevent this from happening,” Eter said.
The Public Security Department also plays a major role in the issue, the participants noted, 
calling for establishing nurseries at women’s correctional and rehabilitation centres.

“If a mother is able to breastfeed her baby and watch the child grow, it will be difficult for her
to abandon him/her once she completes her prison term… this will help reduce the number of 
abandoned children,” said Lina Mola, director of the SOS Children’s Village in Jordan.

The participants also came up with a number of proposals to reduce the number of abandoned 
children, mainly regulating the recruitment of domestic helpers, under which they undergo 
two medical tests annually during their stay in the country to examine their reproductive 
health status.“A total of 30.4 per cent of abandoned children are delivered by domestic helpers 
or female guest workers. Authorities deal with the situation by deporting the mothers, and if 
they opt to give up their children, we have to tackle the problem,” Eter said.

She called for obliging female guest workers to take their children with them when they are 
deported.

The Ministry of Social Development said the recommendations would be studied and an 
action plan drawn up to better care for abandoned children and prevent new cases. 

The Jordan Times
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الجمعة                                                                                                           التاريخ: 2009-2-6         اليوم:

سلطاته الدستورية منذ توليه والطفل االرسة بقضايا خاصا اهت�ما يويل امللك

التصدي عىل وركز االرسة والطفل بقضايا خاصا اهت�ما الدستورية سلطاته توليه منذ الثا� عبدالله امللك (برتا)-اوىل جاللة 6شباط ع�ن
له�. او التعرض عليه� االعتداء يجوز ال احمر خط مؤكدا جاللته انه� املرأة او يتعرض له الطفل اشكاله،الذي للعنف بجميع

االساسية اللبنة هي والتي  االردن،ولالرسة الطفال االفضل املستقبل السترشاق دا�ا وسعيا  مستمرا تطورا جاللته عهد يف  االردن وشهد
للمجتمع.

املستقبل جيل هم صحية وسليمة الطفال بيئة لتحقيق اولوياتهم االرسة من اهم جعل اىل العبدالله رانيا امللكة وجاللة جاللته سعى ك�
واالستقرار. باألمان تنعم والرسة

االرسة  مستوى معيشة بتحس� ليعنى العبدالله رانيا امللكة لجاللة رئاسته اسند والذي 2001 االرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس فجاء
اليات التنسيق ايجاد عىل والعمل باالرسة عالقة لها الترشيعات التي مراجعة خالل من الترشيعية الالزمة البيئة توف� عىل والعمل االردنية

االرسة. مجال يف العاملة الجهات مع والرشاكة

رؤى لتحقيق دا�ا يسعى وأفرادها باألرسة تعنى أهلية تأسس كهيئة الذي املجلس ان غزالة هيفاء ابو الدكتورة العام للمجلس وتقول االم�
باملجتمع. االيجا� التغي� احداث يف ودورها باألرسة باالهت�م الجاللة صاحبي

بإطالقها  الجاللة صاحبا تفضل والتي 2013 – 2004 لألعوام للطفولة الوطنية جاءت الخطة فقد الطفل إلعداد األوىل املؤسسة األرسة هي والن
لألطفال. القدرات والح�ية اآلمنة والن�ء وتنمية والحياة كالصحة محاور عدة وشملت

عىل وتشتمل العرص مع متطلبات معطياتها تنسجم 2005والتي عام يف لألرسة األردنية اإلسرتاتيجية الوطنية اطالق تم انه ابوغزالة وتقول
األردنية. األرسة حياة جوانب كافة

2008 فكانت  عام السن خالل لكبار الوطنية اإلسرتاتيجية اعد رشكائه ومع املجلس ان اوضحت ابو غزالة السن كبار والهت�م جاللته بفئة
الهادفة والربامج السياسات ومعدي القرار أصحاب متناول لوضعها يف السن، الخاصة بكبار برسم السياسات تهتم التي األوىل الوطنية الوثيقة

الفئة. لهذه املقدمة الربامج يف والقصور الخلل إىل معرفة

حيث  جنيف يف الطفل حقوق إىل لجنة لحقوق الطفل الثالث التقرير 2005 عام رفع يف املعنية املجلس ورشكاءه من الجهات ان واضافت
الطفل. الحكومة لح�ية قبل من التداب� املتخذة كافة التقرير تضمن

. 2008 عام العبدالله بإطالقه خالل رانيا امللكة تفضلت جاللة األطفال،والذي وضع تقريرا اليونيسف منظمة مع بالتعاون املجلس ك� اعّد

وغ�ها. والصحية االجت�عية والعوامل والثقافة والحاكمية واالقتصاد واإلسكان كالبيئة األطفال يعيش فيها التي الظروف التقرير ورشح

،2005-2009 لألعوام العنف األرسة من لح�ية الوطنية اإلسرتاتيجية الخطة طور األرسة لشؤون الوطني املجلس ان اىل غزالة ابو واشارت
.2007 العنف من لح�ية األرسة الوطني واإلطار

العاملية الصحة منظمة اعتمدت واستقرار فقد امن األردن واحة وسعي جاللته ليبقى األرسة ح�ية مجال يف األردن بجهود اعرتافا ” وقالت
رشق  دول مستوى عىل نوعه من األول يعترب والذي األرسي، العنف من والح�ية الوقاية مجال يف إقليمي 2006 كمركز تعاون عام املجلس يف

املتوسط. األبيض حوض

2008بالتعاون عام خالل النواب واألعيان مجليس من اقر الذي األرسي العنف من الح�ية قانون إصدار مراحل تابع املجلس ان واوضحت
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مرشوع القانون. املالحظات عىل االجت�عية وقدم عددا من مع وزارة التنمية

التنمية االجت�عية. املجلس ووزارة اقرتحها التي التعديالت 75باملئة من مجلس األمة حوايل وتبنى

الربملاني�  دور بهدف تعزيز األعيان والنواب مجليس مع الفني للتواصل املكتب إنشاء مبادرة أطلق املجلس 2008 عام يف انه غزاله ابو وقالت
لألرسة مؤقته تشكيل لجنة واملتضمنة األعيان ملجلس الرائدة املبادرة اىل مش�ة األرسة بشؤون املعنية العامة السياسيات وتحليل يف مناقشة
واملعاهدات واالقرتاحات القوان� دراسة عىل للعمل األرسة، لشؤون الوطني املجلس يف الفني املكتب والتواصل مع للتعاون األعيان مجلس يف

. باألرسة املتعلقة واالتفاقيات

اجل األردنية ومن أرستنا اجل من والعمل الجهد من املزيد بذل علينا ”حق غزالة ابو تقول لسلطاته الدستورية تسلم جاللته ذكرى ويف
الشموخ اردن اجل نعطي من نبقى أن دا�ا يحثنا فجاللته واإلقليمية، الدولية املحافل كافة الذي يحتذى يف األ�وذج ليبقى الحبيب أردننا

. ” والصمود

م. --(برتا)

. ك / هـ ع/رع

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=&Artical=85797
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        العدد: 13999                                                                                                          التاريخ: 2009-2-7

( 6 )                                                                                                اليوم: السبت         رقم الصفحة:

امللك لقلب األقرب االحتياجات وذوو واملسنون األيتام

واطفال دور االيتام وفئة سنوات قبل عرش شباط شهر من السابع يف الثا� سلطاته الدستورية عبدالله امللك جاللة تويل -منذ سه� بشناق
تولية سلطاته بعد لجاللته االوىل الزيارة . فكانت جاللته لدن من باهت�م االحتياجات الخاصة يحظون وذوي االجت�عية واملسنون الرعاية

. االبوي بالحب واشعارهم احتضانهم و االطفال لهؤالء الدستورية

دوما ويعمل حجم معاناتهم يدرك الذي االب الحا� وهو لجاللته لقلب االقرب هي الفئات هذه ان مفادها حينها رسالة جاللته قدم فقد
ارسهم فقدوا االطفال الذين و كااليتام باملجتمع حظا االقل بالفئات الوقت ذلك منذ جاللته اهتم . لهم الحب و الالزمة الرعاية توف� عىل

. و العطف الرحمة بع� جاللته اليهم ينظر الذين السن كبار فئات جانب االجت�عية اىل التنمية مؤسسات يف ويعيشون

معهم وقت وقضاء عليهم الهدايا توزيع و احوالهم وتفقد املسن� دور بزيارة االعياد رمضان و كشهر عديدة مناسبات يف جاللته دأب فقد
تويل عىل مرت عرش سنوات واالهت�م . العطف يف الفئات هذه حق العمل و املشاغل � تنسيه الذي القائد ودفء شعور بحنان يشعرون
الحقيقي العطاء ومعنى الفئات هذه اتجاه جاللته نفس يف تعيش التي االنسانية املشاعر كم عىل شاهد الدستورية وكل عام سلطاته جاللته

. وعطفه يجلس معه ويشعرة بحبه مؤسسته يف وهو يزوره جاللته يرى طفل كل به يشعر الذي

التنيمة لوزارة االيعاز اىل دفعه مستقبلهم وعىل عليهم خوفه بل فحسب مؤسساتهم يف االطفال عىل وحرصه اهت�م جاللته يتوقف و�
القانو� العمر وهو الثامنة عرش لسن ووصلن بها عمرهن سنوات عشن املؤسسات اللوا� لفتيات بديلة ايجاد بيوت عىل االجت�عية بالعمل

. الرعاية ودور املؤسسات من الفتاة به تخرج يجب ان الذي

آمنة بيوت

به بعد يعشن مكان وجود لعدم االحباط و بالخوف يشعرن كن اللوا� الفتيات هؤالء نفوس يف االمل شموع أضاءت هذه جاللته خطوة
به يعشن لهن آمنا بديال ايجاد برضورة شعر ومتطلباتهن ملشاكلهن واالست�ع الدور لهذه خالل زياراته فجاللته من املؤسسات خروجهن
قبل من تجهيزها حاليا عىل يتم العمل التي البيوت الدور هذه هذه اىل اوصلتهن االرسية التي ظروفهن متناس� الحقيقية حياتهن ويبدان
باالمن لتشعر عرش الثامنة مشارف عمر عىل وهي باملؤسسات طفولتها سنوات عاشت فتاة حقيقية لكل هدية هي االجت�عية التنمية وزارة
عىل دوما ويعمل االهت�م و للرعاية يحتاج سن كب� و ال الظروف هذه فتاة �ثل او طفل كل ينىس جاللته ال بان وتشعر النفيس االستقرار و

. ومساعدتهن امالهن تحقيق

املتعاقبة للحكومات جاللته الدا�ة توصيات كب�ا وكانت اهت�ما االطفال و املراة و االردنية اوىل جاللته االرسة املاضية سنوات فخالل العرش
. لهم توف� سبل النجاح عىل العمل الكب� و االهت�م الفئات هذه برضورة ايالء
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احمر خط والطفل املرأة

و املراة ان عىل تؤكد واضحة جاللته كل�ت فكانت او الطفل للمراة يحدث سلوك عنف باي جاللته لتؤثر ا� تؤرش رصخة جاللته واطلق
وتجنبيهم أي مظهر كب�ا اهت�ما االرسة ايالء افراد جاللته عىل حرص عىل يدل وهذا . االساءة و للعنف نعرضه� يجوز ان ال احمر خط الطفل

االرسة . وجود اساس و االخت و االم هي مشاعر وكيان املراة التي يؤذي الطفولة ويجرح العنف الذي مظاهر من

رافق دائم مل� حرص االفعال بهذه يقوم من لكل ردود قاسية امراة وانتظار أي عىل االعتداء طفل او الي االساءة بعدم فتحذيرات جاللته
مت�سكا االرسي الكيان عىل املحافظة اهمية و املجتمع يف املراة بدور يؤمن فجاللته الدستورية لتوليه سلطاته االوىل اللحظات منذ جاللته

. النهضة بالوطن عىل يعمل بنفسه وجيل يثق اسوياء اخراج اطفال عىل االقدر هي الناجحة االرسة الن للعنف سلوك أي من خاليا

مضيئة ..نقاط شؤون االرسة

رانيا العبد  لجاللة امللكة رئاسته اسند والذي 2001 عام االرسة يف لشؤون الوطني املجلس بتأسيس وشؤونها باالرسة ويتمثل اهت�م جاللته
عالقة لها التي مراجعة الترشيعات خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية االرسة معيشة مستوى بتحس� الله ليعنى

. وافرادها االرسة مجال يف الجهات العاملة مع والرشاكة التنسيق اليات عىل ايجاد والعمل باالرسة

2004 رعى  عام ونشاطاته ففي انجازات املجلس لبعض جاللته رعاية خالل املاضية من السنوات مدار عىل املجلس انجازات جاللته تابع وقد
والحياة  كالصحة عدة محاور عىل اشتملت والتي 2013 - 2004 لألعوام للطفولة الوطنية الخطة اطالق العبدالله رانيا وجالله امللكة جاللته
بإعدادها املجلس قام والتي ،2005 عام لألرسة األردنية يف الوطنية جاءت اإلسرتاتيجية لألطفال. وقد والح�ية القدرات وتنمية والن�ء اآلمنة
حياة جوانب كافة وتشتمل عىل معطياتها مع متطلبات العرص تنسجم والتي املجلس، مس�ة املضيئة يف النقاط إحدى رشكائه العديد من مع

األردنية. األرسة

رؤى ترجم حياتها تحس� نوعية عىل العمل و االرسة افراد �تابعة شؤون املخولة الجهة كونه االرسة لشؤون الوطني املجلس ترجم وقد
خالل السن لكبار الوطنية اإلسرتاتيجية إعداد رشكائه عىل مع املجلس عمد فقد املسني� بفئة خالل اهت�مه� من امللكة امللك وجاللة جاللة

السياسات  ومعدي القرار متناول أصحاب يف السن،ووضعها بكبار الخاصة السياسات برسم تهتم التي األوىل الوطنية الوثيقة لتعد 2008 عام
الفئة. لهذه املقدمة يف الربامج والقصور الخلل معرفة والربامج الهادفة إىل

تضمن  حيث جنيف يف الطفل لجنة حقوق إىل الثالث لحقوق الطفل التقرير 2005 عام يف املعنية الجهات ورشكاؤه من املجلس ك� ورفع
الطفل. الحكومة لح�ية قبل من املتخذة التداب� كافة التقرير

2008،ورشح عام خالل العبدالله رانيا امللكة جاللة اطلقتها والذي األطفال ، وضع تقرير اليونيسف منظمة مع بالتعاون املجلس اعد ك�
عمل و . والصحية وغ�ها االجت�عية والعوامل والثقافة واالقتصاد والحاكمية واإلسكان كالبيئة األطفال فيها يعيش التي الظروف التقرير
العنف األرسة من لح�ية الوطني واإلطار ،2005-2009 لألعوام العنف األرسة من لح�ية اإلسرتاتيجية الوطنية الخطة تطوير عىل املجلس

. ،2007

املجلس الصحة العاملية منظمة اعتمدت فقد واستقرار امن واحة األردن جاللته ليبقى وسعي األرسة ح�ية مجال يف األردن بجهود واعرتافا
رشق  عىل مستوى دول نوعه من والذي يعترب األول األرسي، العنف من والح�ية الوقاية مجال يف إقليمي تعاون كمركز املجلس 2006 عام يف
األرسي، والبحث عن العنف من إقليمية للوقاية واسرتاتيجيات سياسات وتقييم وتنفيذ تطوير عىل املجلس املتوسط. وسيعمل حوض األبيض
الذي األرسي العنف من الح�ية قانون اصدار الجهات من مع العديد االجت�عية بالتعاون ووزارة التنمية املجلس وعمل املستجدة. القضايا

القانون. مرشوع عىل من املالحظات عددا وقدم 2008ب عام خالل واألعيان النواب من مجليس اقر

االجت�عية. التنمية ووزارة املجلس اقرتحها التي التعديالت من 75% حوايل األمة مجلس تبنى حيث

. مؤخرا عنهم جاللته الذي قال االطفال لهؤالء و للشباب واعد ومستقبل افضل بحياة شعبه فئات لجميع وامنيات كب�ة اماال يحمل فامللك
االساءة او االطفال عىل اعتداء اي عىل قاسيا ردا هناك امرأة وسيكون اي عىل باالعتداء يسمح ولن االردن يف الي طفل يساء بأن يسمح لن )
اشكال شكل من م�رسة اي املسموح غ� ومن . القادم الجيل عىل وخطرا املرفوضة تخريب للمجتمع هذه الجرائم وامل�رسات يف الن اليهم

. ( بكبحها الكفيلة القانونية االجراءات واتخاذ املرأة عىل املعتدين ضد قوة بأقىص التحرك من بد وال املرأة ضد العنف
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        العدد: 4224                                                                                                           التاريخ:  2009-2-7 

)                                                                                                   اليوم: السبت 5 )         رقم الصفحة:
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        اليوم: األحد                                                                                                       التاريخ: 2009-2-8

األردنية املرأة ورفاهية ح�ية أجل من مذكرة تفاهم

املرأة  ورفاهية ح�ية من أجل للعمل تفاهم مذكرة للسكان املتحدة األمم وصندوق األرسة لشؤون الوطني املجلس وقع شباط(برتا)- 8 ع�ن
لالرسة. الوطنية اإليجابية القيم عىل تركز التي املرشوعات من تنفيذه� لعدد خالل من األردنية

للسكان املتحدة األمم لصندوق الصندوق املمثلة املساعدة وعن غزالة ابو هيفاء الدكتورة األم� العام املجلس عن وقعها التي املذكرة وتأ�
والسياسية االقتصادية من النواحي املجتمع يف الشاملة التنمية يف احداث األرسة به تضطلع الذي الدور ألهمية الجانب� من ادراكا ادريس منى

كيانها. عىل والحفاظ األرسة �ك� خالل من والثقافية واالجت�عية

من لح�يتها نظام التتبع ودعم االرسة االردنية حياة وطنية لنوعية مؤرشات لتطوير بالتعاون سيقومان الفريق� ان ابو غزالة الدكتورة وأكدت
وراسمي السياسات القرار متخذي تساعد التي االدوات من والتي تعترب مؤرشات نوعية الحياة اعداد يف الخربات تبادل عىل اتفقا ك� العنف

واملجتمع. عىل االرسة وفاعليتها واالنجازات واملبادرات اثر املرشوعات قياس عىل واملخطط�

بالتمتع االرسة حق ض�ن لدعم االرسة لشؤون املجلس الوطني ومنها الوطنية واملؤسسات الصندوق ب� الرشاكة اهمية ادريس بدورها اكدت
الوطني املجلس اولويات املجاالت مع من العديد يف  تتقاطع الصندوق عمل اولويات ان اىل ،مش�ة الفرص وتكافؤ بالصحة تتسم بحياة
واملجتمع. األرسة لرفاه القرار صانعي تدعم التي وتعزيز املؤرشات االرسة نطاق يف خاصة العنف من املرأة ح�ية اهمها األرسة ومن لشؤون

ب� الحكومة  الخمسية العمل برامج دعم خالل من 1976 األردن عام يف السكانية نشاطاته بدأ للسكان املتحدة األمم صندوق أن إىل يشار
القا�ة واملساواة اإلنجابية والحقوق والصحة والتنمية السكان محاور منها عدة خالل من الحكومة ويعمل بالرشاكة مع والصندوق االردنية

اإلجت�عي. النوع عىل

ترفد السياسات  رؤية وطنية اىل تحقيق يهدف عام2001 تأسس العبدالله رانيا امللكة جاللة ترأسه الذي الوطني لشؤون األرسة واملجلس
واستقرارها. االرسة الحفاظ عىل كيان عىل يعمل ك� طموحاتها أعىل تحقيق األرسة من و�كن التنموية

. ح ق/م ع/م م --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=86101
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اإلثن�                                                                                                             التاريخ: 2009-2-9         اليوم:

االرسة مجال للسكان يف املتحدة االمم وصندوق لشؤون االرسة املجلس الوطني ب� مذكرة تفاهم

االردنية من ورفاهية املرأة اجل ح�ية من معا للعمل تفاهم للسكان مذكرة املتحدة االمم و صندوق االرسة لشؤون الوطني املجلس وقع
. لالرسة الوطنية االيجابية القيم عىل التأكيد اىل اضافة تخصها التي املشاريع من عدد تنفيذ خالل

للسكان املتحدة االمم لصندوق الصندوق املمثلة املساعدة وعن غزالة ابو هيفاء الدكتورة األم� العام املجلس عن وقعها التي املذكرة وتأ�
النواحي االقتصادية من املجتمع يف الشاملة التنمية احداث يف تضطلع فيه االرسة الذي الدور الهمية الجانب� من ادراكا ادريس منى السيدة

. عىل كيانها والحفاظ االرسة �ك� خالل من والثقافية واالجت�عية والسياسية

لنوعية حياة وطنية مؤرشات لتطوير بالتعاون سيقومان الفريقان ابو غزالة ان هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني عام املجلس ام� واكدت
من العنف للحد الدعم استقطاب محاولة اضافة اىل العنف من االرسة لح�ية التتبع نظام ودعم العنف من وح�ية االرسة االرسة االردنية
تساعد تعترب احد االدوات التي والتي مؤرشات نوعية الحياة اعداد يف عىل تبادل الخربات اتفقا الفريقان ان غزالة ابو واضافت . املرأة ضد

. واملجتمع االرسة عىل وفاعليته واالنجازات املشاريع واملبادرات اثر قياس عىل واملخطط� السياسات القرار وراسمي متخذي

والبيئة والتعليم الصحة صعيد النتائج عىل وتحقيق االنسان يف االستث�ر مبدأ حول يتمحور الحياة نوعية مفهوم ان غزالة ابو واوضحت
. لألرسة كمكونات واملسن� والشباب والرجل واملرأة بالطفل والعناية االفراد قدرات والطبيعية وبناء االجت�عية

ترفد  وطنية تحقيق رؤية اىل ويهدف 2001 تأسس عام الله العبد رانيا امللكة جاللة الذي ترأسه االرسة لشؤون الوطني املجلس ان اىل يشار
بيئة وتوف� واكتفائها الذا� واستقرارها االرسة كيان عىل الحفاظ عىل ك� يعمل طموحاتها تحقيق اعىل من االرسة و�كن السياسات التنموية

. باملرأة تعنى ومرشوعات وبرامج دراسات عىل واالرشاف لكيانها املساندة والثقافية والقانونية واالجت�عية االقتصادية السياسات

ومنها واملؤسسات الوطنية ب� الصندوق الرشاكة اهمية عىل ادريس منى للسكان املتحدة لصندوق األمم املساعدة املمثلة اكدت جانبها من
. الفرص وبتكافؤ بالصحة تتسم بحياة التمتع يف امرأة ورجل وطفل كل حق ض�ن لشؤون االرسة لدعم الوطني املجلس

ومن اهمها ح�ية االرسة الوطني لشؤون املجلس اولويات مع املجاالت من العديد يف تتقاطع الصندوق اولويات عمل ان وذكرت ادريس
االرسة واملجتمع. القرار لرفاه صانعي تدعم التي املؤرشات وتعزيز االرسة يف نطاق من العنف خاصة املرأة

ويعمل  والصندوق االردنية الحكومة ب� الخمسية العمل برامج دعم من خالل 1976 االردن عام يف السكانية نشاطاته يدأ الصندوق ان اىل يشار
النوع االجت�عي عىل القا�ة واملساواة والحقوق االنجابية والصحة والتنمية منها السكان محاور عدة خالل من الحكومة مع بالرشاكة

الفني واملايل الدعم توف� طريق عن و الرجال النساء رفاه يف تساهم التي األهداف تحقيق السابقة بدعم املحاور خالل من الصندوق ويلتزم
يف االردن.. الحكومي� وغ� املنفذين الحكومي� للرشكاء

http://www.marayanews.com/news/147/ARTICLE/10380/2009-02-09.html
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        العدد: 14931                                                                                                         التاريخ:  2009-2-9 

)                                                                                                   اليوم: اإلثن� 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14001                                                                                                       التاريخ: 2009-2-9

اليوم: اإلثن�                                                                                                ( 6 )         رقم الصفحة:

ورفاهية املرأة لح�ية تفاهم مذكرة

األردنية املرأة ورفاهية ح�ية من أجل للعمل تفاهم مذكرة للسكان املتحدة األمم األرسة وصندوق لشؤون الوطني املجلس وقع - برتا - ع�ن
لالرسة. الوطنية اإليجابية القيم عىل تركز التي املرشوعات من لعدد تنفيذه� خالل من

للسكان املتحدة األمم لصندوق الصندوق املمثلة املساعدة وعن غزالة ابو هيفاء الدكتورة األم� العام املجلس عن وقعها التي املذكرة وتأ�
والسياسية االقتصادية من النواحي املجتمع يف الشاملة التنمية يف احداث األرسة به تضطلع الذي الدور ألهمية الجانب� من ادراكا ادريس منى

كيانها. عىل والحفاظ األرسة �ك� خالل من والثقافية واالجت�عية

من لح�يتها نظام التتبع ودعم االرسة االردنية حياة وطنية لنوعية مؤرشات لتطوير بالتعاون سيقومان الفريق� ان ابو غزالة الدكتورة وأكدت
وراسمي السياسات القرار متخذي تساعد التي االدوات من والتي تعترب مؤرشات نوعية الحياة اعداد يف الخربات تبادل عىل اتفقا ك� العنف

واملجتمع. عىل االرسة وفاعليتها واالنجازات واملبادرات اثر املرشوعات قياس عىل واملخطط�

بالتمتع االرسة حق ض�ن لدعم االرسة لشؤون املجلس الوطني ومنها الوطنية واملؤسسات الصندوق ب� الرشاكة اهمية ادريس بدورها اكدت
الوطني املجلس اولويات املجاالت مع من العديد يف  تتقاطع الصندوق عمل اولويات ان اىل ،مش�ة الفرص وتكافؤ بالصحة تتسم بحياة
واملجتمع. األرسة لرفاه القرار صانعي تدعم التي وتعزيز املؤرشات االرسة نطاق يف خاصة العنف من املرأة ح�ية اهمها األرسة ومن لشؤون

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=254715
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        العدد: 667                                                                                                             التاريخ:  2009-2-9 

)                                                                                                   اليوم: اإلثن� 6 )         رقم الصفحة:
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57

        العدد: 784                                                                                                             التاريخ: 2009-2-12
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        العدد: 14004                                                                                                       التاريخ: 2009-2-12

اليوم: الخميس                                                                                                ( 2 )         رقم الصفحة:

الطفل حقوق حول اتفاقية مؤرشات ملناقشة حوارية جلسة اختتام
 

من  الطفل �شاركة عدد حقوق اتفاقية حول حوارية ملناقشة مؤرشات جلسة امس االرسة الوطني لشؤون املجلس انهى - الراي - ع�ن
. النهائية بالصورة واعت�دها املؤرشات من االوىل املسودة اعداد املشاركون عىل حيث اجمع امل�يديان فندق يف الوطنية املؤسسات

يف للمساعدة العامة االحصاءات دائرة مع بالتعاون اعدادها تم التي والكيفي للمؤرشات الكمي املعاي� والتنويع لتوحيد الجلسة هذه وتأ�
. الطفل حقوق التفاقية الوطنية التقارير اعداد

الرئيسية املحطات فيه اوضحت الطفل حقوق اتفاقية حول عرضا ابو غزالة هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� وقدمت
. الطفل حقوق اتفاقية عليها ترتكز التي االساسية املباديء اىل اضافة والوطنية والعربية الدولية املستويات عىل الطفل حقوق مس�ة يف

والرعاية البديلة االرسية والبيئة املدنية الحقوق عىل ركزت والتي االتفاقية العامة ملواد دائرة االحصاءات من منال سويدان عرضت جهتها من
. وتداب� الح�ية الخاصة والتعليم االولية الصحية والرعاية

الطفل والذي لحقوق الرابع والخامس الرسمي التقرير اعداد عن املسؤولة الله الجهة العبد امللكة رانيا ترأسه والذي الوطني املجلس ويعترب
. 2011 جنيف عام الطفل يف لحقوق الدولية اللجنة اىل تقد�ه سيتم

من املجلس يقوم حيث واسع عىل نطاق واحكامها االتفاقية نرش مباديء عىل الطفل تعمل حقوق يف اتفاقية الدول االطراف اىل ان يشار
الح�ية الرتكيز عىل توف� خالل من حقوق الطفل تقرير اعداد عىل بالعمل الوطنية الهيئات لكافة املمثل الطفولة فريق مع التعاون خالل

لالطفال والن�ء والوقاية

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=255332
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        العدد: 4247                                                                                                       التاريخ: 2009-2-12

اليوم: الخميس         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       

وطنية ومؤسسات وزارات �شاركة

الطفل حقوق اتفاقية ملناقشة مؤرشات حوارية جلسة ينظم االرسة الوطني لشؤون

املؤسسات عدد من �شاركة الطفل حقوق اتفاقية حول ملناقشة مؤرشات حوارية امس جلسة الوطني لشؤون االرسة يوم املجلس انهى
النهائية بالصورة املؤرشات واعت�دها من االوىل املسودة اعداد عىل املشاركون واجمع امل�يديان فندق يف الوطنية

يف للمساعدة العامة االحصاءات دائرة مع بالتعاون اعدادها تم التي والكيفي للمؤرشات الكمي املعاي� والتنويع لتوحيد الجلسة هذه وتأ�
الطفل. حقوق التفاقية الوطنية اعداد التقارير

يف الرئيسية املحطات فيه حقوق الطفل اوضحت اتفاقية حول عرضا غزالة ابو د.هيفاء االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� وقدمت
الطفل. حقوق اتفاقية عليها ترتكز التي االساسية املباديء اىل اضافة والوطنية والعربية الدولية املستويات عىل الطفل حقوق مس�ة

والرعاية البديلة االرسية والبيئة املدنية الحقوق عىل ركزت والتي االتفاقية مواد العامة االحصاءات دائرة من سويدان منال عرضت من جهتها
وتداب� الح�ية الخاصة. والتعليم االولية الصحية والرعاية

والخامس لحقوق الرابع الرسمي التقرير اعداد املسؤولة عن الجهة العبد الله رانيا امللكة ترأسه والذي االرسة لشؤون الوطني املجلس ويعترب
2011. جنيف عام يف الطفل لحقوق الدولية اللجنة سيتم تقد�ه اىل والذي الطفل

من املجلس يقوم حيث واسع عىل نطاق واحكامها االتفاقية نرش مباديء عىل الطفل تعمل حقوق يف اتفاقية الدول االطراف اىل ان يشار
الح�ية الرتكيز عىل توف� خالل من حقوق الطفل تقرير اعداد عىل بالعمل الوطنية الهيئات لكافة املمثل الطفولة فريق مع التعاون خالل

لالطفال والن�ء والوقاية

والصحة والعدل واالوقاف والتعليم والرتبية الدويل والتعاون والتخطيط  والداخلية  (الخارجية وزارات هي جهات عدة الورشة يف وشارك
التنموي الرشف زين امللكة ومعهد االنسان لحقوق الوطني االردن واملركز نهر ومؤسسة ع�ن العامة وامانة االحصاءات ودائرة والتنمية)

الطفل. انقاذ ومؤسسة االرسي واالرشاد التوعية ومركز

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=143648
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الخميس                                                                                                         التاريخ: 2009-2-12         اليوم:

األرسي العنف للح�ية من تجربة األردن السعودية تثمن

العنف من الح�ية يف االردنية التجربة العثيم� يوسف االجت�عية السعودي الشؤون وزير �ن عاشور- ماجدة -من (برتا) 12شباط ع�ن
ح�ية املراة. وخاصة االرسي

لح�ية الثا� العر� املؤ�ر فعاليات يف للمشاركة الخميس اليوم ظهر بعد ع�ن وصوله لدى (برتا) االنباء االردنية لوكالة ترصيح يف وقال
تاكيدا املؤ�ر هذا انعقاد ويا� االرسي العنف من الح�ية يف مجال الرائدة الدول من االردن ان املقبل االثن� عقده املقرر العنف من االرسة

لذلك.

من االرسة ناجعة لح�ية بتوصيات املؤ�ر يخرج ان يف امله عن االرسة مجال يف يضم مسؤول� وفدا سعوديا يرأس الذي العثيم� واعرب
العنف االرسي. من والوقاية الح�ية عىل تركز وسياسات داعمة ترشيعات تبني خالل من العنف

واالقتصادية. التنموية املرشوعات يف وبخاصة املجاالت كافة يف التعاون ب� البلدين عالقات عىل واكد

تحت مظلة والتي تطلق البلدين ب� املجاالت مختلف ويف واالقتصادية التنموية واملبادرات من املرشوعات العديد وجود اىل العثيم� واشار
املشرتكة. السعودية اللجنة االردنية

والعمل. والصحة التعليم يف فرصها ومضاعفة السعودية املراة لتقدم بالده تبذلها التي الجهود عن وتحدث

املسؤول�. من وعدد لطوف هالة االجت�عية التنمية وزيرة الدويل علياء امللكة مطار يف املرافق والوفد السعودي استقبال الوزير وكان يف

االجت�عية. التنمية وزارة مع بالتعاون لشؤون االرسة الوطني املجلس املؤ�ر وينظم

م. --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=87025
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        العدد: 1634                                                                                                        التاريخ: 2009-2-13

الجمعة اليوم:         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                           

http://www.alghad.jo/?news=396127
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        اليوم: الجمعة                                                                                                  التاريخ: 2009-2-13

العنف من األرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر اجت�عات يف تشارك السعودية العربية اململكة

واس فرباير 2009م 13 املوافق 18 صفر 1430هـ ع�ن

القادم. يوم االثن� يف ع�ن عقده املقرر العنف من االرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر اجت�عات يف السعودية اململكة العربية تشارك

املاضيه. الليلة ع�ن اىل وصل الذي العثيم� يوسف الدكتور االجت�عية الشؤون وزير معايل املؤ�ر يف وفد اململكة ويرأس

ترشيعات تبني من خالل العنف من االرسة لح�ية املؤ�ر بتوصيات ناجعة يخرج ان امله يف عن االجت�عية الشؤون معايل وزير واعرب
العنف االرسي. من والوقاية عىل الح�ية تركز وسياسات داعمة

واالقتصادية. التنموية املرشوعات يف وبخاصة كافة املجاالت يف واالردن اململكة ب� عالقات التعاون عمق ترصيح يف واكد

والتي تطلق تحت مظلة الشقيق� البلدين ب� املجاالت مختلف واالقتصادية يف التنموية املرشوعات واملبادرات من العديد وجود اىل واشار
املشرتكة. السعودية اللجنة االردنية

والعمل. والصحة التعليم يف فرصها ومضاعفة السعودية املراة لتقدم اململكه تبذلها التي الجهود عن وتحدث

1529 ت م  //انتهى//

http://www.spa.gov.sa/popdetails.php?id=635107&catid=3

السعودية األنباء وكالة
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        العدد: 14005                                                                                                      التاريخ: 2009-2-13

اليوم: الجمعة         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       

االرسي العنف للح�ية من تجربة االردن السعودية تثمن

العنف االرسي وخاصة من يف الح�ية االردنية التجربة العثيم� يوسف السعودي االجت�عية الشؤون وزير �ن - عاشور - ماجدة برتا - ع�ن
املرأة. ح�ية

لح�ية الثا� العر� املؤ�ر فعاليات يف للمشاركة الخميس ظهر امس بعد ع�ن وصوله لدى (برتا) االنباء االردنية لوكالة ترصيح يف وقال
تاكيدا املؤ�ر هذا انعقاد ويا� االرسي العنف من الح�ية يف مجال الرائدة الدول من االردن ان املقبل االثن� عقده املقرر العنف من االرسة

لذلك.

واالقتصادية. التنموية املرشوعات يف وبخاصة املجاالت كافة يف التعاون ب� البلدين عالقات عىل واكد

تحت مظلة والتي تطلق البلدين ب� املجاالت مختلف ويف واالقتصادية التنموية واملبادرات من املرشوعات العديد وجود اىل العثيم� واشار
املشرتكة. السعودية اللجنة االردنية

والعمل. والصحة التعليم يف فرصها ومضاعفة السعودية املرأة لتقدم بالده تبذلها التي الجهود عن وتحدث

املسؤول�. من وعدد لطوف هالة االجت�عية التنمية وزيرة الدويل علياء امللكة مطار يف املرافق والوفد السعودي استقبال الوزير وكان يف

االجت�عية. التنمية وزارة مع بالتعاون لشؤون االرسة الوطني املجلس املؤ�ر وينظم

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=255452
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        العدد: 4228                                                                                                         التاريخ: 2009-2-13

اليوم: الجمعة         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       

االرسي العنف للح�ية من تجربة االردن السعودية تثمن

عاشور ماجدة برتا- ع�ن -

املراة. ح�ية وخاصة االرسي العنف من الح�ية يف العثيم� التجربة االردنية يوسف السعودي االجت�عية الشؤون �ن وزير

من االرسة لح�ية العر� الثا� املؤ�ر فعاليات يف للمشاركة أمس وصوله ع�ن بعد ظهر لدى االنباء االردنية (برتا) لوكالة ترصيح يف وقال
املؤ�ر تاكيدا لذلك. هذا انعقاد ويا� االرسي من العنف الح�ية مجال الرائدة يف الدول من االردن ان املقبل االثن� عقده املقرر العنف

من االرسة ناجعة لح�ية بتوصيات املؤ�ر يخرج ان يف امله عن االرسة مجال يف يضم مسؤول� وفدا سعوديا يرأس الذي العثيم� واعرب
العنف االرسي. من والوقاية الح�ية عىل تركز وسياسات داعمة ترشيعات تبني خالل من العنف

واالقتصادية. التنموية املرشوعات يف وبخاصة املجاالت كافة يف التعاون ب� البلدين عالقات عىل واكد

تحت مظلة والتي تطلق البلدين ب� املجاالت مختلف ويف واالقتصادية التنموية واملبادرات من املرشوعات العديد وجود اىل العثيم� واشار
املشرتكة. السعودية اللجنة االردنية

والعمل. والصحة التعليم يف فرصها ومضاعفة السعودية املراة لتقدم بالده تبذلها التي الجهود عن وتحدث

املسؤول�. من وعدد هالة لطوف االجت�عية التنمية وزيرة الدويل علياء امللكة يف مطار املرافق والوفد السعودي الوزير استقبال يف وكان
االجت�عية. التنمية وزارة مع بالتعاون لشؤون االرسة الوطني املجلس املؤ�ر وينظم
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        العدد: 14935                                                                                                        التاريخ: 2009-2-13

اليوم: الجمعة                                                                                                ( 2 )         رقم الصفحة:
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        اليوم: السبت                                                                                                    التاريخ: 2009-2-14

اإلثن� غداً األرسة بعد لح�ية الثا� اإلقليمي املؤ�ر انطالق

من  االرسة الثا� لح�ية اإلقليمي املؤ�ر فعاليات االثن� غد بعد تنطلق الله العبد رانيا امللكة جاللة رعاية تحت - شباط (برتا) 14 ع�ن
العنف االرسي. االرسة من لح�ية عر� عمل منهاج نحو ” شعار تحت العنف

العاملية منظمة الصحة من اعت�ده �قتىض مؤ�ره سيعقد الله الذي ترأسه جاللة امللكة رانيا العبد االرسة لشؤون الوطني املجلس ان يذكر
. املجال يف هذا االردنية الرائدة التجربة اىل باإلضافة األرسي من العنف والح�ية الوقاية مجال يف اقليمي تعاون كمركز

التنمية وزارة مع بالتعاون األرسة لشؤون الوطني املجلس ينظمه الذي املؤ�ر ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة للمجلس العامة االمينة وقالت
عىل واملعرفة والعمل الخربات وتبادل الوطنية توجهاتها بلورة املعنية من اجل ومؤسساتها العربية للدول �ينة فرصة سيشكل االجت�عية

االرسي. العنف من والح�ية الوقاية مجال يف الربامج افضل تبني

عمل آلية تجسيد اىل يسعى املؤ�ر ان مقدادي محمد االرسة ح�ية برامج السبت �شاركة مدير عقدته اليوم واضافت خالل مؤ�ر صحفي
وتبادل الخربات الدولية التقارير واعداد السياسات رسم لتساهم يف العربية يف الدول بشؤون االرسة املعنية املؤسسات ب� للرشاكة والتعاون
اجل العنف من لح�ية االرسة من عربية شبكة اىل تاسيس يوم� مدى عىل يعقد الذي املؤ�ر يهدف بشكل منهجي.ك� العلمية والعملية

وخاصة. واهلية رسمية الجهات املعنية كافة الجهود ب� وتكاثف اهمية التعاون يركز عىل عر� عمل منهاج وتبني اعداد

ان غزالة ابو وبينت معنية. واقليمية دولية وهيئات منظ�ت ورؤساء وخرباء الص� اىل باالضافة العربية الدول معظم املؤ�ر يف وسيشارك
اتفاقية الصينية االرسة شؤون وزيرة نائب مع املجلس سيوقع املؤ�ر ايام االرسي وخالل العنف من الح�ية يف  ثرية تجربة لديها الص�

تعاون.

وتحديات القرن ومسؤوليات االمهات ” شعار العام حمل هذا الذي االرسة بيوم العاملي االحتفال يوم يف عقده يصادف املؤ�ر ان اىل واشارت
من االطفال خاصة االرسة وافرادها لح�ية املاضية سنوات العرش العبد الله خالل رانيا امللكة جاللة جهود عن غزالة ابو الحايل“.وتحدثت
ملؤسسة لالطفال التابعة االمان ودار االرسة ح�ية الوفاق االرسي وادارة منها دار عمل آليات اىل تحولت التي املبادرات من العديد خالل
لح�ية الوطنية اإلسرتاتيجية الخطة تطوير عىل املجلس وعمل العنف االرسي قانون الح�ية من املايض اقرار العام وغ�ها. وشهد نهر االردن

(برتا). . ،2007 العنف من األرسة لح�ية الوطني اإلطار واعداد ،2005-2009 لألعوام العنف من األرسة

ع. ق/ح ع/ف م

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=87175
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        العدد: 1635                                                                                                          التاريخ: 2009-2-14

اليوم: السبت                                                                                                ( 4 )         رقم الصفحة:
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السبت                                                                                                            التاريخ: 2009-2-14         اليوم:

املقبل االثن� يفتتح االرسة لشؤون الوطني املجلس

العنف من لح�ية املرأة الثا� العر� املؤ�ر

مع وزارة بالتعاون االرسة الوطني لشؤون املجلس يعقد العربية من الدول عدد و�شاركة العبدالله رانيا امللكة جاللة رعاية تحت - عمون

العنف. املرأة من لح�ية الثا� العر� املؤ�ر الشهر الحايل من 16-17 ب� ما الواقعة الفرتة وخالل ع�ن يف االجت�عية التنمية

املعنية ومؤسساتها العربية للدول فرصة سيشكل املؤ�ر هذا ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون املجلس الوطني عام ام� وقالت

من العنف والح�ية الوقاية مجال يف الربامج افضل تبني عىل والعمل وتبادل الخربات واملعرفة الوطنية توجهاتها اجل بلورة من االرسة بح�ية

االرسي.

السياسات رسم يف تساهم الدول العربية يف االرسة بشؤون املعنية املؤسسات ما ب� والتعاون للرشاكة عمل الية تجسيد اىل املؤ�ر وسيسعى

بشكل منهجي. والعملية العلمية الخربات وتبادل الدولية التقارير واعداد

العنف يركز من االرسة لح�ية عمل عر� منهاج وتبني اعداد اجل من العربية الدول ب� والتشبيك التواصل ترسيخ اليات اىل املؤ�ر ويهدف

الخاص. والقطاع واالهلية الرسمية الجهات كافة ب� الجهود وتكاثف التعاون اهمية عىل

يف كمركز تعاون منظمة الصحة العاملية قبل اعت�ده من تم الله العبد رانيا ترأسه امللكة والذي االرسة لشؤون الوطني ان املجلس ويذكر

األرسي. العنف من والح�ية مجال الوقاية

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=34239
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        اليوم: السبت                                                                                                        التاريخ: 2009-2-14

العنف من لح�ية املرأة الثا� العر� املؤ�ر

التنمية وزارة مع بالتعاون االرسة لشؤون الوطني يعقد املجلس الدول العربية من و�شاركة عدد املعظمة العبد الله رانيا امللكة رعاية تحت

 . العنف من املرأة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر الحايل الشهر من 16-17 ب� ما الواقعة الفرتة وخالل ع�ن االجت�عية يف

املعنية ومؤسساتها العربية للدول فرصة سيشكل املؤ�ر هذا ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون املجلس الوطني عام ام� وقالت

من العنف والح�ية الوقاية مجال يف الربامج افضل تبني عىل والعمل وتبادل الخربات واملعرفة الوطنية توجهاتها اجل بلورة من االرسة بح�ية

االرسي

واعداد السياسات رسم يف العربية الدول يف االرسة بشؤون املعنية املؤسسات ب� ما والتعاون للرشاكة الية عمل تجسيد املؤ�ر اىل وسيسعى

منهجي بشكل والعملية العلمية الخربات وتبادل الدولية التقارير

العنف يركز من االرسة لح�ية عمل عر� منهاج وتبني اعداد اجل من العربية الدول ب� والتشبيك التواصل ترسيخ اليات اىل املؤ�ر ويهدف

الخاص والقطاع الرسمية الجهات كافة ب� الجهود وتكاثف التعاون اهمية عىل

مجال تعاون يف كمركز الصحة العاملية منظمة قبل تم اعت�ده من الله العبد امللكة رانيا ترأسه والذي االرسة لشؤون ان املجلس الوطني يذكر

. العنف االرسي والح�ية من الوقاية

http://www.marayanews.com/news/147/ARTICLE/10671/2009-02-14.html
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        اليوم: األحد                                                                                                          التاريخ: 2009-2-15

الله العبد رانيا امللكه برعاية

شباط 17 / 16 يف العنف من املرأه لح�ية الثا� املؤ�ر العر�

مع بالتعاون يعقد املجلس الوطني لشؤون االرسة العربية من الدول عدد و�شاركة الله املعظمة العبد رانيا امللكة رعاية - تحت البلد أخبار

. العنف من لح�ية املرأة الثا� العر� املؤ�ر الحايل 17-16 من الشهر ب� ما الواقعة الفرتة وخالل ع�ن يف االجت�عية التنمية وزارة

املعنية ومؤسساتها العربية للدول فرصة سيشكل املؤ�ر هذا ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون املجلس الوطني عام ام� وقالت

من العنف والح�ية الوقاية مجال يف الربامج افضل تبني عىل والعمل وتبادل الخربات واملعرفة الوطنية توجهاتها اجل بلورة من االرسة بح�ية

االرسي

واعداد السياسات رسم يف العربية الدول يف االرسة بشؤون املعنية املؤسسات ب� ما والتعاون للرشاكة الية عمل تجسيد املؤ�ر اىل وسيسعى

منهجي بشكل والعملية العلمية الخربات وتبادل الدولية التقارير

العنف يركز من االرسة لح�ية عمل عر� منهاج وتبني اعداد اجل من العربية الدول ب� والتشبيك التواصل ترسيخ اليات اىل املؤ�ر ويهدف

الخاص والقطاع الرسمية الجهات كافة ب� الجهود وتكاثف التعاون اهمية عىل

مجال تعاون يف كمركز الصحة العاملية منظمة قبل تم اعت�ده من الله العبد امللكة رانيا ترأسه والذي االرسة لشؤون ان املجلس الوطني يذكر

. االرسي العنف من والح�ية الوقاية

http://www.albaladnews.net/Details.aspx?tp=0&id=3608
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http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=144154
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        العدد: 1636                                                                                                           التاريخ: 2009-2-15

)                                                                                                  اليوم: األحد 13 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1362                                                                                                        التاريخ: 2009-2-15

اليوم: األحد         رقم الصفحة: ( ديرتنا )                                                                         

االثن� غدا لح�ية االرسة الثا� اإلقليمي املؤ�ر انطالق

برتا

منهاج نحو ” شعار تحت العنف من االرسة لح�ية الثا� املؤ�راإلقليمي فعاليات االثن� غدا تنطلق الله رانيا العبد امللكة جاللة رعاية تحت
مؤ�ره سيعقد الله العبد رانيا امللكة جاللة ترأسه الذي االرسة لشؤون الوطني املجلس ان يذكر االرسي، العنف االرسة من لح�ية عر� عمل
االردنية التجربة اىل باإلضافة األرسي من العنف والح�ية مجال الوقاية يف اقليمي تعاون كمركز الصحة العاملية منظمة من اعت�ده �قتىض

. هذا املجال يف الرائدة

التنمية وزارة مع بالتعاون األرسة لشؤون الوطني املجلس ينظمه الذي املؤ�ر ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة للمجلس العامة االمينة وقالت
عىل واملعرفة والعمل الخربات وتبادل الوطنية توجهاتها بلورة املعنية من اجل ومؤسساتها العربية للدول �ينة فرصة سيشكل االجت�عية

االرسي. العنف من والح�ية الوقاية مجال يف الربامج افضل تبني

عمل آلية تجسيد اىل يسعى املؤ�ر ان مقدادي محمد االرسة ح�ية برامج السبت �شاركة مدير عقدته اليوم واضافت خالل مؤ�ر صحفي
وتبادل الخربات الدولية التقارير واعداد السياسات رسم لتساهم يف العربية يف الدول بشؤون االرسة املعنية املؤسسات ب� للرشاكة والتعاون
اجل العنف من لح�ية االرسة من عربية شبكة تاسيس اىل يوم� مدى يعقد عىل املؤ�ر الذي يهدف ك� بشكل منهجي، العلمية والعملية
املؤ�ر يف وسيشارك وخاصة، واهلية رسمية املعنية الجهات كافة ب� الجهود التعاون وتكاثف اهمية عىل يركز عر� عمل منهاج وتبني اعداد
ثرية تجربة لديها الص� ان ابو غزالة وبينت معنية، واقليمية دولية وهيئات منظ�ت ورؤساء وخرباء الص� باالضافة اىل العربية الدول معظم

تعاون. اتفاقية الصينية االرسة وزيرة شؤون نائب مع املجلس املؤ�ر سيوقع ايام وخالل االرسي العنف من الح�ية يف

وتحديات القرن ومسؤوليات االمهات ” شعار العام حمل هذا الذي االرسة بيوم العاملي االحتفال يوم يف عقده يصادف املؤ�ر ان اىل واشارت
من االطفال وافرادها خاصة االرسة لح�ية املاضية سنوات العرش خالل الله جاللة امللكة رانيا العبد جهود عن غزالة ابو وتحدثت الحايل“،
ملؤسسة لالطفال التابعة االمان ودار االرسة ح�ية الوفاق االرسي وادارة منها دار عمل آليات اىل تحولت التي املبادرات من العديد خالل
لح�ية الوطنية اإلسرتاتيجية الخطة تطوير عىل املجلس وعمل العنف االرسي قانون الح�ية من املايض اقرار العام وغ�ها، وشهد نهر االردن

. ،2007 العنف من األرسة لح�ية الوطني اإلطار واعداد ،2005-2009 لألعوام العنف من األرسة

http://www.alanbat.net/news/Viewoldnews.asp?Nid=226522
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        اليوم: الثالثاء                                                                                                  التاريخ: 2009-2-17

االرسة عربية لح�ية عن شبكة االعالن

من  االرسة لح�ية عربية شبكة انشاء االردن باقرتاح باالرسة والفعاليات املعنية العرب التنمية من وزراء عدد - رحب ( (برتا شباط 17 ع�ن
العنف.

لديها كداعم االجراءات املعتمدة باتخاذ العربية الدول قيام جامعة عىل الثالثاء اليوم االرسة لح�ية الثا� العر� اع�ل املؤ�ر يف ختام واكدوا
الخربات تبادل العربية بعملية الدول ب� التعاون بزيادة تسمح كألية العنف من االرسة لح�ية العربية الشبكة وتبني العت�د للشبكة ومنسق

االرسة. لح�ية عمل وطنية اسرتاتيجات وخطط وتطوير

املختلفة القطاعات ومسؤوليات أدوار عىل يؤكد الذي األرسة،  لح�ية  العر� العمل منهاج يوم� استمر الذي املؤ�ر املشاركون وتبنى
االرسة. لح�ية العر� العمل منهاج يف الواردة االسرتاتيجة باعت�د االهداف واوصوا االرسة بح�ية الخاصة والهداف االسرتاتيجية

منه يف الوقاية الوطنية السياسات ودور ومسبباته منه الوقاية وكيفيه ومخاطره العنف �فهوم واملعرفة الح�ية ثقافة تعميق رضورة واكدوا
االيجا�. السلوك وتعزيز وتعديل االتجاهات

وأدله وتطوير معاي� وإجراءات األرسي العنف لحاالت الحكومية وغ� استجابة املجتمع واملؤسسات الحكومية كفاءة ورسعة زيادة اىل ودعوا
الوقاية والح�ية مبادئ مع لتنسجم والقوان� وتطوير الترشيعات البرشية املوارد وتنمية العنف من األرسة ح�ية يف والعامل� للمؤسسات

العنف. من

نبذ ثقافة وترسيخ العنف ملناهضة الوطنية واالقليمية االرسي وتعزيز الجهود العنف خالية من عربية ارسة يف العربية رؤية الشبكة وتتمثل
. العربية االرسة يف العنف

. املجال يف العربية الجهود وتنسيق االرسة ح�ية مجال يف والعلمية العملية الخربات تبادل اىل الشبكة وتهدف

--(برتا).

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=87982
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األرسة لـ"راما" لشؤون الوطني املجلس عام أم�

والطفل األرسة بقضايا يهتم امللك الذي جاللة حافزنا أبوغزالة: الع�

النجادا: ع�ن-راما-عطيه

والنجاح التقدم درجات أعىل للوصول إىل ولألخذ بيدها اإلنسانية حقوقها لتعزيز بشكل عام والعربية خاص بشكل األردنية املرأة هم حملت
استمرت رحلة عرب النساء من غ�ها مع عملت املجتمع، يف فاعل كنصف وجودها بإثبات واملطالبة وعن واجباتها، املدافع� عنها فكانت من
إقليمياً مديراً عملها فكان محلياً ودولياً، حضورها األردنية وتأكيد املرأة مستوى لرفع الهادفة الربامج العديد من عرشين عاماً لتنفيذ من أك�
أمامها الطريق فتح مجاالً املرأة الوطني لشؤون للمجلس عاماً أميناً الحايل وعملها سابقاً "يونيفيم" اإل�ا� للمرأة املتحدة لصندوق األمم

بهن. واالعتناء وتثقيفهن أمور تدربيهن يف وتهتم �كانتهن ترتقي إ�ائية مشاريع وإيجاد نساء بلدها لخدمة

أسئلتنا: عىل األرسة لشؤون الوطني املجلس أم� عام أبو غزالة" "هيفاء الدكتورة الع� أجابت لـ"راما" يف حديثها

لشؤون األرسة؟ الوطني املجلس عن *ماذا

يسمح األردن، ولن يف طفل ألي يساء بأن يسمح "لن قال حيث الثا� عبدالله الجاللة امللك كالم صاحب باقتباس أبدأ حديثي أن يل اسمحوا
املرفوضة وامل�رسات الجرائم هذه يف الن إليهم ييسء أو األطفال عىل يعتدي من عىل قاسيا ردا امرأة، وسيكون هناك أي عىل باالعتداء
قوة بأقىص التحرك بد من وال املرأة ضد العنف أشكال من أي شكل م�رسة املسموح غ� القادم، ومن الجيل عىل للمجتمع وخطرا تخريب

بكبحها". الكفيلة القانونية اإلجراءات واتخاذ املرأة عىل املعتدين ضد

التصدي للعنف عىل جاللته وركز األرسة والطفل، قضايا يف خاصاً اهت�ماً أبدى الدستورية سلطاته توليه منذ جاللته أن وأوضحت أبوغزاله
أو التعرض له�. عليه� االعتداء يجوز ال احمر خط أنه� الصحفية ترصيحاته يف فشدد املرأة، الطفل أو له يتعرض الذي بجميع أشكاله

األساسية اللبنة هي والتي  ولألرسة األردن ألطفال األفضل املستقبل السترشاق دا�ا وسعيا  مستمرا تطورا جاللته عهد يف  األردن وشهد
للمجتمع.

هم ألطفال صحية وسليمة بيئة لتحقيق أولوياتهم أهم من األرسة جعل رانيا املعظم�، إىل امللكة وجاللة الله الثا� عبد امللك جاللة وسعى
واستقرار. بأمان تنعم وألرسة املستقبل جيل
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مستوى معيشة  ليعنى بتحس� العبدالله رانيا امللكة لجاللة رئاسته اسند والذي 2001 يف عام األرسة تأسيس املجلس الوطني لشؤون وجاء
إيجاد آليات باألرسة والعمل عىل عالقة لها التي الترشيعات مراجعة خالل الترشيعية الالزمة من البيئة توف� عىل والعمل األردنية األرسة

وإفرادها. األرسة مجال يف العاملة مع الجهات والرشاكة التنسيق

إحداث يف ودورها باألرسة الجاللة باالهت�م رؤى صاحبي لتحقيق دا�ا يسعى وأفرادها باألرسة تعنى أهلية كهيئة تأسس فاملجلس الذي
باملجتمع. التغ� االيجا�

الجاللة  صاحّبي تفضل والتي 2013 – 2004 لألعوام للطفولة الوطنية الخطة جاءت  فقد الطفل إلعداد األوىل املؤسسة األرسة هي وألن
لألطفال. والح�ية القدرات وتنمية والن�ء والحياة اآلمنة محاور كالصحة عدة عىل وشملت بإطالقها

تضمن  حيث جنيف يف الطفل لجنة حقوق إىل الثالث لحقوق الطفل التقرير 2005 عام يف املعنية الجهات ورشكاؤه من املجلس ك� ورفع
املجلس قام والتي ،2005 عام يف األردنية لألرسة الوطنية اإلسرتاتيجية جاءت وقد الطفل لح�ية الحكومة قبل من املتخذة التداب� التقرير كافة
كافة وتشتمل عىل العرص مع متطلبات تنسجم معطياتها والتي املجلس، مس�ة يف املضيئة النقاط إحدى رشكائه من العديد مع بإعدادها
لألعوام العنف من األرسة اإلسرتاتيجية الوطنية لح�ية الخطة بتطوير األرسة لشؤون الوطني املجلس قام فقد األردنية، األرسة جوانب حياة

.2007 العنف األرسة من لح�ية الوطني واإلطار ،2005-2009

العاملية الصحة منظمة اعتمدت فقد واستقرار امن واحة ليبقى األردن جاللته وسعي األرسة ح�ية مجال يف األردن بجهود واعرتافا وأضافت:
مستوى  عىل نوعه من األول يعترب والذي األرسي، العنف من والح�ية الوقاية مجال يف إقليمي تعاون كمركز املجلس 2006 عام املجلس يف
األرسي، العنف من للوقاية إقليمية واسرتاتيجيات سياسات وتقييم وتنفيذ تطوير عىل املجلس وسيعمل املتوسط، األبيض رشق حوض دول

املستجدة. القضايا عن والبحث

الوثيقة  2008 لتعد عام السن خالل لكبار الوطنية إعداد اإلسرتاتيجية عىل رشكائه مع املجلس عمد فقد السن كبار بفئة جاللته والهت�م
إىل الهادفة السياسات والربامج ومعدي القرار أصحاب متناول يف لوضعها السن، بكبار الخاصة السياسات برسم تهتم التي الوطنية األوىل

الفئة. لهذه الربامج املقدمة يف والقصور الخلل معرفة

ورشح ،2008 عام خالل بإطالقه العبدالله رانيا امللكة جاللة تفضلت والذي األطفال، وضع تقرير اليونيسف منظمة مع املجلس بالتعاون واعّد
. والصحية وغ�ها والعوامل االجت�عية والثقافة واالقتصاد والحاكمية واإلسكان كالبيئة األطفال فيها يعيش التي الظروف التقرير

وزارة مع 2008بالتعاون عام خالل واألعيان النواب مجليس من أقر الذي األرسي العنف الح�ية من قانون إصدار املجلس مراحل وتابع
املجلس  التعديالت التي اقرتحها من 75% حوايل األمة مجلس تبنى حيث القانون، مرشوع املالحظات عىل من عددا وقدم االجت�عية التنمية

االجت�عية. التنمية ووزارة

وتحليل  مناقشة يف دور الربملاني� تعزيز بهدف والنواب مجليس األعيان الفني للتواصل مع املكتب إنشاء مبادرة املجلس أطلق 2008 عام ويف
للتعاون األعيان املجلس يف لألرسة مؤقته لجنة تشكيل واملتضمنة الرائدة األعيان مجلس ومبادرة العامة املعنية بشؤون األرسة، السياسيات
املتعلقة واالتفاقيات  املعاهدات واالقرتاحات القوان� دراسة األرسة، وللعمل عىل لشؤون الوطني املجلس  يف الفني املكتب مع والتواصل
أرستنا أجل من والعمل الجهد لبذل املزيد من علينا حق الدستورية لسلطاته تسلم جاللته ذكرى يف امللك لجاللة أن نقول أن بقي باألرسة
أجل من نبقى نعطي أن دا�اً يحثنا واإلقليمية، فهو الدولية املحافل كافة يف يحتذى األ�وذج الذي ليبقى الحبيب أردننا أجل ومن األردنية

والصمود. الشموخ أردن

للمرأة اإل�ا� املتحدة األمم لصندوق مديراً اقليمياً كنت عندما بطرحه قمت العاملة الذي املرأة حقوق ح�ية مرشوع عن ماذا *
بالنساء؟ الخاص األرد� العمل بنود بعض تغي� تم أثره وعىل

يف تم حيث والوافدات، العامالت حقوق النساء لح�ية إقليمي مرشوع لتنفيذ العمل بوزارة ممثلة الحكومة مع عديدة مشاورات بدأت
والهيئات  املؤسسات كافة وعضوية العمل وزارة برئاسة توجيهية لجنة إنشاء �وجبها تم العمل مع وزارة تفاهم مذكرة توقيع 2001 عام
وحيدة كدولة األردن اختيار تم حيث املستقبلة، والدول للع�لة املرسلة الدول ما ب� تنفيذه يتم الربنامج العالقة كون هذا ذات الدبلوماسية
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القرار. صنع مستوى عىل به تحظى الذي بسبب الدعم وذلك املهاجرة تستقطب الع�لة العربية كونها املنطقة يف

تتويج هذا تم حيث الوافدات النساء حقوق يف تعزيز ساهمت التعديالت التي من العديد الريادي يف وزارة العمل دور إىل هنا أش� أن وأود
�شاركة اإلقليمي عقد املنتدى وقد جاء املحلية، اإلعالمية الوسائل من عدد مع بالتعاون األردن يف إطالقها تم إعالمية حملة خالله من الربنامج

يف املحافظة  وحكومة قيادة األردن به يقوم الذي واملميز الريادي الدور ليؤكد عىل املهاجرة واملستقبلة للع�لة املرسلة الدول من 21 دولة
الدول العربية. معظم يف فقط وإ�ا األردن املستوى عىل ليس حقوق اإلنسانية عىل

أبرزها؟ ما "اليونيفيم" يف عملك أثناء العربية األردن واملنطقة يف املشاريع الريادية العديد من طرح يف *ساهمت

بان الساحة بالقول وافتخر الصندوق التي أطلقها واملبادرات واملشاريع من الربامج العديد يف ومشاركتي العربية املنطقة عميل يف خالل من
واخص باملرأة العالقة ذات الترشيعات بعض عىل التعديالت من العديد إدخال ومنها االيجابية التغ�ات العديد من شهدت النسائية العربية
منها ميادين عديدة يف العراقية للمرأة نسائية كوتا وإعطاء العاملة، املرأة أطفال �ظلته والذي شمل األردن الصحي يف التأم� نظام بالذكر

املؤسسات  هذه يف مشاركتها تعزيز أهمية يؤكد م� 20% بنسبة البلدية املجالس كوتا املرأة األردنية ومنح والتنفيذية الترشيعية السلطت�
العربية الدول بعض يف للربملان املرأة املرأة،ودخول حقوق نوعية تجاه وإضافة قفزة املغرب يف األرسة قانون تعديل إىل إضافة التنموية،

العر�. دول الخليج بعض وخاصة

اليوم؟ املرأة األردنية ينقص ماذا برأيك.. *

يف سواء كان زال محدوداً ما �ثيلها أن الثا� إال عبد الله امللك جاللة ودعم توجيه بفضل مجاالت يف عدة حققته من مكاسب م� بالرغم
من الكب�ة األعداد انه رغم إىل إضافة الربملان، يف محدودة مقاعد منحها الذي "الكوتا" نظام وجود الترشيعية رغم أو التنفيذية السلطت�
بذل يحتاج إىل وهذا الريفية، املناطق يف وخاصة النساء ب� منترشة مازالت أن األمية إال والجامعات املدارس من يتخرجن اللوا� الفتيات

للقضاء عليها. والخاص العام القطاع� من كل من الجهد من املزيد

تعيش الذي املجتمع أو يف البيت يف ذلك كان سواء العنف أشكال تواجه العديد من املرأة زالت اإلنسانية ف� املرأة تعزيز حقوق ويف مجال
العنف  أشكال كافة إزالة اتفاقية وقعت عربية 19 دولة حوايل وان املرأة خاصة ضد أشكال العنف كافة إلزالة بذل الجهود إىل يحتاج وهذا فيه

والنساء. للفتيات جديدة عمل فرص إيجاد يتطلب م� الفقر من تعا� زالت املرأة عندنا ال كذلك األردن، يف املرأة ضد

النواب؟ املجلس يف النساء النواب بأداء رأيك *ما

عىل الدراسة اعتمدت حيث األردنيات، الربملانيات أداء لتقييم يف األردن نوعها من تعترب األوىل خاصة دراسة بإعداد قمنا أننا لكم أب� أن أرجو
كافة محافظات  �ثل تم توزيعه عىل عينة استبيان إعداد والثا� 2003 لعام النواب ملفات مجلس كان املصدر األول حيث أساس� مصدرين
األربع خالل كان األردنيات الربملانيات أداء أن الدراسة بينت نتيجة حيث عام� قبل العاملي املرأة يوم الدراسة يف إطالق هذه وتم اململكة

ايجابياً. املاضية سنوات

الجائزة؟ فوزك بهذه عدم رغم حينها شعورك ماذا كان السالم، اجل من للمرأة نوبل جائزة يف العا� لنيل امرأة ألف ب� من ترشيحك *تم

الرتشيح  هذا وإنني اهدي العربية، يعترب تتويجا لنضال املرأة العربية يف املنطقة سيدة و34 العا� يف ألف امرأة من ب� اعتقد أن ترشيحي
االجت�عي. أو السيايس أو الشخيص املستوى عىل سواء كان السالم اجل من العا� املناضالت لنساء
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مستقبًال؟ الجائزة هذه لنيل تطمح� *هل

عالية. ومكانة أهمية لها من ملا الجائزة هذه لنيل يطمح إنسان كل أعتقد أن

األعيان؟ مجلس عضواً يف نبأ تعيينك تلقيت *كيف

سعيدة وأنا أرفع املناصب، إىل للوصول وتشجيعها ودعمها األردنية املرأة تكريم حيث من البلد هذا قيادة عىل غريباً وهذا ليس سعادة، بكل
الدول ب� من يكون أن عبدالله الثا� امللك جاللة يطمح بلدنا التي تطوير يف اآلخرين مع وأسهم امللك مجلس خالل من أخدم بلدي أيضاً أن

بهمة الجميع.“ ذلك وإنشاء الله يتم املجاالت، كافة واملتقدمة يف املتطورة

http://www.rama.jo/News.aspx?id=240&sid=1
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February 2009

 
By Rana F. Sweis

Published in Living Well Magazine

AMMAN-Mohammad Abdul-Nabi, 23, was found 
hung in his home by his 14-year-old brother. The 
young farmer was rushed to the hospital but was 
pronounced dead upon arrival. He decided to end 
his life because of a second failed marriage, explain 
his relatives. His story, like others similar to it, is 
shrouded in mystery and recorded only in snippets. 
And just like their short interrupted lives, information 
regarding suicide victims  ̓acts and their aftermath is 
scarce in Jordan. Like so many families who prefer to 
deny or forget the past, a person who knows a person 
tells a story of pain.  

 “When it comes to suicide cases in Jordan, we only 
get a glimpse, like a car whooshing by,” says Fayez 
Al-Fayez, Editor in Chief of Arabiya magazine and a 
popular social columnist. “We end up never knowing 
the reasons, we end up never knowing the whole 
story and no one wants to talk about it either.” Every 
year, one million people worldwide die by suicide, 
according to World Health Organization (WHO) 
statistics. Moreover, in the past 45 years suicide rates 
increased by 60 percent and is now among the three 
leading causes of death among those aged 15-44 
years. These figures do not include attempted suicide,
which are up to 20 times more frequent than suicide.

WHO statistics reveal that suicide in Jordan and in 
the region remain low, but in-depth research remains 
inadequate. “Statistically suicide is not considered an 
epidemic problem in Jordan,” explains Hani Jahshan, 
a Forensic Pathologist. There are 35 to 40 cases of 
suicide in Jordan every year, and the age range is 
between 20-25, according to the National Center for 
Forensic Medicine. However, attempted suicide cases 
are not recorded, says Jahshan. “Research is lacking 
in this field, especially in terms of attempted suicide.”
Emergency services in hospitals are not keeping 
records of suicide attempts, adds Jahshan.

Sultan, 39, stole a knife from a shop in Amman and 
stabbed himself in the stomach. Witnesses say the 
man was “desperate”. He did not die. He was taken 
to hospital where reports suggest he is in ʻcritical  ̓
condition. Just a few hours before he stabbed himself, 
family members saved Sultan. They found him 
wearing a noose around his neck. Suicide is ultimately 

an individual and often a private act. Biological, 
genetic, psychological, social and cultural factors 
may impact the risk of suicide in an individual. 
Domestic violence, for example, can trigger a 
suicide attempt. “Psychological abuse can take on 
different forms including humiliation, threats of 
divorce, blackmailing and physical abuse,” explains 
Walid Sarhan, a psychiatrist. “The psychological 
consequences will include anxiety, frustration, low 
self-esteem and suicidal attempts.” Other risk factors 
can include serious mental illness, alcohol and drug 
abuse, childhood abuse, loss of a loved one and 
unemployment. “There is a lack of awareness about 
suicide,” admits Mohammad Khateeb, Police Security 
Department Spokesperson. “The truth is we still live 
in a tribal and conservative society that would rather 
not speak of suicide, which is forbidden in religion 
and brings shame to the family.” 

Another short news piece on suicide was published 
in Ammonews, a popular electronic news website. 
A 20-year-old woman jumped from the top of the 
fifth circle tunnel, according to traffic police and
witnesses. The woman whose ʻlove affair  ̓ failed 
recently, prompted her to attempt suicide, reports 
suggest. She was still alive when she was rushed to 
hospital and an investigation took place.

Individual cases of suicide in Jordan that were 
published in the media—overwhelmingly in 
electronic media–illustrate that shame, economic 
hardship, examination failure, unrequited love, 
familyʼs objection to a marriage and other family 
disputes were the greatest risk factors. One of the 
only in-depth documents that shed light on suicide in 
Jordan is a 2001 dissertation entitled, A Sociological 
View of Suicide in Jordan written by Ismeel Aqili, a 
former graduate student at the University of Jordan. 
Based on cases he examined from 1982-1999, his 
study reveals more males than females commit 
suicide but more females attempt suicide. University 
graduates between the ages of 18 to 37 were more 
likely to commit suicide in Jordan. Most of the 
individuals who committed suicide in this age range 
were unemployed.

Police were able to convince a 17-year-old from 
jumping off a telecommunication building in Zarqa, 
reported Ammon. The young man found out he 
failed the Tawjahi exam. Witnesses and friends said 
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the young man was afraid he would be punished 
severely by his family for failing the exam. “At the 
end of the day, I worry about our youth because I 
donʼt believe they want to commit suicide. It is often 
a cry for help” says Haifa Abu Ghazaleh, Senator 
and Secretary General of the National Council for 
Family Affairs. “If they fail the Tawjahi [high school 
exam] for example, they may fear the familyʼs 
reaction.”

 People at risk of suicide can be treated. Oftentimes, it 
is due to the inability to cope as a result of an event or 
series of events that the person finds overwhelmingly
traumatic or distressing. Psychotherapy and 
continued contact with a health provider can decrease 
the risk of suicide. Programs that address risk and 
protective measures are effective. Moreover, suicide 
has a profound effect on family, friends, and those 
associated with the victim. “I reported on a story 
of a mentally ill woman whose husband eventually 
divorced her,” explains Al-Fayez. One day her 
parents and daughter found her on the roof of their 
house, says Al-Fayez. She poured gasoline on herself 
very calmly and she lit herself on fire. She didnʼt
die. The victim was rushed to the hospital and died 
two days later. “What I saw is the effect it had on 
the family, the devastation,” he adds. “The siblings 
and her daughter were devastated.” While those who 
are under the age of 18 and attempt suicide have 
access to rehabilitation programs from the Family 
Protection Department, those who are over 18 have 
no institutional support, according to Khateeb. 

In Jordanian society, there is a great deal of social 
and religious stigma surrounding mental illness. 
Islam views suicide as a sin. The prohibition of 
suicide has also been recorded: “He who commits 
suicide by throttling shall keep on throttling himself 
in the Hell-fire, and he who commits suicide by
stabbing himself, he shall keep stabbing himself in 
the Hell-fire.” In the sixth century, suicide became
a Christian religious sin and secular crime. In 533, 
those who committed suicide while accused of a 
crime were denied a Christian burial.

Talking about feelings surrounding suicide promotes 
understanding and can greatly reduce the immediate 
distress of a suicidal person. “Is suicide a really big 
problem in Jordan? Are the numbers alarming? The 
answer is no,” says Khateeb, “However, I understand 
the concern among individuals and members of 
society at large regarding individuals who attempt 
suicide, where can they turn to for help?”

People who feel suicidal may fear expressing 
themselves, and may be reluctant to reach out for 
help. “The stigma of psychiatric illnesses is still 
very prevalent,” explains Sarhan. “A women, for 
example, who dares to consult with a psychiatrist 
could face the threat of divorce and deprivation from 
her children, although it is not legal, but women 
believe that.”

People often deal with stressful or traumatic events 
and experiences reasonably well, but sometimes 
an accumulation of such events, over an extended 
period, can push normal coping strategies to the 
limit.  Jahshan, like many others working with victims 
of violence and abuse, says that Jordan continues to 
lack skilled professionals in this field. “Those who
provide counseling to victims of violence and abuse 
should consider cases of attempted suicide and 
provide them services as well,” says Abu Ghazaleh. 
“At the end of the day everyone has a role to play 
including all sectors of civil society.”

Jordan could go a long way by reducing the suicide 
rate by discussing ways to decrease suicidal 
tendencies. Providing protection programs is 
important. Shedding light on the issue can even 
prevent suicide cases. “Protection programs begin in 
our schools. There needs to be awareness campaigns, 
group therapy and individual counseling in schools,” 
says Abu Ghazaleh. “I believe there should be a 
more clear strategy on how to tackle this issue from 
different angles and address it in schools,” explains 
Abu Ghazaleh.

When forensic experts, doctors and members of 
various organizations wanted to begin combating 
family violence in Jordan, they turned to the media. 
In 2004, two forensic doctors presented statistics 
showing a dramatic increase in the number of abused 
children. “If this issue is not covered enough by the 
media, the children will not know there are people 
who are here to help them, and places they can 
turn to for help,” said Rabab al Qubaj, a specialist 
in the Jordan River Foundation. During that time, 
journalists present at the workshop asked members 
of organizations and others to play a role in giving 
them easier access to information. The journalists 
also pointed out hidden fears, about raising such 
taboo and sensitive issues, fearing repercussions.

Today, electronic media news websites such as 
Ammon (www.ammonnews.net) and Saraya (www.
sarayanews.com) have taken a lead in shedding 
light on suicide in Jordan. Although suicide news 
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segments in both news agencies are not covered 
in-depth, they do report individual cases. Ammon 
publishes statistics on the number of suicide cases per 
year in Jordan. They examine the reasons for each 
case, although there is little follow-up on the cases. 
Print and broadcast media in Jordan lags behind in 
both reporting and shedding light on suicide in Jordan. 
“Electronic media in Jordan is lifting the lid on many 
issues like suicide, and domestic violence,” explains 
Rana Sabbagh, a journalist and media expert.

In February 2004, the first ever conference on child
abuse in the Middle East took place in Amman. 
Representatives from across the world, local 

government and NGOʼs took part. Dozens of media 
outlets from the Arab world were present. During 
the conference Jahshan attributed the increase in the 
number of reported child abuse cases in Jordan to the 
increased coverage of the issue in the local press.

This successful and ongoing campaign to combat 
child abuse in Jordan can also be implemented to 
debunk misconceptions and reduce suicide rates in 
Jordan. “The more we deny as a society that there 
are cases of suicide in Jordan, the more weʼll have 
to look within and say, how could we not help these 
individuals from killing themselves?” says Al-Fayez. 
“That is shameful.”

Fact Box

By Age 2007

Age Group Cases

Under 18 1

18-27 13

28-37 9

38-47 7

47-Over 8

By Gender  

Gender Cases

Male 26

Female 12

  

By Nationality  

Nationality Cases

Jordanian 35

(Non-Jordanian (Arab 2

 Non-Jordanian 1

  

 Method of Suicide  

Method Cases

Firearms 13

Other 25

Burning  

Falling from Heights  

Knife  

Hanging  

 2008

Total Suicides 34

Source: Jordan Police Security Department
http://newsblog2you.wordpress.com/2009/02/05/ending-it-all-suicide-in-jordan-2/
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الربنامج اللقاءاسم

نت ع�ن إذاعة
األرسة الدكتورة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� إستضافت كردية سامية اإلعالمية

العنف من لح�ية األرسة الثا� العر� و املؤ�ر دور املجلس حول للحديث أبو غزالة هيفاء

إذاعة هوا ع�ن

األرسة الدكتورة لشؤون األم� العام للمجلس الوطني إستضافت هبة مدادحة اإلعالمية

من األرسة لح�ية الثا� املؤ�ر العر� املجلس وحول دور حول للحديث أبو غزالة هيفاء

العنف

مساء الخ� برنامج األردنية/ اإلذاعة
للحديث األرسة و ترشيعات سياسات مسؤول الظاهر حنان مساد إستضاف مأمون اإلعالمي

النسب مجهويل ورشة حول

األردنية اإلذاعة
الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� إستضاف الكسوا� حاتم اإلعالمي

املجلس حول للحديث غزالة أبو هيفاء

األردنية اإلذاعة
ترشيعات مسؤول سياسات و الظاهر وحنان برامج األرسة مدير مقدادي محمد تحدث

من العنف االرسة لح�ية الثا� العر� واملؤ�ر األرسة لشؤون الوطني املجلس األرسة حول

دقيقة ستون األرد� / برنامج التلفزيون
املؤ�ر حول للحديث األرسة برامج مدير مقدادي محمد إستضافت كراجة سهي اإلعالمية

من العنف األرسة الثا� لح�ية العر�

دقيقة ستون األرد� / برنامج التلفزيون
هيفاء األرسة الدكتورة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� إستضافت ناجيا ا�ان اإلعالمية

العنف األرسة من لح�ية الثا� العر� املؤ�ر محاور غزالة للحديث عن أبو

األرد� التلفزيون
عيد ميالد أبو غزالة عن هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام تحدثت األم�

املعظم امللك جاللة

املسلحة القوات إذاعة
الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� إستضاف الحديدي غالب اإلعالمي

العنف األرسة من لح�ية املؤ�ر العر� الثا� محاور حول للحديث أبو غزالة هيفاء

األرسة برنامج
املؤ�ر حول للحديث األرسة برامج مدير مقدادي محمد إستضافت إ�ان الفقهاء اإلعالمية

العنف من لح�ية األرسة الثا� العر�

األرد� التلفزيون
الدكتورة هيفاء األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� إستضافت ناجيا إ�ان اإلعالمية

العنف األرسة من لح�ية الثا� العر� املؤ�ر محاور غزالة للحديث عن أبو

العربية قناة
عن للحديث األرسة األم� العام للمجلس الوطني لشؤون إستضاف لوز غسان أبو اإلعالمي

العنف من األرسة الثا� لح�ية العر� املؤ�ر محاور

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر آذار ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر آذار 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• األردن يشارك يف املؤ�ر اإلقليمي لح�ية الطفل يف السعودية.

• ورشة تدريبية حول مبادرة ”موازنات صديقة للطفل“. 

• " شؤون األرسة يف“األعيان“ تلتقي وزير العمل.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

األم� العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة الدكتورة الع� هيفاء أبو غزالة يف عدة لقاءات تلفزيونية واذاعية.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

1/3/2009 موقع راما اإلخباري األردن يشارك يف املؤ�ر اإلقليمي لح�ية الطفل يف السعودية 1

1/3/2009 موقع أخبار البلد  األردن يشارك يف املؤ�ر اإلقليمي لح�ية الطفل يف السعودية 2

1/3/2009
وكالة

األنباء األردنية / برتا
األردن يشارك يف مؤ�ر حول ح�ية الطفل 3

2/3/2009 صحيفة الرأي املشاركة �ؤ�ر حول ح�ية الطفل فـي السعودية اليوم   4

2/3/2009 صحيفة الرأي اختتام دورة متابعة وتقييم ملوظفي ” شؤون األرسة “ 5

2/3/2009 صحيفة الدستور 6  «الوطني لشؤون األرسة» يشارك يف املؤ�ر العر� حول ح�ية الطفل بالسعودية   

2/3/2009 صحيفة العرب اليوم األردن يقدم تجربته يف املؤ�ر العر� اإلقليمي الثالث لح�ية الطفل يف السعودية   7

2/3/2009 صحيفة العرب اليوم املجلس الوطني لشؤون األرسة ينهي دورة تدريبية ملوظفيه   8

2/3/2009 صحيفة الغد  األردن  يشارك يف مؤ�ر إقليمي حول ح�ية الطفل من اإلساءة  9

2/3/2009 صحيفة الغد  دورة تدريبية ملوظفي املجلس الوطني لشؤون األرسة  10

2/3/2009 �e Jordan Times Jordan to take part in regional conference on child protection 11

 5/3/2009
صحيفة الرياض 

السعودية 

املؤ�ر العر� اإلقليمي الثالث لح�ية الطفل.. يويص بوضع اسرتاتيجيات وخطط 

للوقاية من العنف
12
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7/3/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
العنف عىل للقضاء دولية حملة : العاملي املرأة يوم يف / تحقيقات 13

7/3/2009 صحيفة الرأي املرأة ضد العنف لتطويق جادة خطوة األرسي: الوفاق دار 14

8/3/2009 الغد صحيفة النساء العنف ضد عىل للقضاء دولية حملة 15

8/3/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
للطفل“ ”موازنات صديقة مبادرة تدريبية حول ورشة 16

9/3/2009 صحيفة العرب اليوم الطفل لحقوق املراعية للموازنات تحليلية دراسة إعداد بدء 17

9/3/2009 السبيل صحيفة للطفل صديقة موازنات ورشة ينهي األرسة“ لشؤون "الوطني 18

10/3/2009 الرأي صحيفة األطفال أمور عىل اإلنفاق للطفل) لتحليل أثر صديقة (موازنات مبادرة 19

10/3/2009 الدستور صحيفة صديقة للطفل» «موازنات مبادرة حول تدريبية اختتام ورشة 20

10/3/2009 الغد صحيفة للطفل ورشة تدريبية حول موازنات صديقة اختتام 21

 11/3/2009 صحيفة الرأي للطفولة املبكرة اليونيسيف تقرير تطلق امللكة رانيا 22

 11/3/2009 الدستور صحيفة املهنية للبنات الرصيفة مدرسة من املبكرة الطفولة تقرير رانيا تطلق امللكة 23

 11/3/2009 اليوم العرب صحيفة املهنية للبنات الرصيفة من مدرسة املبكرة للطفولة اليونيسيف تقرير تطلق امللكة 24

 11/3/2009 الغد صحيفة املبكرة للطفولة اليونيسيف تقرير تطلق رانيا امللكة 25

 11/3/2009 �e Jordan times Queen reviews Early Childhood Development strategy 26

 17/3/2009 الدستور صحيفة العمل وزير تلتقي «األعيان» يف األرسة“ ”شؤون 27
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 17/3/2009 صحيفة العرب اليوم املبكرة الطفولة تنمية حول تقرير اليونيسيف يف الرابعة املرتبة األردن يحتل 28

 17/3/2009 �e Jordan Times ‘Jordan’s national early childhood development strategy successful' 29

18/3/2009 الدستور صحيفة القدوة ...امللكة امللكة امللهمة الله العبد رانيا امللكة 30

18/3/2009 روتانا مجلة املشاكل وتث� الحياء تخدش البذيئة عدوى األلفاظ 31

21/3/2009
وكالة

برتا / األردنية األنباء
الجديدة يناقش خطته العنف من األرسة لح�ية الوطني 32

21/3/2009 االلكرتو� راما موقع الجديدة يناقش خطته األرسة لح�ية الوطني الفريق 33

21/3/2009 اإلخباري مرايا موقع
زنا  و3 ضحايا االب مجهويل و 32 يف اململكة35 لقيطاً النسب مجهويل عدد ارتفاع

2007 عام خالل املحارم
34

22/3/2009 األردن زاد موقع يف اململكة النسب مجهويل عدد ارتفاع 35

22/3/2009 الرأي موقع منرب اململكة يف النسب مجهويل عدد ارتفاع 36

 22/3/2009 االلكرتو� البلد موقع اململكة يف النسب مجهويل عدد ارتفاع 37

22/3/2009 االلكرتو� جراسا موقع األردن  يف عام 2007 خالل املحارم زنا ضحايا و 3 األب و32 مجهويل لقيطا 35 38

22/3/2009 صحيفة الرأي العنف من لح�ية األرسة الوطني الفريق عمل آليات مناقشة 39

22/3/2009 الدستور صحيفة الجديدة عمله خطة فريق لشؤون األرسة يناقش الوطني 40

22/3/2009 اليوم العرب صحيفة العنف من األرسة لح�ية عمله آلية يناقش األرسة الوطني لشؤون 41

22/3/2009 صحيفة الغد الجديدة يناقش خطته العنف من األرسة لح�ية الوطني الفريق 42
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األحد                                                                                                                  التاريخ: 2009-3-1          اليوم:

السعودية يف الطفل لح�ية اإلقليمي املؤ�ر يف يشارك األردن

ع�ن-راما:

العر� باملؤ�ر للمشاركة السعودية إىل غادر  رسميا وفدا ابوغزالة هيفاء الدكتورة الع� االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� ترتأس
. الطفل ح�ية حول الثالث االقليمي

. العنف من األطفال ح�ية يف مجال من خربات لألردن ملا املؤ�ر متميزة يف هذا املشاركة ان غزالة ابو واكدت

عمل اوراق االردني� بتقديم الخرباء من مجموعة يقوم سوف ك� واالساءة من العنف ح�ية الطفل يف مجال االردنية عرض التجربة وسيتم
متعددة التخصصات األطفال مجاالت ح�ية يف تدريبة عمل ورشات عدة إجراء إىل بإإلضافة املجال هذا يف والتطورات الطفل ح�ية حول
والتطورات العنف االرسي مجال يف االردنية للتجربة عرض سيتم انه اىل مش�ة األردنيون الخرباء يقودها واإلجت�عية الصحية والرشطية

املجال. هذا يف تقدم التي الخدمات اىل الترشيعية اضافة

واملهني� من القضاة كب� وعدد األرسة ح�ية إدارة ومدير األردن نهر مؤسسة عام ومدير اإلجت�عية التنمية وزارة عام الوفد أم� ويضم
السعودية العربية يف اململكة يوم� وملدة يوم غد من ابتداء الثالث الذي سيعقد الشبكة مؤ�ر ويأ� الوطنية، املؤسسات هذه يف العامل�
أجل طفولة من معا يف الدول العربية: نعمل ”ح�ية الطفل شعار تحت العزيز عبد بن عبدالله امللك الرشيف� الحرم� خادم من برعاية

.2004 عام يف ع�ن انطلقت من التي العرب لجهود شبكة املهنيون تتويجيا آمنة“

من الوقاية مؤ�ر مخرجات كأحد االردن من انطلقت املرأة ضد العنف من للوقاية العرب شبكة املهنيون ان جهشان ها� الدكتور وأوضح
سامي  هدفها ( الجهود ونعزز ... الصمت حاجز (لنكرس تحت شعار 2004 عام الله امللكة رانيا العبد من برعاية عقد والذي املرأة ضد العنف
الطفل ح�ية مبادرة إطالق زمام بأخذ األردن بذلها الذي وإعرتافا بالجهود حقوقه، الطفل العر� وتعزيز املشرتك لح�ية العر� وهو العمل
الريادي لألردن للدور تقديرا األوىل يف دورتها الشبكة الهاشيمية اململكة األردنية تستضيف حينة أن يف الحضور أجمع فقد العنف من العر�

سامي. مل� بدعم العنف من يف مجال ح�ية األطفال

صنعاء و ع�ن يف الثالثة للشبكة العلمية بعقد املؤ�رات هذه اإلنجازات بأن لها رئيس وأول العرب املهنيون مؤسس شبكة جهشان وأضاف
البذرة أن جازم عىل لهو دليل العر� املستوى عىل العنف من الطفل ح�ية يف مجال التدريبية ورشات العمل من و الرياض وعقد العديد
الشبكة أسهمت حيث تجني �ارها، صنعاء والرياض وبدأت يف قد نبتت العر� لح�ية الطفل ع�ن يف رانيا العبد الله امللكة زرعتها التي
ضد األطفال املتحدة املتعلقة بالعنف لألمم األم� العام دراسة توصيات بتحقيق املساهمة يف املتتالية وجهودها ع�ن يف إنطالقتها خالل من

والدويل.“ العر� األقليم� مستوى عىل

http://www.rama.jo/News.aspx?id=360
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األحد                                                                                                                  التاريخ: 2009-3-1          اليوم:

السعودية يف الطفل لح�ية اإلقليمي املؤ�ر يف يشارك األردن

الطفل حقوق مؤ�ر حول يف للمشاركه السعوديه ااىل وفداً رسمياً ترتأس غزاله ابو

باملؤ�ر للمشاركة السعودية اىل يغادر وفدا رسميا غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� ترتأس - البلد أخبار
. ح�ية الطفل االقليمي الثالث حول العر�

. العنف األطفال من ح�ية مجال خربات يف من ملا لألردن متميزة املؤ�ر هذا يف املشاركة ان  غزالة ابو واكدت

عمل اوراق االردني� بتقديم الخرباء مجموعة من سوف يقوم ك� واالساءة العنف من الطفل ح�ية مجال يف االردنية عرض التجربة وسيتم
األطفال متعددة التخصصات ح�ية مجاالت يف تدريبة عمل ورشات عدة إجراء إىل هذا املجال بإإلضافة يف الطفل والتطورات ح�ية حول
والتطورات العنف االرسي مجال يف االردنية للتجربة عرض سيتم انه اىل مش�ة األردنيون الخرباء يقودها واإلجت�عية الصحية والرشطية
األردن نهر مؤسسة عام ومدير اإلجت�عية  وزارة التنمية عام أم� الوفد و يضم املجال هذا يف تقدم التي الخدمات اىل اضافة الترشيعية

الوطنية، هذه املؤسسات يف العامل� واملهني� القضاة من كب� وعدد ح�ية األرسة إدارة ومدير

الرشيف�  الحرم� من خادم برعاية العربية السعودية اململكة يف من 4-2 آذار 2009 القادم األسبوع سيعقد الذي الثالث الشبكة مؤ�ر ويأ�  
املهنيون لجهود شبكة آمنة“ تتويجيا طفولة من أجل معا نعمل العربية: الدول الطفل يف ”ح�ية تحت شعار العزيز عبد بن عبدالله امللك

. 2004 عام يف من ع�ن العرب التي انطلقت

من الوقاية مؤ�ر مخرجات االردن كأحد من انطلقت املراة ضد من العنف للوقاية العرب املهنيون شبكة جهشان ان ها� واوضح الدكتور
سامي  هدفها ( حاجز الصمت ... ونعزز الجهود (لنكرس تحت شعار 2004 عام الله امللكة رانيا العبد من برعاية عقد والذي املرأة ضد العنف
الطفل ح�ية مبادرة إطالق زمام بأخذ األردن بذلها بالجهود الذي حقوقه، وإعرتافا وتعزيز الطفل العر� املشرتك لح�ية العر� وهو العمل
الريادي لألردن للدور تقديرا األوىل يف دورتها الشبكة الهاشيمية اململكة األردنية تستضيف حينة أن يف الحضور أجمع فقد العنف من العر�

سامي. مل� بدعم العنف من يف مجال ح�ية األطفال

صنعاء و ع�ن يف للشبكة الثالثة املؤ�رات بعقد اإلنجازات العلمية هذه بأن لها العرب وأول رئيس املهنيون شبكة مؤسس جهشان واضاف
البذرة أن جازم عىل لهو دليل العر� املستوى عىل العنف من الطفل ح�ية يف مجال التدريبية ورشات العمل من و الرياض وعقد العديد
الشبكة أسهمت حيث �ارها، تجني وبدأت والرياض صنعاء نبتت يف قد العر� الطفل لح�ية يف ع�ن الله العبد امللكة رانيا زرعتها التي
ضد األطفال املتحدة املتعلقة بالعنف لألمم األم� العام دراسة توصيات بتحقيق املساهمة يف املتتالية وجهودها ع�ن يف إنطالقتها خالل من

والدويل. العر� األقليم� مستوى عىل

http://www.albaladnews.net/Details.aspx?tp=0&id=3971
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األحد                                                                                                                التاريخ: 2009-3-1          اليوم:

الطفل ح�ية حول مؤ�ر يشارك يف االردن

العرب“ املهنيون ”شبكة الذي تعقده الطفل حول ح�ية الثالث االقليمي العر� املؤ�ر أع�ل يف االردن يشارك - آذار (برتا) من االول ع�ن
. الرياض غد االثن� العاصمة السعودية يف املرأة ضد العنف من للوقاية

انطلقت التي الشبكة لجهود تتويجيا أجل طفولة آمنة“ من معا نعمل ، العربية الدول يف الطفل ”ح�ية شعار يعقد تحت الذي املؤ�ر ويا�
.2004 عام رانيا امللكة جاللة برعاية ع�ن من

التجربة عرض سيتم رسمي انه وفد عىل رأس اليوم غادرت التي ابو غزالة هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� وقالت
املجال. هذا يف ح�ية الطفل والتطورات عمل حول اوراق تقديم سيتم ك� واالساءة ، من العنف الطفل ح�ية مجال يف االردنية

متعددة األطفال ح�ية يف مجال عمل تدريبة ورشات ايام ثالثة سيتخلل املؤ�ر الذي يستمر االردنية (برتا) انه االنباء وكالة اىل واضافت
. االرسي العنف مجال يف االردنية التجربة عرض سيتم انه اىل مش�ة اردنيون، خرباء واإلجت�عية يقودها والرشطية الصحية التخصصات

ح. ع/م م ع/ا --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=90361



115

        العدد: 14022                                                                                                         التاريخ:  2009-3-2 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 8 )         رقم الصفحة:



116

        العدد: 14022                                                                                                       التاريخ:  2009-3-2 

)                                                                                                اليوم: االثن� 8 )         رقم الصفحة:



117

        العدد: 14952                                                                                                       التاريخ:  2009-3-2 

)                                                                                                اليوم: االثن� 7 )         رقم الصفحة:



118

        العدد: 4265                                                                                                          التاريخ:  2009-3-2 

)                                                                                                 اليوم.: االثن� 6 )         رقم الصفحة:



119

        العدد: 4265                                                                                                     التاريخ.: 2009-3-2 

)                                                                                              اليوم: االثن� 6 )         رقم الصفحة:



120

1651                                                                                                          التاريخ:  2009-3-2          العدد:

)                                                                                                  اليوم: االثن� 9 )         رقم الصفحة:



121

        العدد: 1651                                                                                                          التاريخ: 2009-3-2 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 2 )         رقم الصفحة:



122

The Jordan Times

       Monday, March 2nd, 2009                                                                                                Issue No. 10134  

http://www.jordantimes.com/index.php?news=14701



123

        العدد:1651                                                                                                             التاريخ:  2009-3-5 

الطفل.. الثالث لح�ية اإلقليمي العر� املؤ�ر

العنف من للوقاية اسرتاتيجيات وخطط يويص بوضع

املؤ�ر ختام من جانب

- محمد الحيدر: تغطية

ضد للعنف والتصدي للوقاية وطنية وخطط اسرتاتيجيات بإعداد أمس، جلساته ختام يف الطفل لح�ية اإلقليمي الثالث املؤ�ر العر� أوىص
وآليات فاعلة، نظ� عىل أن تشمل األطفال، ضد بشأن العنف لألمم املتحدة العام األم� توصيات دراسة من ذلك مستفيدين يف األطفال

والتأهيل. والتدخل واالستجابة امللزم القطاعات للتبليغ ومتعددة

يف ذلك جاء تطبيقها، لض�ن آليات توفر مع األطفال، لح�ية الالزمة والقوان� الترشيعات وسن رضورة تفعيل واملختصون إىل الخرباء وأشار
بتنظيم آمنة»، طفولة أجل من معا «نعمل شعار بالرياض تحت الطفل والذي أقيم لح�ية الثالث اإلقليمي العر� للمؤ�ر الختامية الجلسة

 ISPCAN) األطفال وإه�ل إساءة للوقاية من املنظمة الدولية مع وبالتعاون السعودية، العربية باململكة الوطني من برنامج األمان األرسي
والدولية. واإلقليمية الوطنية املنظ�ت عدد من مع وبالرشاكة السعودية، العربية باململكة الوطني بالحرس الصحية )والشئون

وأكد املؤ�ر. ألع�ل دعمه عىل حفظه الله عبدالعزيز بن عبدالله امللك الرشيف� الحرم� خادم إىل برقية شكر واملختصون املشاركون ورفع
وإيجاد العربية، الدول يف الطفل ضد العنف أ�اط عىل للتعرف الشاملة الوطنية والدراسات واملسوح البحوث تشجيع رضورة عىل املجتمعون
التعليم مناهج الطفل يف حقوق إدماج رضورة وأشاروا إىل بالعنف ضد األطفال. املتعلقة واملعلومات البيانات لجمع وطنية وآليات نظم
يف األطفال مع واملتعامل� العامل� قدرات وبناء بكل فئاته، املجتمع يف الطفل حقوق ثقافة نرش رضورة إىل نوهوا ك� مراحله، �ختلف

األطفال). مجال ح�ية يف العامل� - وكافة التعليم - - الصحة الرشطة - والنيابة القضاء - الترشيعية القطاعات (األجهزة مختلف

األطفال ذلك يف �ا األطفال من الخاصة الفئات وح�ية رعاية خدمات تعزيز أهمية إىل لتوصيات املؤ�ر خالل مناقشتهم ولفت املؤ�رون
للخطر. واملعرض� واملحروم� املعاق�

عىل إيجاد األرسة، والعمل ويف داخل واالجت�عية التعليمية املؤسسات كافة يف األطفال عىل البد� العقاب أشكال كافة حظر رضورة وذكروا
العربية واملنظ�ت وغ� الحكومية، الحكومية الجهات كافة الجهود ب� أهمية تنسيق منوه� إىل الرتبية اإليجابية، أساليب تعتمد بدائل

األطفال. وح�ية بحقوق تعنى التي واالسرتاتيجيات الخطط عند وضع والدولية واإلقليمية

وتأهيل تقييم وعالج من أجل املطلوبة والقانونية واالجت�عية والنفسية الصحية الخدمات وتعزيز توف� رضورة عىل واملختص� الخرباء وأقر
عىل والعمل االتصال الحديثة، ووسائل اإلعالم وسائل يف األطفال ضد العنف من الحد عىل بالعمل أوصوا العنف وأرسهم. ك� ضحايا األطفال
العنف ملناهضة العرب اإلعالمي� شبكة بدعم طالبوا ك� فعالية. أك� الطفل بصورة ضد العنف قضايا للتعاطي مع تطوير قدرات اإلعالمي�

منها. منبثقة وطنية شبكات وإيجاد األطفال ضد

بدعم جهود مطالب� بهم، الخاصة واالسرتاتيجيات السياسات وضع يف مشاركتهم لتفعيل الطفل برملانات وتأسيس دعم عىل العمل إىل داع�
وح�يتهم. األطفال مجال حقوق يف املد� املجتمع مؤسسات

ك� األطفال، ح�ية كآلية من آليات العربية الدول يف الطفل نجدة خطوط إنشاء رضورةدعم الطفل حقوق مجال الخرباء واملهتمون يف وذكر
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األطفال. ح�ية يف مجال العاملة واإلقليمية والوطنية العربية الشبكات دعم ناشدوا

إىل الحاجة ك� تطرقوا األطفال، بحقوق املعنية العربية اإلليكرتونية املواقع يف كافة البيانات وتطوير تحديث عىل العمل رضورة وشدودوا عىل
لجنة عرب وذلك الطفل وحقوق الجهات املعنية بح�ية كافة عىل هذا املؤ�ر توصيات عىل تعميم بالعمل للمؤ�ر املنظمة الجهة تكليف إىل

العربية. العربية بجامعة الدول الطفولة

ح�ية أجل من للعمل الجهود حشد بأهمية التزاما يأ� املؤ�ر انعقاد األرسي إىل لربنامج األمان التنفيذي املدير الدكتورة مها املنيف وأشارت
ع�ن األردنية بالعاصمة عقد الذي األول املؤ�ر إليه ما خلص مضيفة بناءا عىل عليهم، �ارس الذي العنف من شتى أشكال األطفال العرب
اململكة الذي توليه االهت�م املتعاظم عكس الذي وصوال لهذا املؤ�ر 2007م، عام صنعاء اليمنية بالعاصمة املؤ�ر الثا� 2005م وتوصيات عام

بالطفولة. السعودية العربية

ملتابعة فرصة وتوف� لها، يتعرضون التي واإلساءة وم�رسات العنف العربية، الدول يف األطفال حقوق املؤ�ر مناقشة من الهدف كان وقالت«
األطفال». مع املتعامل� تعزيز مهارات إىل إضافة الطفل، ح�ية مجال يف املستجدات أحدث

ومتخصصة عرضت  عر� وأجنبي تضمن املؤ�ر 14 جلسة عامة متحدث 100 من أك� فيه شارك املؤ�ر إىل ان املنيف مها الدكتورة وأكدت
العمل. مجموعة من أوراق خاللها

فيصل األم� وسمو عبدالله، بنت عادلة السمو املل� األم�ة صاحبة منهم كبار الشخصيات من لعدد بحضور حظي املؤ�ر أن ذكر والجدير
ومعايل الصحة وزير الربيعة عبدالله الدكتور ومعايل للطفولة، الوطنية اللجنة رئيس والتعليم وزير الرتبية سعود آل محمد عبدالله بن بن
الجزائري حس� ومعايل الدكتور واإلعالم، الثقافة وزير خوجة عبدالعزيز الدكتور ومعايل االجت�عية الشؤون وزير العثيم� يوسف الدكتور
وأمناء االجت�عية التنمية وزراء من الدولية، وعدد الطفل حقوق لجنة رئيس يل يانغي والربوفيسور العاملية، الصحة ملنظمة اإلقليمي املدير

العربية. بالدول والطفل األرسة مجالس

املؤسسات  �ثلون وأجنبية، عربية دولة من 28 1500 مشارك حوايل شارك 4-1 مارس 2009، من استمر والتي املؤ�ر فعاليات أنه خالل إىل يشار
جانب واملتخصص�، إىل والخرباء العر�، يف العا� للطفولة الوطنية واللجان العليا املجالس من وعدد الطفل، بح�ية املعنية واألهلية الحكومية

السعودية. العربية اململكة وأطفال شباب من متميزة ومشاركة واإلعالم، والدولية، املنظ�ت اإلقليمية ممثيل

الجزائية واإلجراءات البيانات، وجمع البحث وأدوات الطفل، ح�ية اسرتاتيجيات مجال يف املوضوعات عدد من إىل العمل ورش تطرقت و
املسلحة. النزاعات ظل يف األطفال باألطفال، ووضع واالتجار املعنف�، تجاه

http://www.alriyadh.com/2009/03/05/article413783.html
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        اليوم: السبت                                                                                                                التاريخ: 2009-3-7 

عىل العنف  للقضاء دولية حملة : العاملي يوم املرأة يف / تحقيقات

. لشؤون االرسة املجلس الوطني

للمرأة العاملي اليوم عىل فقط ال يقترص االردنية باملرأة االهت�م ان غزالة تؤكد ابو هيفاء االرسة الدكتورة لشؤون للمجلس الوطني العام األم�
. الصعد مختلف عىل املرأة االردنية حققتها التي يأ� تتويجا لالنجازات عام كل به االحتفال ان اذ

ح� العنف مختلف اشكال وح�يتها من �كينها عىل جاللته حرص حيث الثا� عبدالله امللك جاللة بإهت�م تحظى املرأة االردنية وتقول ان
. للمرأة جاللته متوافق وشعار االحتفال باليوم العاملي حرص ان موضحة احمر خط املرأة العنف ضد ان اكد

 2006 عام يف من العنف االرسة لح�ية الوطني االطار وثيقة عىل اطالق عمل العبدالله رانيا امللكة جاللة ترتأسه الذي ان املجلس اىل وتش�
العاملة �كن املنظ�ت مرن عمل دليل اليجاد االرسة لح�ية الوطني الفريق اعضاء بالتعاون مع اعدادها تم علمية وعملية وثيقة وهي
جميع ب� اسس للتنسيق ووضع العنف االرسة من لوقاية تنموية وتطوير برامج الضحايا الحتياجات الفورية من االستجابة العنف مجال يف

. �كينها وسبل املرأة مس�ة تخدم وشاملة متكاملة خدمات لتوف� الرشكاء

عشوا� بشكل يعمل ان بعضها غ� واضحة فلسفة تعمل ضمن اململكة يف املرأة ضد العنف قضايا مع تتعامل التي املؤسسات ان وتقول
. اخ�ا املجلس اجراها املرأة لواقع العنف ضد استنادا اىل دراسة تحليلية اهداف واضحة ودون

ب� والتنسيق الرشاكة تعزيز االرسي اىل العنف من والوقاية االرسة الوطنية لح�ية خالل الخطة االسرتاتيجية يسعى من املجلس ان وتؤكد
. تشار� نهج وفق املستقبلية الربامج يف الفجوات وسد االرسة بشؤون الحكومية املعنية وغ� املؤسسات الحكومية

. األرسي العنف مجال مواجهة اقليمي يف خب�

” املرأة العنف ضد جهشان ها� الدكتور األرسي مستشار الطب الرشعي العنف مواجهة مجال األمم املتحدة يف لدى االقليمي الخب� ويصف
واآلمان واألمن والتنمية املساواة تحقيق وهي عقبة أمام النساء، من تحىص ال أعداد حياة يف تؤثر والتي االنتشار ” الواسعة الخط�ة باملشكلة

. اإلجت�عي

وقوية متخصصة مؤسسية آليات تدعمه ومتواصل شامل نهج وفق عليه للقضاء الجهود توحيد يتطلب املرأة ضد العنف مواجهة ويقول ان
وقوان� واسرتاتيجيات سياسات وتوطيد بناء يتطلب املراة ضد عىل العنف للقضاء موحد عمل وجه يف تقف التحديات التي تجاوز ان مضيفا
والقطاع املد� املجتمع مؤسسات ب� الوثيق والتعاون قطاعات عدة وإرشاك ومدرّب� موظف� فاعل� وتوف� قوية إنفاذ واليات العنف تجّرم

واملهني�. الخاص واألكاد�ي�

الحقوق لح�ية إطار قانو� وسيايس إنجاز عدم ظل يف خاصة االلتزامات الدولية املرأة يناقض ضد العنف مرتكب محاكمة ان عدم ويب�
السلبية والسلوكيات املواقف اهمية تعديل اىل مش�ا بفعالية تنفيذها يف اإلخفاق أو تعزيزها وعدم املرأة ضد العنف لضحايا اإلنسانية
والثقايف السلوك االجت�عي أ�اط تعالج أن الدول األطراف من يطلب أنه عىل ذات العالقة الدولية االتفاقيات نصت ,فقد العنيف� لالشخاص

الضحايا. لحقوق ذلك انتهاكا إخفاق الدول يف يعد في� للعنف املؤدية

تفتقر اذ ، السائدة الوطنية والترشيعات الدولية ب� املعاي� فجوات بوجود تتمثل انها االرسة يقول ح�ية لربامج القانونية الفجوات وحول
، والتحرش واإلغتصاب الجنيس العنف تعاريف بالقصور يف وتتصف املرأة لتجريم العنف ضد محددة ترشيعية أحكام إىل السائدة القوان�
ضحيته .ويضيف من العنف الجنيس مرتكب وبزواج العقوبة بتخفيف تسمح أحكام به وبعضها الرشف، وجر�ة االرسي، والعنف الجنيس،
ضد العنف جرائم العام يف مفهوم الحق غموض بسبب القطاعات متعددة األرسة ح�ية إىل برامج تصل ال من الحاالت كث�ا ان جهشان

. املرأة
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املجتمع ومؤسسات ب� جميع القطاعات الحكومية التنسيق تعزيز من بد ال العام لهذا املرأة بيوم االحتفال شعار نرتجم حتى انه ويقول
لض�ن الوطني الصعيد عىل قوية آليات مؤسسية واستحداث األرسي العنف  من  والح�ية للوقاية دا�ة إسرتاتيجيات بناء بهدف املد� 
الشاملة، ودمج التنمية  وبرامج العامة الصحة برامج املرأة يف ضد العنف مواجهة إىل الرامية الجهود ، ودمج واملساءلة والتنسيق العمل
التمويل زيادة عىل جميع املستويات والعمل عىل وتدريب مناسبة تعليم مناهج يف املرأة وعواقبه العنف ضد أسباب عن العلمية املعرفة
يضمن مركزي بشكل املوارد بتخصيص الوطني الصعيد امليزانيات عىل وتقدير العدالة إىل الوصول من الضحايا كافية و�ك� خدمات لتقديم

. املرأة ضد العنف تعالج التي املانحة الجهات صناديق من إضافية موارد تخصيص وض�ن اإلستمرارية

. العامة االحصاءات

ما األردن بقليل أو سكان نصف مجموع من أقل يشكلن اإلناث أن اىل فيه اشارت تقريرا املناسبة بهذه العامة االحصاءات دائرة واصدرت
.48 نسبتـه

عام 2008. يف باملئة 5

املكانة هذه من خاللها تحس� �كن التي الجوانب عىل انصب فقد باملرأة اهت�م األرد� من املجتمع يوليه ونظرا ملا انه اىل اشار ك�
. املرأة عىل ايجابا انعكس ما املناطق جميع يف إىل تعميم التعليم املتعاقبة األردنية الحكومات حيث سعت وتعزيزها

عام 1961 إلـى 24. يف باملئة 68 من حوايل ب� النساء انخفضت التي عىل األمية القضاء إىل سعت الدول التي يف مقدمة األردن ويّعد

ثم إىل 11. عام 1990 يف باملئة 8

عام 2007. يف باملئة 6

اإلناث وفيات معدل يف كب� انخفاض ادى إىل يف األردن واالجت�عية واالقتصادية الصحية الظروف يف الجوهري التطور ان التقرير يف وجاء
.42 من انخفض حيث الّرضع، من األطفال

يف عام 2007. أنثى مولود ألف لكل عرشين إىل يف عام 1990 أنثى مولود ألف لكل 7

سوق يف مشاركتها نسبة ارتفعت حيث الناجحة، للسياسات االقتصادية نتيجة ارتفاعا جوهريا األرد� يف سوق العمل املرأة مساهمة وارتفعت
.6 من العمل

إىل 14. عام 1979 يف باملئة 7

عام 2007. يف باملئة 7

والتي العليا السياسية اإلرادة لتوفر جاء نتيجة والذي القرار السيايس يف صنع مشاركة املرأة صعيد عىل هامة تطورات األخ�ة العقود وشهدت
.2 األعيان من مجلس تكوين يف نسبة املرأة ارتفاع إىل أدت

إىل 12. عام 1990 يف باملئة 6

عام 2007. باملئة 7

.1 يف مجلس النواب من النسا� التمثيل نسبة ارتفعت ك�

عام 1993 إلــى 6. باملئة 3

النسائية. الكوتا نظام بفضل عام 2005 باملئة 4
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. االنسان لحقوق الجمعية االردنية

مناهضة برضورة دراسية خاصة وحدات الدراسية املناهج تضم� اىل الشوارب ع�د الدكتور االنسان لحقوق االردنية الجمعية رئيس ويدعو
. املختلفة االعالم وسائل لها تروج العنف من الحد اىل ترمي مع برامج بالتوازي وذلك عن املرأة الصورة النمطية تغي� بهدف العنف

املرأة اثناء افتتاح فعاليات ضد العنف ملناهضة الدولية الحملة اطالق الجاري الشهر من الخامس منذ شهد املتحدة االمم مقر ان اىل يشار
الجمعيات النسائية الذين سيحرضون بدورهم اع�ل من ممثيل الف من واك� دولة خمس� من اك� من وزراء بحضور للمرأة الدويل اليوم

. منه عرش الثالث حتى وتستمر الجاري الشهر من الثا� يف بدات التي املتحدة باالمم املرأة وضع السنوية للجنة الدورة

ضد العنف عىل للقضاء الدويل اليوم ” عام من كل الثا� ترشين من والعرشين الخامس املتحدة اعلنت يوم الجمعية العامة لالمم وكانت
.” املرأة

ات . / أق ( - ( برتا -

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=&Artical=91479
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        العدد:14027                                                                                                         التاريخ:  2009-3-7 

)                                                                                                 اليوم: السبت 59 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1657                                                                                                          التاريخ: 2009-3-8 

)                                                                                                 اليوم: األحد 14 )         رقم الصفحة:
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        اليوم: األحد                                                                                                                 التاريخ: 2009-3-8 

للطفل “ صديقة ”موازنات مبادرة حول تدريبية ” ورشة

اليونيسف  منظمة مع بالتعاون األرسة لشؤون الوطني املجلس نظمها التي فعاليات الورشة التدريبية اليوم االحد آذار(برتا)-أختتم 8 ع�ن
للطفل“. صديقة ”موازنات مبادرة حول

عىل حكومية وغ� حكومية جهات من املشكلة املرجعية الباحث� واللجنة من مجموعة تدريب اىل ايام إستمرت ثالثة التي الورشة وهدفت
الدولية. واالتفاقيات واملواثيق الوطنية األجندة مع يت�ىش و�ا الطفل حقوق مفاهيم إىل استنادا الصديقة للطفل املوازنات مفهوم

مدى عىل تحليل تساعد اداة ( للطفل صديقة (موازنات ان مبادرة اليوم صحايف بيان يف غزالة الدكتورة هيفاء ابو املجلس وقالت ام� عام
عىل تحديد تساعد ك� بالطفل واملتعلقة ذات االهمية االمور عىل الرشيد الطفل واالنفاق ورفاه �اء الوطنية لتحقيق النفقات فاعلية انعكاس

بحقوق الطفل. للتوعية املتابعة معاي�

مسؤولية الحكومات وتحميل امليزانية وتأث�ها عىل بالطفل باالمور املتعلقة القرار اصحاب تعزيز وعي تهدف اىل املبادرة ان غزالة ابو وبينت
. مالية اىل التزامات الطفل بحقوق التزاماتهم ترجمة

الصحة مجال يف الطفولة لحقوق  املراعية  للموازنات التحليلية الدراسة إعداد عىل العمل لبدء والهيكلية العام اإلطار املشاركون ووضع
. االجت�عية والتنمية والتعليم

جنيف يف الطفل للجنة حقوق ويقدم الطفل لحقوق االردن تقرير تعد التي الرسمية هو الجهة االرسة لشؤون الوطني املجلس ان اىل يشار
خمس سنوات. كل

. ت/هـ ع/م م ( --(برتا

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=&Artical=91833
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        العدد: 4272                                                                                                          التاريخ:  2009-3-9 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 809                                                                                                            التاريخ:  2009-3-9 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 2 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14030                                                                                                     التاريخ:  2009-3-10 

)                                                                                            اليوم: الثالثاء 10 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14960                                                                                                     التاريخ:  2009-3-10 

)                                                                                             اليوم: الثالثاء 5 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1659                                                                                                       التاريخ.: 2009-3-10 

)                                                                                              اليوم: الثالثاء 2 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14031                                                                                                         التاريخ: 2009-3-11

( 3 )                                                                                             اليوم: األربعاء         رقم الصفحة:.

للطفولة املبكرة اليونيسيف تقرير تطلق امللكة رانيا

منظمة اليونيسيف أعدته الذي املبكرة الطفولة الطالق تقرير للبنات املهنية الرصيفة مدرسة العبدالله رانيا امللكة جاللة اختارت ع�ن-الرأي -
لربط املدرسة اىل جاللتها زيارة وجاءت املجال. هذا يف وعدد من املؤسسات الوطنية العاملة األرسة لشؤون الوطني املجلس بالتعاون مع
معهن وتحدثت األطفال معل�ت رياض من مجموعة التقت الطفولة املبكرة، حيث يف مجال لألردن من انجازات التقرير تضمنه الواقع �ا
األهل ب� االتصال جسور ومد املدرسية للمرحلة الطفل اعداد عىل وانعكاسها الحكومية، املدارس يف األطفال رياض الدخال االيجابية اآلثار عن

واملدرسة.

التعليمية للمراحل الطفل واعداده شخصية صقل يف املبكرة ودورها الطفولة مرحلة أهمية املعل�ت، مع حديثها خالل جاللتها، وأكدت
األردن أن مبادرات مبينة املبكرة، الطفولة مجال يف األردن أهمية جهود كاغ، عىل سيجريد لليونيسيف، اآلنسة االقليمية املديرة وأثنت املقبلة.
املدرسة، يف تعقد لألمهات عمل ورشة من جانبا جاللتها وحرضت املنطقة. يف من األفضل رانيا هي امللكة وتحت ارشاف جاللة املجال هذا يف
حديثهن، أن أثناء لجاللتها، االمهات وبينت األطفال. عىل لالعالم اآلثار االيجابية والسلبية والتي تناقش لالعالم، الواعية املشاهدة عنوان تحت
امام طويلة لساعات يؤثر الجلوس في� الحوار، داخل العائلة وتنمي شخصية الطفل وقدراته عىل والنقاش الحوار جسور تنمي الهادفة الربامج

املصاحبة لبعض الربامج. العنف سلوكيات اىل اكتساب اضافة االجت�عية والقدرات الحركية النشاطات من ويحد عىل األطفال سلبا التلفاز

الذ� والرسم الحاسوب مثل املستخدمة التعليمية األساليب عىل اطلعت حيث صف الروضة، يف بجولة املدرسة جاللتها زيارة واختتمت
معاي� اعت�د اىل تهدف لوضع ترشيعات االن يعمالن االرسة لشؤون االجت�عية واملجلس الوطني التنمية وزارة أن يذكر واملعجون. واملكعبات

املبكرة. الطفولة يف مجال االردن اسرتاتيجية تتوافق مع االطفال لرياض

والتعليم واملديرة وزارة الرتبية عام وأم� األرسة لشؤون املجلس الوطني ورئيسة االجت�عية التنمية وزيرة يف الزيارة امللكة جاللة رافق وقد
لليونيسيف. االقليمية واملديرة األردن يف لليونيسيف التنفيذية

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=260136
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املهنية للبنات الرصيفة مدرسة من املبكرة الطفولة تقرير رانيا تطلق امللكة

برتا - ع�ن

مع اليونيسف بالتعاون منظمة أعدته الذي املبكرة الطفولة تقرير املهنية للبنات الطالق الرصيفة مدرسة العبدالله رانيا امللكة اختارت جاللة
�ا تضمنه الواقع لربط املدرسة جاللتها اىل زيارة وجاءت املجال. هذا يف العاملة الوطنية املؤسسات من وعدد األرسة الوطني لشؤون املجلس
االيجابية اآلثار معهم عن وتحدثت األطفال رياض معل�ت مجموعة من التقت ، حيث املبكرة الطفولة مجال يف من انجازات لألردن التقرير

واملدرسة. األهل ب� االتصال جسور ومد املدرسية للمرحلة الطفل اعداد عىل املدارس الحكومية وانعكاسها األطفال يف الدخال رياض

التعليمية واعداده للمراحل الطفل شخصية صقل يف ودورها املبكرة الطفولة مرحلة أهمية عىل املعل�ت مع حديثها خالل جاللتها وأكدت
املقبلة.

املجال وتحت هذا يف مبادرات األردن أن مبينة ، املبكرة الطفولة يف مجال األردن عىل جهود كاغ سيجريد لليونيسف االقليمية املديرة وأثنت
املنطقة. يف األفضل هي من امللكة رانيا جاللة ارشاف

والسلبية االيجابية اآلثار تناقش لالعالم“ الواعية ”املشاهدة عنوان تحت املدرسة يف تعقد لألمهات عمل ورشة من جانبا جاللتها وحرضت
شخصية وتنمي العائلة داخل والنقاش الحوار تنمي جسور الربامج الهادفة ان حديثهم أثناء لجاللتها االمهات بينت حيث األطفال لالعالم عىل
والقدرات الحركية النشاطات  من  ويحد األطفال عىل سلبا التلفاز امام طويلة لساعات الجلوس يؤثر في�  ، الحوار وقدراته عىل الطفل 

الربامج. لبعض العنف املصاحبة سلوكيات اىل اكتساب االجت�عية اضافة

الذ� والرسم الحاسوب مثل املستخدمة التعليمية األساليب خاللها عىل اطلعت الروضة صف يف املدرسة بجولة زيارة جاللتها واختتمت
واملعجون. واملكعبات

معاي� لرياض االطفال اعت�د اىل تهدف لوضع ترشيعات االن يعمالن لشؤون االرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة ان يذكر
املبكرة. الطفولة مجال يف االردن اسرتاتجية مع تتوافق

واملديرة والتعليم الرتبية وزارة عام وأم� األرسة لشؤون الوطني املجلس ورئيسة االجت�عية التنمية وزيرة الزيارة يف امللكة جاللة ورافق
واملديرة االقليمية لليونيسف. األردن يف لليونيسف التنفيذية

11-03-2009 : التاريخ

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2009\03\LocalAndGover_issue520_day11_id123552.htm
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املهنية للبنات الرصيفة مدرسة من املبكرة الطفولة تقرير رانيا تطلق امللكة

برتا - ع�ن

بالتعاون أعدته منظمة اليونيسيف الذي املبكرة الطفولة الطالق تقرير للبنات املهنية الرصيفة مدرسة العبدالله رانيا امللكة جاللة اختارت
املجال. هذا يف العاملة الوطنية املؤسسات من وعدد األرسة لشؤون املجلس الوطني مع

من مجموعة التقت حيث املبكرة, مجال الطفولة لألردن يف انجازات من التقرير تضمنه �ا الواقع لربط املدرسة اىل جاللتها زيارة وجاءت
للمرحلة الطفل اعداد عىل وانعكاسها الحكومية, املدارس يف األطفال رياض الدخال االيجابية اآلثار عن معهم وتحدثت األطفال معل�ت رياض

األهل واملدرسة. ب� االتصال جسور ومد املدرسية

التعليمية للمراحل واعداده  الطفل شخصية صقل يف ودورها املبكرة الطفولة مرحلة أهمية  املعل�ت مع  حديثها جاللتها خالل وأكدت
املقبلة.

وبرعاية املجال هذا يف األردن أن مبادرات مبينة الطفولة املبكرة مجال األردن يف جهود عىل كاغ, سيجريد لليونيسيف, االقليمية املديرة وأثنت
املنطقة. يف األفضل رانيا هي من امللكة جاللة

لالعالم والسلبية االيجابية اآلثار لالعالم,تناقش الواعية املشاهدة عنوان تحت املدرسة, يف لألمهات تعقد عمل ورشة من جانبا جاللتها وحرضت
الطفل وتنمي شخصية العائلة داخل والنقاش الحوار تنمي جسور الهادفة الربامج ان حديثهم االمهات لجاللتها أثناء بينت حيث األطفال, عىل
االجت�عية والقدرات الحركية النشاطات من األطفال ويحد عىل سلبا التلفاز طويلة امام الجلوس لساعات في� يؤثر الحوار, عىل وقدراته

الربامج. لبعض املصاحبة العنف سلوكيات اكتساب اضافة اىل

الذ� والرسم الحاسوب مثل املستخدمة التعليمية األساليب عىل خاللها الروضة, اطلعت صف يف املدرسة بجولة زيارة جاللتها واختتمت
واملعجون. واملكعبات

معاي� لرياض االطفال اعت�د اىل تهدف لوضع ترشيعات االن يعمالن لشؤون االرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة ان يذكر
املبكرة. الطفولة مجال يف االردن اسرتاتجية مع تتوافق

واملديرة والتعليم الرتبية وزارة عام وأم� األرسة لشؤون الوطني املجلس ورئيسة االجت�عية التنمية وزيرة الزيارة يف امللكة جاللة ورافق
لليونيسيف. واملديرة االقليمية األردن يف لليونيسيف التنفيذية

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=148728
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املبكرة للطفولة اليونيسف تقرير تطلق رانيا امللكة

اليونيسف منظمة أعدته املبكرة الذي الطفولة تقرير إلطالق للبنات املهنية الرصيفة مدرسة العبدالله رانيا امللكة جاللة اختارت - ع�ن
املجال. هذا يف العاملة الوطنية املؤسسات من وعدد األرسة الوطني لشؤون املجلس بالتعاون مع

مجموعة التقت حيث املبكرة، الطفولة مجال يف لألردن إنجازات من التقرير تضمنه �ا الواقع لربط املدرسة اىل جاللتها زيارة وجاءت
الطفل إعداد عىل وانعكاسها الحكومية، املدارس األطفال يف رياض إلدخال اإليجابية عن اآلثار وتحدثت معهن األطفال رياض معل�ت من

واملدرسة. األهل االتصال ب� جسور ومد املدرسية للمرحلة

التعليمية وإعداده للمراحل الطفل شخصية صقل يف ودورها املبكرة الطفولة مرحلة أهمية عىل املعل�ت مع حديثها خالل جاللتها وأكدت
املقبلة.

املجال وتحت هذا يف مبادرات األردن أن املبكرة مبينة الطفولة مجال يف األردن جهود عىل كاغ، سيجريد لليونيسف، اإلقليمية املديرة وأثنت
املنطقة. يف األفضل هي من امللكة رانيا جاللة إرشاف

والسلبية االيجابية اآلثار تناقش لالعالم“، الواعية ”املشاهدة عنوان تحت املدرسة، يف تعقد لألمهات عمل ورشة من جانبا جاللتها وحرضت
وتنمي العائلة داخل والنقاش الحوار جسور تنمي الهادفة الربامج  ان  حديثهن  أثناء لجاللتها االمهات  بينت حيث  األطفال، عىل لالعالم
والقدرات الحركية النشاطات من ويحد عىل األطفال سلبا التلفاز امام طويلة لساعات الجلوس يؤثر عىل الحوار، في� وقدراته شخصية الطفل

الربامج. لبعض املصاحبة اكتساب سلوكيات العنف اىل اضافة االجت�عية

الذ� والرسم الحاسوب مثل املستخدمة التعليمية األساليب عىل خاللها الروضة، اطلعت صف يف املدرسة بجولة زيارة جاللتها واختتمت
واملعجون. واملكعبات

معاي� لرياض االطفال اعت�د اىل تهدف لوضع ترشيعات االن يعمالن لشؤون االرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة ان يذكر
املبكرة. الطفولة مجال يف االردن اسرتاتيجية مع تتوافق

واملديرة والتعليم الرتبية وزارة عام وأم� األرسة لشؤون الوطني املجلس ورئيسة االجت�عية التنمية وزيرة الزيارة يف امللكة جاللة ورافق
واملديرة اإلقليمية لليونيسف. األردن يف لليونيسف التنفيذية

http://www.alghad.jo/?news=402206
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Queen reviews Early Childhood Development strategy

Her Majesty Queen Rania talks to a kindergarten student during a visit to the Ruseifa Secondary School for Girls on Tuesday 
(Photo by Nasser Ayoub) 

AMMAN (JT) - Her Majesty Queen Rania on Tuesday reviewed the Early Childhood Development (ECD) strategy 
during a visit to the Ruseifa Secondary School for Girls.

At a meeting with 26 officials from the ministries of social development and education, UNICEF and the National 
Council for Family Affairs (NCFA), Her Majesty discussed how efforts exerted in the area of ECD benefit children,
improve their learning process and raise ECD policies and standards.

“We should change our perception about learning at this age. It’s not just about playing. Many studies suggest that 
kindergarten shapes children’s personalities, boosts their confidence and better prepares them for school,” the Queen said,
referring to Jordan’s ECD experience.

The meeting also focused on the importance of kindergarten in creating an enabling environment in which children 
improve their problem-solving skills and increase their communications and ability to relate to other students, parents 
and teachers. 

“We in Jordan have been working hard to ensure that every child gets the best start in life: Access to nurseries and 
kindergartens that are stimulating, nurturing and fun,” Her Majesty added.

During a tour of classrooms, the Queen also met with a group of 13 mothers to discuss how the better parenting training 
programme, offered to 130,000 families by different service providers, generated a positive change in their relationships 
with their spouses and children.

One mother told the Queen the course was especially beneficial to fathers as it increased their participation and involvement
in school matters, as well as encouraged them to treat both their sons and daughters equally. 

Her Majesty also discussed the impact and influence of media and television on children and highlighted its potential as a
learning tool, while encouraging mothers to be selective in their choice of programmes and monitor their children while 
watching TV.

In addition, the Queen met with 20 kindergarten children and was briefed on the new ECD practices in the classroom, 
which include the KidSmart computer tool, the kitchen section, building blocks and painting. 

In this regard, the Queen stressed it is fundamental to build a stimulating environment where creativity is fostered and 
child-centred interactive learning takes place in the classroom.

The ECD strategy, which highlights the rights, needs and requirements of all children, will be launched by the NCFA, in 

coordination with UNICEF and the League of Arab States during a five-day workshop that opens on March 16.
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Community Champion award launched

AMMAN (Petra) - In an editorial published in Jordanian newspapers and websites on Tuesday, Her Majesty Queen Rania 
announced the launch of an award on the occasion of the 10th anniversary of His Majesty King Abdullah’s accession to 
the Throne.

The Queen Rania Award for Community Champion (Ahel Al Himmeh) seeks to celebrate the accomplishments of groups 
and individuals through which they have impacted their local communities, Queen Rania said in the editorial.

“In our life there are many champions, who may not be superheroes with their physical powers, but are undoubtedly super 
in their dedication to doing good, with self-esteem and a high sense of responsibility,” she noted. 

They are “those who are content with what they have and invest their time and effort in improving the conditions of 
others… they are our treasures that never fade away”, the Queen added.

Ahel Al Himmeh will be drawn from local communities through nominations, the forms for which will be available at 
post offices and via the initiative’s website, the Queen indicated.

Individuals cannot nominate themselves, and those nominated for the honour should have contributed to bringing about a 
positive change through tackling, whether directly or indirectly, a community issue, outside the framework of their job. 

In addition, eligible candidates should have completed at least 18 months of community work, Her Majesty noted. 

The selection process will comprise several steps to guarantee transparency, while a committee of experts will decide on 
30 qualifiers out of which 10 winners will be chosen, she added.

A ceremony to honour Ahel Al Himmeh will be held in June with the winners receiving JD30,000 each to support their 
cause, as well as certificates and university scholarships.

11 March 2009

http://www.jordantimes.com/?news=14948
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‘Jordan’s national early childhood development strategy successful’

By Khetam Malkawi

AMMAN - Jordan is the only country in the Middle East and North Africa region with a national Early Childhood 
Development (ECD) strategy, according to a report recently released by UNICEF.

The “Jordan’s Early Childhood Development Initiative: Making Jordan Fit for Children” report, which was discussed in 
a regional workshop on Monday, stated that Jordan “stands proudly in the region for making a serious commitment not 
only to ensuring that it is a safe, welcoming homeland fit for all children, but also to making sure that it gives a head start
to the underprivileged”.

The national ECD strategy, which was developed in 2000, highlights the rights, needs and requirements of all Jordanian 
children in educational, social, psychological, physical and health-related fields, according to UNICEF.

According to Anne Skatvedt, UNICEF representative in Jordan, the Kingdom achieved several ECD goals, such as 
providing better parenting training to some 130,000 families in urban and rural areas.

In addition, Jordan succeeded in increasing the rate of kindergarten enrolment to 51 per cent last year, compared to 28 per 
cent in 1990, she noted.

Minister of Education Tayseer Nueimi said the Kingdom has focused on the ECD strategy to improve children’s services, 
such as setting licensing criteria for kindergartens and nurseries.

He added that the number of public kindergartens in the Kingdom grew to 708 this year, providing education to around 
14,000 children in addition to the 1,327 private kindergartens serving 94,000.

Her Majesty Queen Rania last week reviewed the ECD strategy during a visit to the Ruseifa Secondary School for Girls.

At a meeting with 26 officials from the ministries of social development and education, UNICEF and the National Council
for Family Affairs, Her Majesty discussed how Early Childhood Development efforts benefit children and improve their
learning process.

“We should change our perception about learning at this age. It’s not just about playing. Many studies suggest that 
kindergarten shapes children’s personalities, boosts their confidence and better prepares them for school,” the Queen said
then.

17 March 2009
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خطته الجديدة يناقش العنف“ من االرسة لح�ية "الوطني

مناهضة صحفية حول تغطية افضل االرسي ومسابقة من العنف االعالمي� االردني� للح�ية شبكة االرسة الوطني لشؤون املجلس اطلق
رشف. ليىل الع� برعاية حس� امللك نادي يف املجلس اقامها عمل ورشة خالل وذلك ، املرأة ضد العنف

الفضىل الحياة يف اململكة لشعار وترجمة االجت�عية والتنموية بالقضايا للصحافة الوطني لاللتزام ترجمة يأ� اطالق الشبكة وقالت رشف ان
هيفاء الدكتورة املجلس عام ام� شاركت بها الورشة التي خالل رشف واضافت املجتمع. فئة من عىل واقع عنف وجود يف ظل تتحقق ال التي
االرسي ابعادا اجت�عية للعنف ان ، خريسات الدكتورة بسمة الدولية للتنمية االم�كية الوكالة وصحة االرسة يف ابوغزالة ومديرة برامج السكان

املطلوب. تحقيق التغي� الشبكة يف بأن تساعد املها معربة عن ، وتنموية ونفسية

الفريق  الية عمل لطوف االجت�عية هالة التنمية وزيرة بحضور اليوم العنف من االرسة لح�ية الوطني الفريق ناقش اذار (برتا )- 21 ع�ن
. العنف من االرسة لح�ية الجديدة وخطته

استقرارها وتأم� االرسة ح�ية يف املجلس دور اىل صحفي يف بيان غزاله ابو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني املجلس عام ام� واشارت
تحقيق اىل اضافة االرسة املعنية بشؤون العام الخاص املجتمع ممثلة بالقطاع� مؤسسات جهود دعم عىل والعمل �اسكها والحفاظ عىل

. الجهات هذه ب� التنسيق والتكامل

وغ�  الحكومية الوطنية املؤسسات جهود وتنسيق يف توحيد فعال مؤسيس كأطار 2000 عام تشكيله تم الذي الفريق هذا ان واوضحت
عىل الفريق حصول اىل مش�ة تنفيذها وتقييم اثرها االرسة ومتابعة بح�ية الخاصة والربامج والخطط السياسات وضع مجال الحكومية يف

. 2003 عام االساسية والحريات االنسان تعزيز حقوق مجال املتحدة يف االمم جائزة

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=&Artical=9451�
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الجديدة خطته يناقش العنف“ من األرسة لح�ية الوطني الفريق

ع�ن-راما:

لح�ية الجديدة وخطته الفريق عمل آلية لطوف“ ”هالة االجت�عية التنمية وزيرة بحضور العنف من األرسة لح�ية الوطني الفريق ناقش
األرسة من العنف.

استقرارها وتأم� األرسة ح�ية يف املجلس دور إىل صحفي يف بيان ابوغزاله“ ”هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون الوطني املجلس عام أم� وأشارت
تحقيق إىل إضافة األرسة املعنية بشؤون العام الخاص املجتمع ممثلة بالقطاع� مؤسسات جهود دعم عىل والعمل �اسكها والحفاظ عىل

. الجهات هذه ب� التنسيق والتكامل

وغ�  الحكومية الوطنية املؤسسات جهود وتنسيق يف توحيد فعال مؤسيس كإطار 2000 عام تشكيله تم الذي الفريق هذا ان وأوضحت
عىل الفريق حصول إىل مش�ة تنفيذها وتقييم أثرها األرسة ومتابعة بح�ية الخاصة والربامج والخطط السياسات وضع مجال الحكومية يف

.2003 عام األساسية والحريات اإلنسان تعزيز حقوق مجال املتحدة يف األمم جائزة

بتطبيق الفريق يقوم ك� رشكاؤه او املجلس عليها يرشف والتي األرسة الوطنية لح�ية للمشاريع بتقديم املشورة الفنية وتتمثل مهمة الفريق
التقارير. وإصدار األرسة لح�ية اإلسرتاتيجية وتنفيذ الخطة عنها املنبثقة واإلجراءات األرسة لح�ية الوطني وثيقة اإلطار

املؤسسات وبرامج ملشاريع عن دعم البحث إىل األرسة إضافة املتعلقة بح�ية واإلقليمية العربية املؤ�رات توصيات تنفيذ ويتابع الفريق
. األرسة لح�ية الوطنية اإلسرتاتيجية الخطة وفق يف الفريق املمثلة

واملقدسات والشؤون األوقاف الصحة, والتعليم, الرتبية االجت�عية, التنمية , (الداخلية وزارات عام� أمناء  عضويته يف الفريق  ويضم
الرشعي، للطب الوطني املركز عام اإلنسان, مدير لحقوق الوطني املركز القضا�، واملجلس العدل) , الدويل والتعاون التخطيط اإلسالمية,
املرأة, لشؤون الوطنية للجنة العام األم� األردن, نهر مؤسسة عام األرسة, مدير ح�ية إدارة مدير القضائية, للرشطة العام األمن مساعد مدير
قايض دائرة زين الرشف التنموي، امللكة معهد مدير األرسة, بصحة العناية معهد مدير األرسي, واإلرشاد التوعية مدير اتحاد املرأة, رئيسة

الوطني لشؤون األرسة.“ املجلس عن ممثل� إىل إضافة القضاة،
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يف اململكة35 النسب مجهويل عدد ارتفاع

عام 2007 خالل املحارم زنا ضحايا و3 االب مجهويل و 32  لقيطاً

 2007 يف األردن عام النسب حاالت األطفال مجهويل عدد أن ، االجت�عية التنمية ووزارة األرسة لشؤون الوطني كشفت دراسة أجراها املجلس
من  حاالت األب، إىل جانب 3 ومجهويل األم معرويف األطفال من حالة و32 واألب)، معرويف األم (غ� لقيطاً 70 حالة، من بينهم 35 بلغت

ذوي القر�. سفاح اللقطاء ضحايا

زنا السفاح «مواليد وأبناء الشوارع، يف عليهم املارة يع� الذين اللقطاء فئات: إىل ثالث األردن يف النسب مجهويل الرسمية الجهات وتصنف
تزايد. وهم يف اآلباء، مجهويل األمهات املحارم»، ومعرويف

األمهات األعداد فئة اللقطاء «معرويف تلك وال تشمل عام 2005. و19 لقيطاً لقيطاً عىل 28 العثور 2006 عام سجل السابقة األرقام ويف مقابل
20 حالة  عىل املعدل السنوي يزد � عام 2005. وسابقاً، يف و26 عام 2006 يف 32 عام 2007، و27 وعددهم ع� عليهم، ممن اآلباء» مجهويل
مجهويل يف قضية األطفال املعنية للمؤسسات واملستقبلية الحالية «األدوار عنوان حملت التي الدراسة 1953 وعام 2004.وهذه عام ب�
العام بخصوص أرقام أي بعد يصدر الخصوص. فلم بهذا دراسة أحدث هي , وفاعليتها» كفاءتها الضامنة لزيادة والسياسات األردن، يف النسب
سوء جانب العريف إىل سي� الزواج وال الزواج، أنواع تعدد فإن الخزاعي، حس� التطبيقية البلقاء جامعة يف االجت�ع أستاذ علم 2008. وحسب

املجتمع األرد�. النسب داخل مجهويل أسباب تفاقم ظاهرة انتشار من سبباً تعد االقتصادية، األحوال

أنه رغم منذ والدته املعثور عليه الطفل إىل إدانة يتجه هذا اللفظ األطفال ويقول: إن هؤالء لقيط عىل اسم إطالق االجت�ع ويرفض خب� علم
املتنامية». االنفتاح أجواء بسبب عليها كث�اً، يسلط الضوء اإلعالم لكن اإلسالم، وقبل األزل، منذ موجودة ظاهرة «إنها ويقول: الضحية.

تش� باألردن الرشعي� غ� حول األطفال إحصائيات رسمية آخر أن إال ومتابعتهم حرصهم أجل من للقطاء رسمي سجل األردن يف وال يتوفر
أما الزنا أطفال هم الثا� املحارم والنوع زنا وهو الذي ينتج عن السفاح األول يطلق عليه أطفال األطفال هؤالء من أنواع ثالثة هناك أن إىل

العامة. األماكن يف عليهم يتم العثور الذين النسب ومجهويل فهم أطفال اللقطاء النوع الثالث

األردن يف النسب مجهويل األطفال مشكلة فإن رسمية» «مؤسسة لشؤون األرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة دراسة ووفق
ظاهرة». ليست

تقدم مؤسسات سبع «هناك إىل أن الظاهر وحنان منى هندية والدكتورة الرطروط، فواز  الدكتور الباحثون أعدها التي الدراسة وأشارت
6 سنوات،  ـ يوم واحد عمر من عمرية: حسب ثالث فئات لألطفال خدماتها تقدم وتطوعية، «حكومية إىل تنقسم لهؤالء األطفال»، خدماتها

فوق 18 عاماً.  من هم 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى عمر من
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عند الرعاية لهؤالء تقديم يف مسؤولية الوزارة تنتهي والقانونية الترشيعية الناحية فمن عاما، عرشة فوق الث�نية هم من وبخصوص فئة
استك�ل يريد ال ملن زواجهم  أو تعليمهم تكاليف الوزارة تتحمل ذلك ومع أنفسهم، عىل لالعت�د مؤهلون فهم  العمر، هذا  بلوغهم

التعليم.

والحق اسم يف والدته منذ الحق له فورا ويكون والدته بعد «يسجل أن يف الطفل حق عىل األول البند االتفاقية من السابعة املادة تؤكد ك�
رعايته�». وتلقي والديه معرفة يف الحق اإلمكان، قدر ويكون له جنسية اكتساب يف

«منتحل» رباعي اسم عىل الحصول يف ذلك حقهم يف �ا مجهويل النسب لألطفال الحقوق من األرد� جملة املدنية األحوال قانون ويضمن
باالندماج األرسي. وحقهم السفر وجواز العائلة، ودفرت الشخصية الهوية مثل رسمية ووثائق

ألي عناية دون أو تركهم الشوارع يف اللقطاء لجر�ة رمي - القانوني� بعض يراها ك� ؟ مخفضة عقوبة ولكنها فرض األرد� املرشع وكان
مرشوع. غ� سبب

مدير عام املركز الوطني الحديدي الدكتور مؤمن وعرف اللقيط. من الطفل التخلص بقضية يتعلق في� يف األردن األطباء وجهات نظر وتتباين
أمه خالل أحشاء يف ما زال وهو الرشعي غ� الطفل من بالتخلص يسمح ترشيع األطباء �طالباته وجود نقابة الرشعي عضو مجلس للطب

للخطر. حياتهم تعرض قد ظروف يف من تركهم بدال الحمل من األوىل األسابيع اإلجهاض يف عملية

حياته، عىل اعتدي ضحية انه رغم الحياة يف حقه الجن� وإفقاده للضحية عقابا ذلك اعترب نوفل أحمد ومنهم الدكتور عل�ء الرشيعة أن إال
أنها رحم املرأة إىل جانب اإلنسانية يف النفس لقتل �ثل دعوة ألنها للرشع، مخالفة لحل قضية اللقطاء اإلجهاض إباحة أن عملية إىل مش�اً

واملعصية. الفجور زيادة عىل تعمل

التنمية. وزارة مع مسبق اتفاق عىل بناء العام جهاز األمن يف عمل يبحثون عن النسب ممن مجهويل يتم توظيف ان يذكر

عليها 2006 وتحفظه  قانون املصادقة وإصداره 1991 عام الطفل لحقوق الدولية االتفاقية عىل توقيع األردن رغم الدراسة السابقة أنه وتفيد
وبرنامج  االجت�عية دور الرعاية وه� خالل مؤسست� من النسب مجهويل لألطفال بديلة اجت�عية يضمن رعاية انه إال منها، 21 املادة عىل

االحتضان.

http://www.marayanews.com/news/147/ARTICLE/12550/2009-03-21.html
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يف اململكة النسب مجهويل عدد ارتفاع

- االردن زاد

 2007 يف األردن عام النسب حاالت األطفال مجهويل عدد أن ، االجت�عية التنمية ووزارة األرسة لشؤون الوطني كشفت دراسة أجراها املجلس
من  حاالت األب، إىل جانب 3 ومجهويل األم معرويف األطفال من حالة و32 واألب)، معرويف األم (غ� لقيطاً 70 حالة، من بينهم 35 بلغت

القر�. ذوي سفاح ضحايا اللقطاء

زنا السفاح «مواليد وأبناء الشوارع، يف عليهم املارة يع� الذين اللقطاء فئات: إىل ثالث األردن يف النسب مجهويل الرسمية الجهات وتصنف
تزايد. يف وهم اآلباء، ومعرويف األمهات مجهويل املحارم»،

األمهات األعداد فئة اللقطاء «معرويف تلك وال تشمل عام 2005. و19 لقيطاً لقيطاً عىل 28 العثور 2006 عام سجل السابقة األرقام ويف مقابل
20 حالة  عىل املعدل السنوي يزد � عام 2005. وسابقاً، يف و26 عام 2006 يف 32 عام 2007، و27 وعددهم ع� عليهم، ممن اآلباء» مجهويل
مجهويل يف قضية األطفال املعنية للمؤسسات واملستقبلية الحالية «األدوار عنوان حملت التي الدراسة 1953 وعام 2004.وهذه عام ب�
العام بخصوص أرقام أي بعد يصدر الخصوص. فلم بهذا دراسة أحدث هي , وفاعليتها» كفاءتها الضامنة لزيادة والسياسات األردن، يف النسب
سوء جانب العريف إىل سي� الزواج وال الزواج، أنواع تعدد فإن الخزاعي، حس� التطبيقية البلقاء جامعة يف االجت�ع أستاذ علم 2008. وحسب

األرد�. املجتمع داخل النسب مجهويل انتشار ظاهرة تفاقم أسباب من تعد سبباً االقتصادية، األحوال

أنه رغم منذ والدته املعثور عليه الطفل إىل إدانة يتجه هذا اللفظ األطفال ويقول: إن هؤالء لقيط عىل اسم إطالق االجت�ع ويرفض خب� علم
املتنامية». االنفتاح أجواء بسبب كث�اً، عليها الضوء يسلط اإلعالم لكن منذ األزل، وقبل اإلسالم، موجودة ظاهرة «إنها ويقول: الضحية.

تش� باألردن الرشعي� غ� حول األطفال إحصائيات رسمية آخر أن إال ومتابعتهم حرصهم أجل من للقطاء رسمي سجل األردن يف وال يتوفر
أما الزنا أطفال هم الثا� املحارم والنوع زنا وهو الذي ينتج عن السفاح األول يطلق عليه أطفال األطفال هؤالء من أنواع ثالثة هناك أن إىل

العامة. األماكن العثور عليهم يف يتم الذين النسب ومجهويل اللقطاء أطفال الثالث فهم النوع

األردن يف النسب مجهويل األطفال مشكلة فإن رسمية» «مؤسسة لشؤون األرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة دراسة ووفق
ظاهرة». ليست

تقدم مؤسسات سبع «هناك إىل أن الظاهر وحنان منى هندية والدكتورة الرطروط، فواز  الدكتور الباحثون أعدها التي الدراسة وأشارت
6 سنوات،  ـ يوم واحد عمر من عمرية: حسب ثالث فئات لألطفال خدماتها تقدم وتطوعية، «حكومية إىل تنقسم لهؤالء األطفال»، خدماتها

فوق 18 عاماً.  من هم 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى عمر من

عند الرعاية لهؤالء تقديم يف مسؤولية الوزارة تنتهي والقانونية الترشيعية الناحية فمن عاما، عرشة فوق الث�نية هم من وبخصوص فئة
استك�ل يريد ال ملن زواجهم  أو تعليمهم تكاليف الوزارة تتحمل ذلك ومع أنفسهم، عىل لالعت�د مؤهلون فهم  العمر، هذا  بلوغهم

التعليم.

والحق اسم يف والدته منذ الحق له فورا ويكون والدته بعد «يسجل أن يف الطفل حق عىل األول البند االتفاقية من السابعة املادة تؤكد ك�
والديه وتلقي رعايته�». يف معرفة الحق اإلمكان، قدر له ويكون جنسية اكتساب يف

«منتحل» رباعي اسم عىل الحصول يف ذلك حقهم يف �ا مجهويل النسب لألطفال الحقوق من األرد� جملة املدنية األحوال قانون ويضمن
ولكنها مخفضة عقوبة األرد� فرض املرشع وكان األرسي. باالندماج وحقهم السفر وجواز العائلة، ودفرت الهوية الشخصية مثل رسمية ووثائق

غ� مرشوع. سبب عناية ألي دون تركهم أو الشوارع يف اللقطاء رمي لجر�ة - القانوني� بعض يراها ك� ؟

مدير عام املركز الوطني الحديدي الدكتور مؤمن وعرف اللقيط. من الطفل التخلص بقضية يتعلق في� يف األردن األطباء وجهات نظر وتتباين
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أمه خالل أحشاء يف ما زال وهو الرشعي غ� الطفل من بالتخلص يسمح ترشيع األطباء �طالباته وجود نقابة الرشعي عضو مجلس للطب
للخطر. تعرض حياتهم قد ظروف يف تركهم من الحمل بدال من يف األسابيع األوىل اإلجهاض عملية

حياته، عىل اعتدي ضحية انه رغم الحياة يف حقه الجن� وإفقاده للضحية عقابا ذلك اعترب نوفل أحمد ومنهم الدكتور عل�ء الرشيعة أن إال
أنها رحم املرأة إىل جانب اإلنسانية يف النفس لقتل �ثل دعوة ألنها للرشع، مخالفة لحل قضية اللقطاء اإلجهاض إباحة أن عملية إىل مش�اً

واملعصية. الفجور زيادة عىل تعمل

التنمية. وزارة مسبق مع اتفاق عىل بناء العام األمن جهاز يف عمل عن ممن يبحثون النسب مجهويل توظيف يتم يذكر ان

عليها 2006 وتحفظه  قانون املصادقة وإصداره 1991 عام الطفل لحقوق الدولية االتفاقية عىل توقيع األردن رغم الدراسة السابقة أنه وتفيد
وبرنامج  االجت�عية دور الرعاية وه� خالل مؤسست� من النسب مجهويل لألطفال بديلة اجت�عية يضمن رعاية انه إال منها، 21 املادة عىل

االحتضان.

http://jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/13660/2009-03-21.html
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يف اململكة النسب مجهويل عدد ارتفاع

العام املايض وال احصائيات عن عام 2007 خالل املحارم زنا ضحايا و 3 األب و32 مجهويل لقيطاً 35

يف األردن عام النسب حاالت األطفال مجهويل عدد أن ، االجت�عية التنمية ووزارة األرسة لشؤون الوطني كشفت دراسة أجراها املجلس
حاالت  األب، إىل جانب 3 ومجهويل األم معرويف األطفال من حالة و32 واألب)، معرويف األم (غ� لقيطاً 2007 بلغت 70 حالة، من بينهم 35
املارة يف عليهم يع� الذين اللقطاء فئات: ثالث إىل األردن يف النسب مجهويل الرسمية الجهات القر�. وتصنف ذوي سفاح ضحايا اللقطاء من

تزايد. وهم يف اآلباء، مجهويل األمهات ومعرويف املحارم»، وأبناء السفاح «مواليد زنا الشوارع،

األمهات األعداد فئة اللقطاء «معرويف تلك وال تشمل عام 2005. و19 لقيطاً لقيطاً عىل 28 العثور 2006 عام سجل السابقة األرقام ويف مقابل
20 حالة  عىل املعدل السنوي يزد � عام 2005. وسابقاً، يف و26 عام 2006 يف 32 عام 2007، و27 وعددهم ع� عليهم، ممن اآلباء» مجهويل
مجهويل يف قضية األطفال املعنية للمؤسسات واملستقبلية الحالية «األدوار عنوان حملت التي الدراسة 1953 وعام 2004.وهذه عام ب�
العام بخصوص أرقام أي بعد يصدر الخصوص. فلم بهذا دراسة أحدث هي , وفاعليتها» كفاءتها الضامنة لزيادة والسياسات األردن، يف النسب
سوء جانب العريف إىل سي� الزواج وال الزواج، أنواع تعدد فإن الخزاعي، حس� التطبيقية البلقاء جامعة يف االجت�ع أستاذ علم 2008. وحسب

األرد�. املجتمع داخل النسب مجهويل انتشار ظاهرة تفاقم أسباب من تعد سبباً االقتصادية، األحوال

أنه رغم منذ والدته املعثور عليه الطفل إىل إدانة يتجه هذا اللفظ األطفال ويقول: إن هؤالء لقيط عىل اسم إطالق االجت�ع ويرفض خب� علم
املتنامية». االنفتاح أجواء بسبب كث�اً، عليها الضوء يسلط اإلعالم لكن منذ األزل، وقبل اإلسالم، موجودة ظاهرة «إنها ويقول: الضحية.

تش� باألردن الرشعي� غ� حول األطفال إحصائيات رسمية آخر أن إال ومتابعتهم حرصهم أجل من للقطاء رسمي سجل األردن يف وال يتوفر
أما الزنا أطفال هم الثا� املحارم والنوع زنا وهو الذي ينتج عن السفاح األول يطلق عليه أطفال األطفال هؤالء من أنواع ثالثة هناك أن إىل

العامة. األماكن العثور عليهم يف يتم الذين النسب ومجهويل اللقطاء أطفال الثالث فهم النوع

األردن يف النسب مجهويل األطفال مشكلة فإن رسمية» «مؤسسة لشؤون األرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة دراسة ووفق
ظاهرة». ليست

تقدم مؤسسات سبع «هناك إىل أن الظاهر وحنان منى هندية والدكتورة الرطروط، فواز  الدكتور الباحثون أعدها التي الدراسة وأشارت
6 سنوات،  ـ يوم واحد عمر من عمرية: حسب ثالث فئات لألطفال خدماتها تقدم وتطوعية، «حكومية إىل تنقسم لهؤالء األطفال»، خدماتها

فوق 18 عاماً.  من هم 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى عمر من



158

عند الرعاية لهؤالء تقديم يف مسؤولية الوزارة تنتهي والقانونية الترشيعية الناحية فمن عاما، عرشة فوق الث�نية هم من وبخصوص فئة
استك�ل يريد ال ملن زواجهم  أو تعليمهم تكاليف الوزارة تتحمل ذلك ومع أنفسهم، عىل لالعت�د مؤهلون فهم  العمر، هذا  بلوغهم

التعليم.

والحق اسم يف والدته منذ الحق له فورا ويكون والدته بعد «يسجل أن يف الطفل حق عىل األول البند االتفاقية من السابعة املادة تؤكد ك�
والديه وتلقي رعايته�». يف معرفة الحق اإلمكان، قدر له ويكون جنسية اكتساب يف

«منتحل» رباعي اسم عىل الحصول يف ذلك حقهم يف �ا مجهويل النسب لألطفال الحقوق من األرد� جملة املدنية األحوال قانون ويضمن
باالندماج األرسي. وحقهم السفر وجواز العائلة، ودفرت الشخصية الهوية مثل رسمية ووثائق

ألي عناية دون أو تركهم الشوارع يف اللقطاء لجر�ة رمي - القانوني� بعض يراها ك� ؟ مخفضة عقوبة ولكنها فرض األرد� املرشع وكان
مرشوع. غ� سبب

مدير عام املركز الوطني الحديدي الدكتور مؤمن وعرف اللقيط. من الطفل التخلص بقضية يتعلق في� يف األردن األطباء وجهات نظر وتتباين
أمه خالل أحشاء يف ما زال وهو الرشعي غ� الطفل من بالتخلص يسمح ترشيع األطباء �طالباته وجود نقابة الرشعي عضو مجلس للطب

للخطر. تعرض حياتهم قد ظروف يف تركهم من الحمل بدال من يف األسابيع األوىل اإلجهاض عملية

حياته، عىل اعتدي ضحية انه رغم الحياة يف حقه الجن� وإفقاده للضحية عقابا ذلك اعترب نوفل أحمد ومنهم الدكتور عل�ء الرشيعة أن إال
أنها رحم املرأة إىل جانب اإلنسانية يف النفس لقتل �ثل دعوة ألنها للرشع، مخالفة لحل قضية اللقطاء اإلجهاض إباحة أن عملية إىل مش�اً

واملعصية. الفجور زيادة عىل تعمل

التنمية. وزارة مسبق مع اتفاق عىل بناء العام األمن جهاز يف عمل عن ممن يبحثون النسب مجهويل توظيف يتم يذكر ان

عليها 2006 وتحفظه  قانون املصادقة وإصداره 1991 عام الطفل لحقوق الدولية االتفاقية عىل توقيع األردن رغم الدراسة السابقة أنه وتفيد
وبرنامج  االجت�عية دور الرعاية وه� خالل مؤسست� من النسب مجهويل لألطفال بديلة اجت�عية يضمن رعاية انه إال منها، 21 املادة عىل

االحتضان.

http://www.manbaralrai.com/?q=node/29298
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يف اململكة النسب مجهويل عدد ارتفاع

يف النسب مجهويل األطفال حاالت عدد أن ، االجت�عية التنمية ووزارة األرسة لشؤون الوطني املجلس أجراها دراسة كشفت - البلد أخبار
األب، إىل جانب  ومجهويل األم معرويف األطفال من حالة و32 واألب)، معرويف األم (غ� لقيطاً 2007 بلغت 70 حالة، من بينهم 35 عام األردن

ذوي القر�. سفاح ضحايا اللقطاء حاالت من 3

زنا السفاح «مواليد وأبناء الشوارع، يف عليهم املارة يع� الذين اللقطاء فئات: إىل ثالث األردن يف النسب مجهويل الرسمية الجهات وتصنف
تزايد. يف وهم اآلباء، ومعرويف األمهات مجهويل املحارم»،

األمهات األعداد فئة اللقطاء «معرويف تلك وال تشمل عام 2005. و19 لقيطاً لقيطاً عىل 28 العثور 2006 عام سجل السابقة األرقام ويف مقابل
عام 2005. يف و26 عام 2006 يف 32 عام 2007، و27 وعددهم ع� عليهم، ممن اآلباء» مجهويل

واملستقبلية الحالية «األدوار عنوان التي حملت الدراسة وعام 2004.وهذه عام 1953  ب� حالة 20 عىل السنوي املعدل يزد � وسابقاً، 
بهذا دراسة , هي أحدث كفاءتها وفاعليتها» لزيادة الضامنة والسياسات األردن، النسب يف مجهويل األطفال قضية املعنية يف للمؤسسات

.2008 العام بخصوص أرقام أي بعد يصدر فلم الخصوص.

جانب سوء إىل العريف الزواج سي� أنواع الزواج، وال تعدد التطبيقية حس� الخزاعي، فإن البلقاء جامعة يف االجت�ع علم أستاذ وحسب
األرد�. املجتمع داخل النسب مجهويل انتشار ظاهرة تفاقم أسباب من تعد سبباً االقتصادية، األحوال

أنه رغم منذ والدته املعثور عليه الطفل إىل إدانة يتجه هذا اللفظ األطفال ويقول: إن هؤالء لقيط عىل اسم إطالق االجت�ع ويرفض خب� علم
املتنامية». االنفتاح أجواء بسبب كث�اً، عليها الضوء يسلط اإلعالم لكن منذ األزل، وقبل اإلسالم، موجودة ظاهرة «إنها ويقول: الضحية.

تش� باألردن الرشعي� غ� حول األطفال إحصائيات رسمية آخر أن إال ومتابعتهم حرصهم أجل من للقطاء رسمي سجل األردن يف وال يتوفر
أما الزنا أطفال هم الثا� املحارم والنوع زنا وهو الذي ينتج عن السفاح األول يطلق عليه أطفال األطفال هؤالء من أنواع ثالثة هناك أن إىل

العامة. األماكن العثور عليهم يف يتم الذين النسب ومجهويل اللقطاء أطفال الثالث فهم النوع

األردن يف النسب مجهويل األطفال مشكلة فإن رسمية» «مؤسسة لشؤون األرسة الوطني واملجلس االجت�عية التنمية وزارة دراسة ووفق
ظاهرة». ليست

تقدم مؤسسات سبع «هناك إىل أن الظاهر وحنان منى هندية والدكتورة الرطروط، فواز  الدكتور الباحثون أعدها التي الدراسة وأشارت
6 سنوات،  ـ يوم واحد عمر من عمرية: حسب ثالث فئات لألطفال خدماتها تقدم وتطوعية، «حكومية إىل تنقسم لهؤالء األطفال»، خدماتها

فوق 18 عاماً.  من هم 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى عمر من

عند الرعاية لهؤالء تقديم يف مسؤولية الوزارة تنتهي والقانونية الترشيعية الناحية فمن عاما، عرشة فوق الث�نية هم من وبخصوص فئة
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استك�ل يريد ال ملن زواجهم  أو تعليمهم تكاليف الوزارة تتحمل ذلك ومع أنفسهم، عىل لالعت�د مؤهلون فهم  العمر، هذا  بلوغهم
التعليم.

والحق اسم يف والدته منذ الحق له فورا ويكون والدته بعد «يسجل أن يف الطفل حق عىل األول البند االتفاقية من السابعة املادة تؤكد ك�
والديه وتلقي رعايته�». يف معرفة الحق اإلمكان، قدر له ويكون جنسية اكتساب يف

«منتحل» رباعي اسم عىل الحصول يف ذلك حقهم يف �ا مجهويل النسب لألطفال الحقوق من األرد� جملة املدنية األحوال قانون ويضمن
باالندماج األرسي. وحقهم السفر وجواز العائلة، ودفرت الشخصية الهوية مثل رسمية ووثائق

ألي عناية دون أو تركهم الشوارع يف اللقطاء لجر�ة رمي - القانوني� بعض يراها ك� ؟ مخفضة عقوبة ولكنها فرض األرد� املرشع وكان
مرشوع. غ� سبب

مدير عام املركز الوطني الحديدي الدكتور مؤمن وعرف اللقيط. من الطفل التخلص بقضية يتعلق في� يف األردن األطباء وجهات نظر وتتباين
أمه خالل أحشاء يف ما زال وهو الرشعي غ� الطفل من بالتخلص يسمح ترشيع األطباء �طالباته وجود نقابة الرشعي عضو مجلس للطب

للخطر. تعرض حياتهم قد ظروف يف تركهم من الحمل بدال من يف األسابيع األوىل اإلجهاض عملية

حياته، عىل اعتدي ضحية انه رغم الحياة يف حقه الجن� وإفقاده للضحية عقابا ذلك اعترب نوفل أحمد ومنهم الدكتور عل�ء الرشيعة أن إال
أنها رحم املرأة إىل جانب اإلنسانية يف النفس لقتل �ثل دعوة ألنها للرشع، مخالفة لحل قضية اللقطاء اإلجهاض إباحة أن عملية إىل مش�اً

واملعصية. الفجور زيادة عىل تعمل

التنمية. وزارة مسبق مع اتفاق عىل بناء العام األمن جهاز يف عمل عن ممن يبحثون النسب مجهويل توظيف يتم يذكر ان

عليها 2006 وتحفظه  قانون املصادقة وإصداره 1991 عام الطفل لحقوق الدولية االتفاقية عىل توقيع األردن رغم الدراسة السابقة أنه وتفيد
وبرنامج  االجت�عية دور الرعاية وه� خالل مؤسست� من النسب مجهويل لألطفال بديلة اجت�عية يضمن رعاية انه إال منها، 21 املادة عىل

االحتضان.
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ضحايا زنا املحارم و 3 األب و32 مجهويل لقيطاً " 35 "

األردن يف عام 2007 خالل

- نيوز جراسا

يف النسب مجهويل األطفال حاالت عدد أن ، االجت�عية التنمية ووزارة األرسة لشؤون الوطني املجلس نفذها جديدة دراسة اظهرت - خاص
األب، إىل جانب  ومجهويل األم معرويف األطفال من حالة و32 واألب)، معرويف األم (غ� لقيطاً 2007 بلغت 70 حالة، من بينهم 35 عام األردن

ذوي القر�. سفاح ضحايا اللقطاء حاالت من 3

. في� ، ظاهرة ليست األردن يف النسب مجهويل مشكلة األطفال فإن ووفق الدراسة

«مواليد زنا يف الشوارع، وأبناء السفاح املارة عليهم يع� الذين اللقطاء فئات: ثالث إىل األردن يف النسب مجهويل تصنف الجهات الرسمية
تزايد. يف وهم اآلباء، ومعرويف األمهات مجهويل املحارم»،

عام 2005. و19 لقيطاً لقيطاً عىل 28 العثور 2006 عام سجل السابقة األرقام ويف مقابل

عام  يف و26 عام 2006 يف 32 عام 2007، و27 وعددهم عليهم، ع� ممن اآلباء» مجهويل األمهات اللقطاء «معرويف فئة تشمل تلك األعداد وال
واملستقبلية الحالية «األدوار عنوان التي حملت الدراسة عام 1953 وعام 2004.وهذه ب� حالة 20 عىل املعدل السنوي يزد � 2005. وسابقاً،
بهذا دراسة , هي أحدث كفاءتها وفاعليتها» لزيادة الضامنة والسياسات األردن، النسب يف مجهويل األطفال قضية املعنية يف للمؤسسات

.2008 العام بخصوص أرقام أي بعد يصدر فلم الخصوص.

تش� باألردن الرشعي� غ� حول األطفال إحصائيات رسمية آخر أن إال ومتابعتهم حرصهم أجل من للقطاء رسمي سجل األردن يف وال يتوفر
أما الزنا أطفال هم الثا� املحارم والنوع زنا وهو الذي ينتج عن السفاح األول يطلق عليه أطفال األطفال هؤالء من أنواع ثالثة هناك أن إىل

الثالث النوع

العامة. األماكن يف عليهم العثور يتم الذين النسب ومجهويل اللقطاء أطفال فهم

تقدم مؤسسات سبع «هناك إىل أن الظاهر وحنان منى هندية والدكتورة الرطروط، فواز  الدكتور الباحثون أعدها التي الدراسة وأشارت
6 سنوات،  ـ يوم واحد عمر من عمرية: حسب ثالث فئات لألطفال خدماتها تقدم وتطوعية، «حكومية إىل تنقسم لهؤالء األطفال»، خدماتها

فوق 18 عاماً.  من هم 6 ـ 18 عاماً، ومؤسسات ترعى عمر من

عند الرعاية لهؤالء تقديم يف مسؤولية الوزارة تنتهي والقانونية الترشيعية الناحية فمن عاما، عرشة فوق الث�نية هم من وبخصوص فئة
استك�ل يريد ال ملن زواجهم  أو تعليمهم تكاليف الوزارة تتحمل ذلك ومع أنفسهم، عىل لالعت�د مؤهلون فهم  العمر، هذا  بلوغهم

التعليم.
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والحق اسم يف والدته منذ الحق له فورا ويكون والدته بعد «يسجل أن يف الطفل حق عىل األول البند االتفاقية من السابعة املادة تؤكد ك�
والديه وتلقي رعايته�». يف معرفة الحق اإلمكان، قدر له ويكون جنسية اكتساب يف

«منتحل» رباعي اسم عىل الحصول يف ذلك حقهم يف �ا مجهويل النسب لألطفال الحقوق من األرد� جملة املدنية األحوال قانون ويضمن
باالندماج األرسي. وحقهم السفر وجواز العائلة، ودفرت الشخصية الهوية مثل رسمية ووثائق

ألي عناية دون أو تركهم الشوارع يف اللقطاء لجر�ة رمي - القانوني� بعض يراها ك� ؟ مخفضة عقوبة ولكنها فرض األرد� املرشع وكان
مرشوع. غ� سبب

تفيد ، في� وزارة التنمية مع مسبق اتفاق عىل بناء جهاز األمن العام يف عمل عن ممن يبحثون النسب مجهويل توظيف يتم ان يذكر و
عىل  وتحفظه عليها 2006 قانون املصادقة وإصداره 1991 عام الطفل لحقوق الدولية االتفاقية األردن عىل توقيع رغم أنه الدراسة السابقة
وبرنامج  االجت�عية الرعاية دور  وه� خالل مؤسست� من النسب مجهويل لألطفال بديلة اجت�عية يضمن رعاية انه إال منها، 21 املادة

االحتضان

http://gerasanews.com/web/?c=117&a=9170
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        العد:. 14042                                                                                                       التاريخ: 2009-3-22

( 5 )                                                                                              اليوم: األحد         رقم الصفحة:
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        العدد: 14972                                                                                                      التاريخ: 2009-3-22

اليوم: األحد                                                                                                  ( 8 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 4285                                                                                                       التاريخ: 2009-3-22

( 5 )                                                                                              اليوم: األحد         رقم الصفحة:
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        العدد: 1671                                                                                                         التاريخ: 2009-3-22

اليوم: األحد                                                                                                   ( 4 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 673                                                                                                           التاريخ: 2009-3-23

اليوم: اإلثن�                                                                                              ( 4 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 673                                                                                                         التاريخ: 2009-3-23

اليوم: اإلثن�                                                                                                   ( 4 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14974                                                                                                         التاريخ: 2009-3-24

اليوم: الثالثاء                                                                                              ( 25 )         رقم الصفحة:
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        اليوم: الثالثاء                                                                                                  التاريخ: 2009-3-24

نسوية شخصيات

كافة املجاالت يف حققت مكانة مرموقة االردنية املرأة

السياسية  املجاالت يف االردنية املرأة حققتها التي املرموقة املكانة واجنبية اردنية معال_اكدت شخصيات نسوية امجد (برتا)-من 24 اذار ع�ن
الله. العبد رانيا امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك جاللة الذي يقدمه الكب� الدعم بفضل واالقتصادية

حرضه للمرأة العاملي اليوم �ناسبة الثالثاء اليوم مساء منزله يف رايت جل� ع�ن يف االسرتايل السف� اقامه الذي السنوي الحفل ذلك يف جاء
تطمح ما كل انجاز طريق عىل خطوة يعد االردنية املراة حققته ان ما وقال رايت ع�ن. يف اجنبيات ودبلوماسيات االردنيات النساء من عدد
به يعمل الذي املؤسيس للجهد نتيجة انه غزالة ابو هيفاء االرسة الدكتورة لشؤون الوطني للمجلس العام قالت االم� من جانبها املرأة. اليه

من العنف. االرسة ح�ية تضمن والربامج التي وضع االليات والترشيعات تم فقد االرسة لح�ية املرجوة االهداف لتحقيق االردن

التي القانونية واالسس النسائية مجال الرشطة يف االردنية كفا هلسه التجربة العقيد االمن العام يف النسائية الرشطة مديرة قدمت بدورها
ذكورا سواء كانوا جنسهم وليس منتسبيه مرتبات مع ويتعامل والرجل ب� املرأة نصوصه يف يفرق العام ال االمن قانون �وجبها مبينة ان تعمل
عالية �كانة تحظى االردنية املرأة ان االرد� املجتمع يف الحياتية تجربتها من فان جيلدرمالت� مارغاريت النيوزلندية الكاتبة وقالت اناثا. او
عالية ثقافة من ما اكتسبته املجر فقالت ان هابل� من ل� اما املجتمع. تطور يف بفاعلية ومساهمة عاملة امرأة وهي املجتمع العشائري يف

أ. ع/ح م/م ا (برتا) -- عالية. االرد� الذي يتصف بثقافة املجتمع مع بفضل تعاملها جاء

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=95438
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        العدد: 14045                                                                                                      التاريخ: 2009-3-25

األربعاء اليوم:                                                                                                    (6) الصفحة:         رقم



172

        العدد: 14045                                                                                                     التاريخ: 2009-3-25

األربعاء اليوم:                                                                                                 ( 6 )         رقم الصفحة:
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        اليوم: اإلثن�                                                                                                   التاريخ:: 2009-3-30

األمن العام مدير تلتقي األعيان األرسة“ يف ”شؤون

مدير األمن  غزالة هيفاء أبو الدكتورة برئاسة اإلثن� اليوم اجت�عها خالل مجلس األعيان يف األرسة شؤون لجنة التقت (برتا) - آذار 30 ع�ن
القايض. مازن اللواء العام

مع والتنسيق بالتعاون تنفيذها يتم واضحة إسرتاتيجية ضمن والتأهيل مراكز اإلصالح عمل لتطوير العام األمن إدارة جهود القايض وعرض
واألهلية. الرسمية الجهات جميع

حول املعنية ومديرو اإلدارات السعيدات العميد خالد القضائية للرشطة العام مدير األمن مساعد قدمه إيجاز إىل اللجنة أعضاء واستمع
املقدمة الرعاية وبرامج الخدمات وتطوير كفاءتهم ورفع العامل� أداء اإلصالح والتأهيل لتحس� مراكز إدارة بها تقوم التي والربامج الخطط

املجال. هذا يف نوعية نقلة إحداث يحقق �ا للنزالء

اإلنسان وحقوق املظا� ومكتب الزعبي محمد العقيد األرسة ح�ية وإدارة العمري والتأهيل العقيد رشيف اإلصالح مراكز مدراء اللقاء وحرض
الشيشا�. ماهر العقيد العام األمن مديرية يف

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=96610
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        العدد: 14051                                                                                                     التاريخ: 2009-3-31

الثالثاء اليوم:                                                                                                 ( 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14981                                                                                                     التاريخ: 2009-3-31

الثالثاء اليوم:                                                                                               ( 15 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 4294                                                                                                         التاريخ: 2009-3-31

الثالثاء اليوم:                                                                                                 ( 10 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1680                                                                                                         التاريخ: 2009-3-31

الثالثاء اليوم:                                                                                                   ( 5 )         رقم الصفحة:
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

الحرة قناة
لشؤون للمجلس الوطني العام االم� استضاف املشاقبة نايف اإلعالمي

العاملي للمرأة اليوم حول للحديث غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة
  8/3/2009

إذاعة هوا ع�ن
لشؤون للمجلس الوطني العام االم� استضاف الخصاونة نوفل اإلعالمي

للمرأة العاملي اليوم �ناسبة غزالة ابو هيفاء الدكتورة االرسة
8/3/2009

العربية قناة
هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� تحدثت

للمرأة حول اليوم العاملي غزالة أبو
8/3/2009

األرد� التلفزيون
للحديث حول األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام مع األم� لقاء

للمرأة اليوم العاملي
8/3/2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر نيسان ٢٠٠٩ / اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر نيسان 2009 حيث 

شملت عىل اهم املواضيع التالية:

• املجلس الوطني يصدر دليل امل�اث.

• توقيع اتفاقية ملكافحة ع�لة األطفال عرب التعليم.

• دراسة تحليلية لـ (الوطني لشؤون االرسة) حول قانون العمـل.   

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة.

2 - محمد مقدادي مدير برامج األرسة.

3 - حنان الظاهر مسؤولة سياسات و ترشيعات األرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

1/4/2009 وكالة االنباء برتا  ”الوطني لشؤون األرسة“ يصدر دليل أحكام امل�اث 1

1/4/2009 موقع عمون االخباري ”الوطني لشؤون األرسة“ يصدر دليل احكام امل�اث 2

1/4/2009 موقع مال نيوز ”الوطني لشؤون األرسة“ يصدر دليل أحكام امل�اث 3

2/4/2009 صحيفة الرأي ”الوطني لشؤون األرسة“ يصدر احكام دليل امل�اث  4

2/4/2009 صحيفة الدستور ”الوطني لشؤون األرسة“ يصدر دليل أحكام امل�اث   5

2/4/2009 صحيفة العرب اليوم  املجلس الوطني لشؤون االرسة يصدر دليل أحكام امل�اث   6

2/4/2009 صحيفة الغد  دليل يب� أحكام امل�اث يصدر عن ” الوطني لشؤون االرسة“   7

4/4/2009 صحيفة الرأي  الطالق يشتت االطفال ويحرمهم حق االستمتاع بالعيش ب� والديهم 8

6/4/2009 صحيفة الحدث  املجلس الوطني يصدر دليل امل�اث   9

7/4/2009 صحيفة الدستور 
ناشطات يف العمل النسوي يطال� �راجعة التحفظات عىل اتفاقية 

”سيداو“
10

8/4/2009 صحيفة الدستور   املجلس الوطني لشؤون االرسة ... وهذه املالحظات /احمد شاكر   11

8/4/2009 وكالة االنباء برتا مذكرة تفاهم ب� ”العمل“ و“الوطني لشؤون االرسة“ 12

9/4/2009 صحيفة الرأي  مذكرة تفاهم ب� العمل وشؤون االرسة للحد من ع�لة االطفال 13

9/4/2009 صحيفة الدستور  مذكرة تفاهم ب� العمل وشؤون االرسة للحد من ع�لة االطفال 14
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

9/4/2009 اليوم العرب صحيفة العامالت االندونيسيات استخدام لتنظم تفاهم مذكرة 15

 11/4/2009 الرأي صحيفة النفع والرضر ب� األبناء بالرضب تأديب 16

 11/4/2009 الدستور صحيفة
” ح�ية األرسة ” أبو غزالة األرسة / لشؤون العام األم� تلتقي الدستور

األرسي العنف حاالت لعدد املعتمدة الجهة
17

14/4/2009 الدستور صحيفة والقانونية الرشعية حقوقها عىل تعد من امل�اث املرأة حرمان 18

15/4/2009 برتا االنباء وكالة عرب التعليم األطفال ع�لة توقيع اتفاقية ملكافحة 19

16/4/2009 الرأي صحيفة طفل آالف 8 التعليم“ تستهدف عرب االطفال مكافحة ع�لة ل“ اتفاقية 20

16/4/2009 الدستور صحيفة التعليم»  عرب األطفال ع�لة «مكافحة برنامج لتنفيذ توقيع اتفاقية 21

18/4/2009 صحيفة الغد ملقاعد الدرس واعادتهم العمل سوق من طفل آالف 4 لسحب برنامج 22

19/4 2009 عائلية نكهات مجلة األرسي العنف من األرسة لح�ية الثا� العر� املؤ�ر 23

19/4/2009 الديار صحيفة اقاويل املجتمع من خوفاً االهل يرفضن شكوى معّنفات 24

20/4/2009 الدستور صحيفة الترشيعات يف العاملة املرأة حقوق تناقش "العمل النيابية“ 25

21/4/2009 برتا االنباء وكالة العمل تحليلية لقانون دراسة يصدر اإلرسة لشؤون املجلس الوطني 26

21/4/2009 الغد صحيفة الكوتا من دون القرار صنع ملراكز الوصول عىل قادرة ابو غزالة: املرأة 27

21/4/2009 االخباري عمون موقع الكوتا دون من القرار صنع ملراكز الوصول قادرة عىل املرأة أبوغزالة: 28

21/4/2009 االخباري مرايا موقع الكوتا دون من القرار صنع ملراكز الوصول قادرة عىل املرأة أبوغزالة: 29

21/4/2009 االحمر الخط صحيفة

الترشيعات العاملة يف االردنية املرأة ”حقوق بعنوان نقاشية حلقة

النيابية والتنمية“ ”العمل االرسة/ لشؤون الوطني املجلس نظمها الوطنية“

والعمل والض�ن الجمعيات قوان� تعديالت يف أهمية النظر تؤكد

30

22/4/2009 الرأي صحيفة العمـل حول قانون االرسة) لشؤون (الوطني لـ دراسة تحليلية 31
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

22/4/2009 الدستور صحيفة
االعرتاف رغم للمرأة استغالل اصحاب العمل تؤكد تواصل دراسة

الترشيعي بحقوقها
32

22/4/2009 الدستور صحيفة شاكر احمد * واالرسة باملرأة الخاصة تعديل الترشيعات 33

22/4/2009 صحيفة العرب اليوم لقانون العمل تحليلية دراسة يصدر االرسة لشؤون الوطني 34

22/4/2009 �e Jordan Times
 Women continue to be exploited by their employers denied

basic rights
35

27/4/2009 الحدث صحيفة لقضاياه داعم لو� صوب النواب لتشكيل يتحرك القطاع النسوي 36

27/4/2009 الحدث صحيفة النتهاكات وتعرضها بحقوقها االردنية وعي املرأة دراسة: عدم 37

28/4/2009
وكالة

برتا / االردنية االنباء

يف مجالس املرأة �ثيل نسبة تقل ال تأمل بأن نسائية تحقيقات / قطاعات

%٢٠ عن االقاليم
38

29/4/2009 الغد صحيفة
عن تقل ال ان يجب االقليم مجال يف املرأة �ثيل نسبة نسائية قطاعات

   20%
39

29/4/2009 الدستور صحيفة االدارية االجهزة وينظم الالمركزية سيعزز االقاليم مرشوع نسائية : هيئات 40

30/4/2009 الدستور صحيفة االرسة مجلس يا باالرسة حل ماذا 41
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األربعاء                                                                                                       التاريخ:  2009-04-01          اليوم:

امل�اث أحكام دليل االرسة“ يصدر لشؤون "الوطني

الثقافة سلسلة ضمن ،وذلك امل�اث احكام دليل عن اصدار االربعاء اليوم االرسة الوطني لشؤون املجلس اعلن -( (برتا نيسان من االول ع�ن

يصدرها. التي االرسية القانونية

موانع االرسة ويوضح افراد لكل الرشعي احكام امل�اث يب� النصيب ان دليل بيان يف غزالة ابو هيفاء الدكتورة االم� العام للمجلس وقالت

امل�اث. يف حقه من وارث اي لحرمان والدينية القانونية واآلثار بالرتكة املتعلقة الحقوق وكذلك واسبابه ورشوطه امل�اث

واركانه ورشوطه االسالمي االرث نظام ومزايا امل�اث املتخصص� عىل تعريف من مجموعة وتدقيقه مراجعته عىل ارشف الدليل الذي ويشتمل

واالخوات. واالجداد االبوين والزوج� واالبناء وحقوق الورثة وم�اث بالرتكة املتعلقة والحقوق وموانعه

والت�سك داخل التوافق �ا يعزز قضايا االرث عن الناشئة الخالفات وانهاء االرسية االقتصادية بالحقوق للتوعية الحاجة اىل غزالة ابو ولفتت

األخرى، بالنسبة للديون ممتازا دينا جعله الذي املهر املؤجل وكذلك امل�اث يف حقا جعل لها املرأة ح� انصف االسالم بان مذكرة ، االرسة

توزيع الرتكة. تستحقه قبل

وجعل الواحدة االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء كنرش امل�اث من املرأة حرمان بها املجتمع التي يتسبب عىل اىل التداعيات الخط�ة واشارت

اقل والء ألرستها. االنثى

ك/خ. --(برتا ) م ع /س

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=97159
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األربعاء                                                                                                   التاريخ: 2009-04-01             اليوم:

امل�اث أحكام دليل يصدر االرسة" لشؤون "الوطني

القانونية االرسية الثقافة سلسلة امل�اث ،وذلك ضمن احكام دليل اصدار عن االربعاء االرسة لشؤون الوطني املجلس اعلن -( (برتا - عمون

يصدرها. التي

موانع االرسة ويوضح افراد لكل الرشعي احكام امل�اث يب� النصيب ان دليل بيان يف غزالة ابو هيفاء الدكتورة االم� العام للمجلس وقالت

امل�اث. يف حقه من وارث اي لحرمان والدينية القانونية واآلثار بالرتكة املتعلقة الحقوق وكذلك واسبابه ورشوطه امل�اث

واركانه ورشوطه االسالمي االرث نظام ومزايا امل�اث املتخصص� عىل تعريف من مجموعة وتدقيقه مراجعته عىل ارشف الدليل الذي ويشتمل

واالخوات. واالجداد االبوين والزوج� واالبناء وحقوق الورثة وم�اث بالرتكة املتعلقة والحقوق وموانعه

والت�سك داخل التوافق �ا يعزز قضايا االرث عن الناشئة الخالفات وانهاء االرسية االقتصادية بالحقوق للتوعية الحاجة اىل غزالة ابو ولفتت

بان مذكرة ، االرسة

توزيع قبل تستحقه األخرى، بالنسبة للديون دينا ممتازا جعله الذي املؤجل املهر وكذلك امل�اث يف حقا لها جعل ح� املرأة انصف االسالم

الرتكة.

وجعل الواحدة االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء كنرش امل�اث من املرأة حرمان بها املجتمع التي يتسبب عىل اىل التداعيات الخط�ة واشارت

اقل والء ألرستها. االنثى

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=36448
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األربعاء                                                                                                        التاريخ: 2009-04-1          اليوم:

امل�اث أحكام دليل يصدر االرسة“ لشؤون الوطني

االرسية القانونية الثقافة سلسلة ضمن ،وذلك امل�اث احكام اصدار دليل االربعاء عن اليوم الوطني لشؤون االرسة املجلس - اعلن نيوز مال

يصدرها. التي

موانع االرسة ويوضح افراد لكل الرشعي احكام امل�اث يب� النصيب ان دليل بيان يف غزالة ابو هيفاء الدكتورة االم� العام للمجلس وقالت

يف امل�اث. حقه من وارث اي لحرمان والدينية القانونية واآلثار بالرتكة املتعلقة وكذلك الحقوق واسبابه ورشوطه امل�اث

واركانه ورشوطه االسالمي االرث نظام ومزايا امل�اث املتخصص� عىل تعريف من مجموعة وتدقيقه مراجعته عىل ارشف الدليل الذي ويشتمل

واالخوات. واالجداد واالبناء والزوج� االبوين وم�اث الورثة وحقوق بالرتكة املتعلقة والحقوق وموانعه

والت�سك داخل التوافق �ا يعزز قضايا االرث عن الناشئة الخالفات وانهاء االرسية االقتصادية بالحقوق للتوعية الحاجة اىل غزالة ابو ولفتت

األخرى، بالنسبة للديون ممتازا دينا جعله الذي املهر املؤجل وكذلك امل�اث يف حقا جعل لها املرأة ح� انصف االسالم بان مذكرة ، االرسة

الرتكة. توزيع قبل تستحقه

وجعل الواحدة االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء كنرش امل�اث من املرأة حرمان بها املجتمع التي يتسبب عىل اىل التداعيات الخط�ة واشارت

ألرستها. والء اقل االنثى

http://malnews.net/web/?c=171&a=1795
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        العدد: 14053                                                                                                        التاريخ: 2009-04-2

( 5 )                                                                                             اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 14983                                                                                                        التاريخ: 2009-04-2

        رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       اليوم: الخميس



188

        العدد: 4296                                                                                                           التاريخ: 2009-04-2

( 7 )                                                                                              اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 1682                                                                                                        التاريخ: 2009-04-2

        رقم الصفحة: ( محليات )                                                                      اليوم: الخميس

األرسة“ لشؤون ”الوطني عن يصدر امل�اث يب� أحكام دليل

األرسة ويوضح أفراد لكل الرشعي النصيب يب� امل�اث أحكام إصدار دليل عن األربعاء أمس األرسة لشؤون الوطني املجلس أعلن - ع�ن

الدكتورة للمجلس العام األم� بحسب وارث أي لحرمان والدينية القانونية واآلثار املتعلقة بالرتكة والحقوق وأسبابه ورشوطه امل�اث موانع

غزالة. أبو هيفاء

نظام  ومزايا امل�اث عىل تعريف املجلس أصدره بحسب بيان املتخصص� من مجموعة وتدقيقه مراجعته عىل أرشف الذي الدليل ويشتمل

واألخوات. واألجداد واألبناء والزوج� األبوين الورثة وم�اث وحقوق بالرتكة املتعلقة والحقوق وموانعه ورشوطه وأركانه اإلسالمي اإلرث

داخل  والت�سك التوافق يعزز �ا اإلرث قضايا الناشئة عن الخالفات وإنهاء األرسية االقتصادية بالحقوق للتوعية اىل الحاجة غزالة ولفتت أبو

للديون األخرى، بالنسبة ممتازا دينا جعله الذي املؤجل املهر وكذلك امل�اث يف حقا لها جعل ح� املرأة أنصف اإلسالم مذكرة بأن األرسة،

توزيع الرتكة. تستحقه قبل

الواحدة  األرسة أفراد ب� والعداوة البغضاء كنرش امل�اث املرأة من حرمان بها يتسبب التي املجتمع عىل الخط�ة اىل التداعيات وأشارت

ألرستها. والء أقل وجعل األنثى

( (برتا

http://www.alghad.jo/?news=407672
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        العدد: 14055                                                                                                         التاريخ: 2009-4-4

( 3 )                                                                                               اليوم: السبت         رقم الصفحة:
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التاريخ: 2009-4-6         العدد: 675                                                                                                                

( 3 بانوراما )                                                                            اليوم: االثن�         رقم الصفحة:

دليل امل�اث يصدر املجلس الوطني

يصدرها. التي االرسية القانونية سلسلة الثقافة ضمن امل�اث دليال الحكام مؤخرا االرسة لشؤون الوطني اصدر املجلس

امل�اث االرسة ويوضح موانع افراد لكل الرشعي النصيب امل�اث يب� احكام دليل ان غزالة ابو هيفاء للمجلس الدكتورة االم� العام وقالت
يف امل�اث. حقه من اي وارث لحرمان والدينية القانونية واآلثار بالرتكة وكذلك الحقوق املتعلقة واسبابه ورشوطه

واركانه اسالمي ال االرث ومزايا نظام امل�اث تعريف عىل املتخصص� من وتدقيقه مجموعة مراجعته عىل ارشف الذي الدليل ويشتمل 
واالخوات. واالجداد واالبناء والزوج� وحقوق الورثة وم�اث االبوين بالرتكة املتعلقة والحقوق وموانعه ورشوطه

والت�سك داخل التوافق �ا يعزز قضايا االرث عن الناشئة الخالفات وانهاء االرسية االقتصادية بالحقوق للتوعية الحاجة اىل غزالة ابو ولفتت
األخرى، بالنسبة للديون ممتازا دينا جعله الذي املهر املؤجل وكذلك امل�اث يف حقا جعل لها املرأة ح� انصف االسالم بان مذكرة ، االرسة

توزيع الرتكة. تستحقه قبل

وجعل الواحدة االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء كنرش امل�اث من املرأة حرمان بها املجتمع التي يتسبب عىل اىل التداعيات الخط�ة واشارت
اقل والء ألرستها. االنثى

http://www.al-hadath.com/look/news.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrIssue=675&NrSection=1&tpid=27
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        العدد: 14988                                                                                                         التاريخ: 2009-4-7

( 7 )                                                                                             اليوم: الثالثاء         رقم الصفحة:
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14989                                                                                                         التاريخ: 2009-4-8         العدد:

( 6 )                                                                                             اليوم: االربعاء         رقم الصفحة:
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األربعاء                                                                                                           التاريخ: 2009-4-8         اليوم:

و”الوطني لشؤون االرسة“ ”العمل“ ب� تفاهم مذكرة

اليوم  غزالة ابو الدكتورة هيفاء لشؤون األرسة الوطني للمجلس العام واألم� الشبيكات غازي الدكتور العمل وزير وقع نيسان(برتا)- 8 ع�ن

الفني الدعم وتوف� األطفال بع�لة واملعلومات الخاصة البيانات تبادل وتسهيل ع�لة األطفال من للحد تفاهم لتنفيذ مرشوع مذكرة االربعاء

الالزم لتنفيذ املرشوع.

رضورة إىل األطفال، مش�ا بع�لة املتعلقة القضايا يف متابعة ومعالجة املجلس مع والتنسيق للتعاون الوزارة مستعدة ان الشبيكات وقال

يف حقهم واعطائهم لح�ية األطفال املرشوع هذا املنشود من الهدف يحقق مؤسيس اطار خالل من املجال يف هذا الوطنية الجهود توحيد

تعليمي جيد. ومستقبل كر�ة حياة

الرشكاء لض�ن للتنسيق ب� وطنية آلية ايجاد بهدف العمل ووزارة املجلس ب� التعاون والتنسيق تجسد املذكرة هذه ان غزالة ابو وقالت

تشكيل وإعادة األطفال ع�لة بقضايا والعامل� واملهني� للمؤسسات مرجعي عمل اطار خالل من وشاملة، ذات نوعية جيدة خدمات توف�

األطفال. ع�لة لقضايا واملنارصة الداعمة املؤسسات ب� االنسجام والتنسيق لض�ن وطنية لجنة

الوطنية اللجنة وايجاد ودعم وتفعيل األطفال، ع�لة قضايا يف العاملة الجهات جميع ب� للتنسيق وطني نظام إيجاد عىل املذكرة وتنص

للمشاريع الفني وتقديم الدعم األطفال ع�لة مجال يف الوطنية للسياسات املحرك الوطني املنرب لتكون األردن يف األطفال ع�لة من للحد

العالقة. ذات

وبتمويل سنوات اربع ومدته االم�كية العمل وزارة املدعوم من التعليم خالل من األطفال ع�لة مكافحة مرشوع ضمن املذكرة هذه وتأ�

دوالر. مالي� باربعة يقدر

وزارة قبل اف“ املدعومة من اتش ”يس التعاو� الدويل مؤسسة االسكان من قبل األردن يدار يف األطفال من ع�لة مرشوع الحد ان يذكر

من  آخرين آالف 4 وح�ية العمل سوق من عامل طفل آالف اربعة سحب مرشوع يهدف إىل وهو االم�كية املتحدة الواليات يف العمل

الرسمي. وغ� الرسمي التعليم وإعادتهم اىل العمل إىل سوق الدخول

. أ ع/ح د/ا ع (برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=99000
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        العدد: 1460                                                                                                           التاريخ: 2009-4-9

( 6 )                                                                                              اليوم: الخميس         رقم الصفحة:



196

        العدد: 14990                                                                                                         التاريخ: 2009-4-9

( 6 )                                                                                              اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 4303                                                                                                          التاريخ: 2009-4-9

( 7 )                                                                                              اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 14062                                                                                                        التاريخ: 2009-4-11

        رقم الصفحة: ( محليات )                                                                        اليوم: السبت

النفع والرضر ب� األبناء بالرضب تأديب

وال الطفل حياة انها ال �س طاملا الحرية مصانة هذه وتعترب ابنائها برتبية الكاملة الحرية مجتمعنا االرسة يف �تلك بشناق - سه� كتبت -

. االبناء) (تاديب مسمى تحت عادة يلحق به الذي الجسدي لألذى تعرضه

والتحذير والتوعية لها التصدي عديدة جهات حاولت التي االمور من التاديب �سمى الجسدي بهم االذى اوالحاق االطفال رضب فقضية

. ارسنا واطفالنا عن تبقى بعيدة ان التي يجب االساليب هذه �خاطر

تحددها  الحدود � هذه وان خاصة العرف العام حدود ضمن االطفال تاديب تجيز ( (أ البند االرد� العقوبات من قانون 62- املادة تزال وال

. ك� يرون ابنائهم تاديب لألباء تتيح املجال بالتايل املادة و

وقوعه. للعنف ح� والتصدي الفعال العنف، أشكال كافة �نع الدول الطفل حقوق اتفاقية طالبت وقد

الدولة أن اإل غ�هم، يرتكبها اآلباء أو التي األطفال، ضد الفردية العنف أع�ل عن املبارشة املسؤولية الدولة تحميل من غ� املمكن وإذا كان

. الفعال الردع ذلك �ا يف الكافية لتوف� الح�ية الالزمة التداب� وغ�ه من القانو� اإلطار بتوف� مطالبة

اىل والحاجة االطفال تاديب برضوب املتعلق النظر بالنص ورضورة اعادة طالب باهمية سابق وقت يف االرسة كان لشؤون الوطني املجلس

برضورة  املجلس رؤية منطلق من وذلك األبناء تأديب برضوب واملتعلق قانون العقوبات من 62 املادة نص من العام العرف مفهوم توضيح

التي تتعلق الترشيعات �راجعة املجلس دور ، اضافة اىل العنف من تخلو لجميع افراد االرسة امنة وض�ن بيئة االرسي الكيان عىل الحفاظ

. االرسة مصلحة فيه ملا القوان� بتعديل اىل الجهات املخولة لرفعها مناسبة بتوصيات والخروج باالرسة

االذى تلحق التاديب تحت مسمى ترتكب م�رسات هناك وان خاصة رضوريا امرا بات املادة هذه تعديل ان اجت�عيون اخصائيون ويرى

حدود توضح معينة محددات اىل والوصول القانو� بالنص العرف العام الواردة عبارة تحليل باالطفال ويؤكدون رضورة النفيس و الجسدي

سلطاتهم يف تنشئة االبناء واستخدام االساس هم واالمهات االباء ان اىل التعويم مش�ين عن بعيدا العام يبيحها العرف التي التاديب رضوب

. يلحق الرضر باالطفال سلبي بشكل

دولة. 11 باستثناء الدول جميع يف قانونيا مقبولة املنزل يف األطفال العنف والصحة أن عقوبة حول العاملي التقرير اظهر وقد
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بإصابات قد كث�ين منهم وتصيب بعضهم القص� قتقتل املدى عىل الطفل خطرة عىل البدنية العقوبات هذه مثل أن إىل التقرير يش� ك�

معوقة. تكون

الحياة الطفولة أو يف أخرى �شاكل يتوافق ك� نشوء سلوك العنف، هام يف عامل بأن هذه العقوبة الدراسات األبعد أظهرت وعىل املدى

. املتأخرة الالحقة

كل يف واملسجل شيوعا األك� اإلجراء التأديبي هو إليتهم عىل األطفال صفع يعترب ح� ففي الدول، ب� البدنية العقوبات هذه مثل ويتفاوت

استخداما الرأس وهو األك� الوجه أو عىل لطمه عنيفا وقرصه أو هزا هزه كنفض الطفل أو أخرى ترصفات حيث تطبق مرص باستثناء الدول

العقوبة. يف

لغاية  األطفال َيرضبون من اآلباء 90% أن حيث األطفال، لتنشئة أسايس امر التأديبي الرضب أن الناس يعتقدون أغلبية أن الدراسات وتش�

الثانوية  املرحلة يف الطلبة من عادة، وأن 20% يرضبونهم سنة و14 أع�رهم 13 الذين األطفال من 52% 3مرات أسبوعيا وأن 5سنوات �عدل

وأن %20 يقومون  املؤخرة أو اليدين عىل أو الوجه بالصفع عىل أوالدهم اآلباء يرضبون من 60% وأن ك� ، آبائهم قبل من عادة يرضبون

وأن %10 منهم يقومون عادة  الطفل لتأديب منزلية أداة أية أو العصا %15 يستخدمون أطرافه بعنف، وأن أحد من بحمله بدفع الطفل أو

الطفل. عىل بيدهم أن يكون صادف ما، جسم بقذف

طبلة األذن، إىل ثقب مثال يؤدي قد الوجه عىل فالصفع غ� متوقع، أذى إىل يؤدي الحاالت من كث� الرضب يف ان اجت�عيون اخصائيون ويعترب

وباألعصاب، وباألعضاء يرض بالعضالت، قد كانت وبأي وسيلة املبارش والرضب الوفاة، والعمى أو ارتجاج الدماغ إىل يؤدي قد الطفل ورج

التهاب حدوث إىل يؤدي وقد الدقيقة الدموية واألوعية املفاصل يؤذي اليدين ظاهر عىل األطفال وحتى رضب الفقري، بالعامود التناسلية، أو

جسمه. شديدة يف إصابات تعرضه للرضب عند الطفل سقوط عن ينتج وقد السن�، عرشات بعد الصغ�ة املفاصل

ظاهرة أو أو خط�ة دا�ة جسدية إعاقات تسبب وال مميتة ، غ� األرسة يف األطفال ضد �ارس التي العنف حاالت ان معظم ويش�ون اىل

يفيض حتى دا�ة، أو أرضار حدوث جدا، يؤدي إىل الصغ�ة األع�ر ذوي األطفال ضد األرسة �ارس يف الذي العنف بعض أشكال أن اإل للعيان،

. الرضر من النوع هذا تسبب يكون هو ال قد مرتكبيها أن هدف من بالرغم املوت، إىل

عديدة يف حاالت الخض-ترتبط طريق عن األطفال املخضوض وإساءة معاملة الرضيع ظاهرة ان إىل بلدان مختلفة يف أجريت أبحاث وتش�

بالدماغ. جسيم رضر وإلحاق الرأس يف إصابات بحدوث

قد االطفال عىل نفسية اثارا واالمهات وترتك االباء من قبل بعض تتبع غ� مجدية ووسيلة سلبيا امرا تاديبهم بهدف االطفال رضب ويبقى

التاديب بهدف مؤذ رضبا غ� ابنائها برضب تقوم االرس اك� وان كان عن الرضب بعيدة تبقى ان يجب االبناء وتربية الحياة ، مدى ترافقهم

. مستقبلهم عىل سلبية نفسية يرتك اثارا وال بهم الرضر يلحق ال الذي
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        العدد: 14992                                                                                                       التاريخ: 2009-4-11

اليوم: السبت                                                                                                ( 4 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 14995                                                                                                         التاريخ: 2009-4-14

( 5 )                                                                                            اليوم: الثالثاء         رقم الصفحة:
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األربعاء                                                                                                          التاريخ: 2009-4-15       اليوم:

التعليم عرب األطفال ع�لة ملكافحة اتفاقية توقيع

برنامج اتفاقية لتنفيذ االربعاء اليوم سكوب كويست اف)ومنظمة اتش الدولية(يس التعاونية االسكان وقعت مؤسسة (برتا )– 15نيسان ع�ن

التعليم“. عرب األطفال ع�لة ”مكافحة

الربنامج. لتنفيذ سكوب كويست منظمة مع تفاهم مذكرات املجتمع املحيل مؤسسات من مؤسسة 18 وقعت ك�

يف الرشق االوسط حظا االقل املحلية يف املجتمعات تعمل حكومية غ� االوسط منظمة الرشق يف االجت�عية للتنمية سكوب كوست ومؤسسة

أوائل“. االواخر، ”وضع شعار تحت

مؤسسة قبل من ومنفذة األمريكية العمل من قبل وزراة تنموية ممولة مبادره عرب التعليم“ هو ع�لة األطفال ”مكافحة برنامج ويشار اىل ان

دوالر  مالي� �يزانية قدرها 4 سنوات 4 ملدة األرسة لشؤون الوطني واملجلس العمل ووزارة الرتبية ووزارة كوست ومؤسسة اتش اف) (يس

لألطفال. االستغاللية الع�لة عىل القضاء بهدف

كويست. مع الرشاكة خالل من األردن محافظات يف �ا� يف العامل� لالطفال التعليمية الفرص اتاحة االتفاقية عىل وتركز

والتعليم املدارس يف النظامي التعليم األطفال اىل اعادة االستغاللية منها الع�لة سحبهم من تم الذين لالطفال تعليميه خيارات الربنامج ويوفر

والعمل  التعلم امكانية فيها تتوفر آمنة عمل بيئة يف 16-18 عمر من العامل� األطفال والحاق التدريب املهني والحاقهم �راكز غ� النظامي

الربامج التعليمية. يف واستمرارهم بقائهم لض�ن األطفال يف ع�لة االنخراط لخطر املعرض� لألطفال الالزم وتوف� الدعم معا

شهادة  عىل الطالب يحصل انهائها وعند أشهر، �انية كل منها مدة ثالث مراحل من ويتكون شهرا 24 النظامي غ� التعليم برنامج ويستمر

. الطالب رغبة حسب املهني التدريب �راكز االلتحاق أو النظامي التعليم اىل للعودة تؤهله والتي العارش، الصف شهادة تعادل

الطفل  أو أن عمر 3 سنوات، من أقل من املدرسة ترسب الطالب كانت مدة حال يف النظامي اىل التعليم األطفال اعادة عىل الربنامج ويعمل

يف  لاللتحاق العدادهم وأرسهم مع األطفال بالعمل املؤسسات تلك تقوم حيث املجتمع املحيل مؤسسات مع بالتعاون سنة 13 أقل من

وفنية رياضية ونشاطات األمية محو دروس عىل يشتمل الذي النظامي غ� التعليم بربنامج والحاقهم أوال وتهيئتهم خالل تأهليهم من الربنامج

استشارية. وخدمات ترفيهية وأنشطة

هـ. ق/ ف ع/ م ( (برتا

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=100798
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        العدد: 14067                                                                                                         التاريخ: 2009-4-16

( 2 )                                                                                             اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 14997                                                                                                        التاريخ: 2009-4-16

اليوم: الخميس                                                                                                ( 8 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1696                                                                                                            التاريخ: 2009-4-16

( 11 )                                                                                             اليوم: الخميس         رقم الصفحة:
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        العدد: 19                                                                                                             التاريخ: 2009-4-19

اليوم: األحد                                                                                            ( 126 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1550                                                                                                           التاريخ: 2009-4-19

( 2 )                                                                                               اليوم: األحد         رقم الصفحة:
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        العدد: 14071                                                                                                       التاريخ: 2009-4-20

اليوم: االثن�                                                                                               ( 3 )         رقم الصفحة:
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الثالثاء                                                                                                         التاريخ: 2009-4-21       اليوم:

العمل لقانون تحليلية االرسة يصدر دراسة لشؤون الوطني املجلس

باملرأة  النصوص الخاصة وخصوصا العمل لقانون تحليلية دراسة الثالثاء اليوم االرسة لشؤون الوطني املجلس أصدر (برتا)- نيسان 21 ع�ن

. للمجلس االصدارات الدورية ضمن العاملة وذلك

بتنظيم الخاصة الترشيعات وحللت ناقشت الدراسة هذه ان غزالة هيفاء ابو الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� واكدت

. يف عملية التنمية املستدامة وارشاكها عادل مجتمع بناء يف ومساهمتها املرأة لعمل داعمة بيئة لتوف� السعي يف اطار عمل املرأة

دون تحول التي القانونية الثغرات وبيان واملرأة باالرسة الخاصة القوان� وتحليل جميع دراسة يسعى اىل املجلس صحفي ان يف حديث وقالت

االنسان. لحقوق العامة واملبادئ الدولية املواثيق اقرتها بحقوقها التي �تع املرأة العاملة

ب� التوفيق باالعتبار ان تأخذ يجب التي البنود من عددا واملهتم� والقانوني� واالعيان النواب مجليس عىل النرشة التي ستوزع وتناولت

االجت�عي. قانون الض�ن تعديالت من عليها سيتم وما العمل قانون يف الواردة النصوص

الحقوق حيث شأن تلك تقلل من تزال ما واالتجاهات امل�رسات ان اال املرأة بحقوق ترشيعي اعرتاف من وجود الدراسة بالرغم يف وجاء

الذي االمر املرأة الع�لية لدى الحقوقية قلة الثقافة اىل حقوقها والسبب يعود ابسط من والحرمان للمرأة العمل يتواصل استغالل اصحاب

وواجباتها. حقوقها عىل يف التعرف ملساعدتها توعوية برامج خالل يستدعي التدخل من

العاملة عىل واملرأة القانون عىل الرجل تطبيق دون تحول التي ومنها النصوص املقرتحة القانونية التعديالت مجموعة من الدراسة اظهرت ك�

فكرة والتشديد عىل القانونية، طائلة املسؤولية واملرأة تحت الرجل ب� العمل ظروف عند تساوي لألجور األد� الحد عىل كالنص سواء، حد

مع توجه تتفق والتي املقرتحة التعديالت وغ�ها من الرشوط، عليها تنطبق التي املؤسسات يف العاملة املرأة أطفال تخدم إيجاد حضانات

االجت�عي. الض�ن قانون عىل املطروحة التعديالت مع يتفق �سار العمل قانون تعديل نحو العمل وزارة

ع. ع/ب ط/ح (برتا) م

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=101980
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        العدد: 1701                                                                                                           التاريخ: 2009-4-21

اليوم: الثالثاء                                                                                                ( 11 )         رقم الصفحة:

”الغد“ مع حوار يف تستغرب لشؤون األرسة الوطني املجلس عام أم�

”سيداو“ مواد يف عىل الحكومة تحفظ عىل إلغاء االعرتاض

لزوجها املتوىف التقاعدي والراتب تقاعدها ب� الجمع من يحرم املرأة الذي التقاعد قانون تعديل يجب *

امل�اث سببها أن يثبت الرشف بداعي القتل من قضايا *الكث�
 

الرصايرة  رانيا
القرار عىل إسالمية منظ�ت وجمعيات اعرتاض أبوغزالة الدكتورة هيفاء الع� األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� تستغرب ع�ن-

”سيداو“. املرأة ضد التمييز أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية من 15 املادة من الرابعة الفقرة عىل التحفظ إلغاء الحكومي املتضمن

”سيداو“، من 15 املادة من الفقرة الرابعة شهرين تحفظها عىل نحو قبل ورفعت الحكومة

سكناهم محل اختيار وحرية األشخاص بحركة املتصل بالقانون في� يتعلق نفس الحقوق واملرأة الرجل األطراف ”�نح الدول عىل تنص والتي

وإقامتهم“.

أخرى تحفظات بإلغاء للمطالبة الباب وتفتح الصحيح يف الطريق ”خطوة اعتربتها التي النسائية، املنظ�ت ب� اآلراء تباينا يف األمر وخلق هذا

اعتربته الذي التحفظ ذلك إلغاء ”عارضت“ إسالمية وجمعيات وب� منظ�ت ألوالدها“، الجنسية بإعطاء تتعلق بأحقية املرأة

بنودها. و�حيص االتفاقية ملناقشة املستويات كافة عىل هيئات تشكيل عىل رضورة مؤكدة ”خط�ا“،

آخر رشيطة تحفظ وأي التحفظ هذا إلغاء ”من الطبيعي“ انه ”الغد“، مع حوار يف العربية، املرأة منظمة يف ممثلة األردن وبينت أبوغزالة،

اإلسالمي. مع الدين تعارضه عدم

ويزيل يخدم املرأة بشكل ذلك إىل الحاجة دعت عليها تعديل كل� ويحدث يف ”تطور دائم األردنية القوان� والترشيعات أن وأكدت عىل

بحقوقها“. أو إجحاف �ييز أي عنها

والراتب التقاعدي راتبها ب� الجمع من املرأة يحرم الذي التقاعد قانون خاصة ”تعديل“ إىل بحاجة القوان� مازالت من أن املزيد إىل ولفتت

املتوىف. لزوجها التقاعدي

يف ”الكوتا“، وكذلك نظام بإقرار قرار بعد وجود اال النواب مجلس تدخل اذ انها � ”محدودة“، للمرأة ماتزال السياسية املشاركة وقالت إن
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مجلس االعيان. وفي� بعد االستشاري املجلس يف بتعيينها سيايس قرار هناك كان انه أضافت انها البلدية، اال املجالس

موجود فاالحت�ل الكوتا، من خالل نجحت انها كوتا، و�ا دون وجود صنع القرار من ملراكز الوصول عىل املرأة قادرة ان اعتقد ”انا وقالت

الكوتا“. خارج لنجاحها

 

الحوار: نص ييل وفي�
يقوم بها؟ التي واملهام أهداف إنشائه، هي ما األرسة، الوطني لشؤون املجلس عن لنتحدث البداية يف *

مجال  يف العاملة للمؤسسات وكمظلة والترشيعات للسياسات كهيئة فكرية رقم 27 لعام 2001 القانون �وجب 2002 العام يف تأسس املجلس

العبدالله. رانيا امللكة لجاللة املجلس رئاسة الثا� عبدالله امللك جاللة وأوىل العنف، من خاصة األرسة ح�ية

من االسرتاتيجيات العديد بإعداد املجلس عمله وبدأ مستوى السياسات والترشيعات، عىل يعمل تشار� بإيجاد نهج تأسيسه منذ املجلس واهتم

مجال العاملة يف املؤسسات جميع عليه تتفق برنامج وهو أول العنف من االرسة لح�ية االردنية واإلطار الوطني االرسة اسرتاتيجية أبرزها:

االطفال. لح�ية الوطني واإلطار للطفولة الخطة الوطنية املجلس ك� أعد العنف، من األرسة ح�ية

عليها حالياً؟ التي تعملون والربامج أهم املشاريع هي ما *
قريبا. النور يرى نأمل ان الذي االجت�عية التنمية مع وزارة بالتعاون االرد� الطفل إعداد قانون عىل اآلن نعمل

برنامج االردنية باستحداث الجامعة طالبنا حيث الوطنية، املؤسسات مع بالتعاون االرشاد االرسي اسرتاتيجية اعددنا االرسي اإلرشاد مجال ويف

لدعم رافدا سيشكل ذلك اذ ذاك، املاجست� برنامج اطار لوضع فيها أساتذة من لجنة وشكلت لذلك استجابت االرسي وقد لإلرشاد ماجست�

نفسها. الجامعة مع بالتعاون االرسي دليل لإلرشاد اعداد عىل نعمل أننا إىل باإلضافة االرسي، االرشاد

األرسي؟ �جال العنف يتعلق في� نشاطاتكم آخر هي ما *
العنف من االرسة الثا� لح�ية املؤ�ر آخرها القضية كان هذه عن للحديث املؤ�رات من العديد نظمنا العنف من ح�ية األرسة مجال يف

الدول جامعة األرسة من لشؤون الوطني املجلس وطلب العنف. من االرسة اقليمية لح�ية شبكة عنه انشاء نتج عقد مؤخراً بع�ن الذي

العرب. االجت�عية الشؤون وزراء قبل من وتفعيلها النتيجة هذه تبني العربية

جميع �شاركة العنف االرسة من لح�ية اقليمي بإعداد تقرير اململكة يف بدأنا حيث العنف، من لح�ية األرسة عمل منهاج تبني تم ك�

املشاركة. العربية الدول إحدى سنت� كل تعده ان ونأمل العربية. الدول

السيايس؟ التمك� مجال األردنية يف املرأة أين وصلت إىل برأيكم *
يف البداية كان حيث السيايس, املجال يف للمرأة أول دخول يف السبق لها كان ان القيادة واعتقد محدودة، ماتزال للمرأة السياسية املشاركة

لكن ”الكوتا“ نظام بإقرار ترشيعي قرار وجود بعد النواب اال مجلس املرأة تدخل و� االعيان، مجلس بعد وفي� االستشاري املجلس خالل من

خالل ”الكوتا“ أيضاً. من دخولها كان املجالس البلدية اذ يف كذلك بتعيينها، سيايس قرار هناك كان قبل ذلك

املجاالت إىل بدخولها نأمل فنحن الترشيعية، أو التنفيذية السلطة من خالل ليس فقط للمرأة السيايس للحق ننظر لكن وزيرات، يوجد صحيح

كافة.

الوزارات ان حتى رجال، الورش تلك أو يشارك يف يوجد وقل� النساء من بقضايا نسائية تتعلق التي الورش يف أغلب الحضور ان نالحظ

صوتهم. بحاجة إىل رجاال كوننا ترسل ان واألصح الورش، لحضور تلك امرأة ترسل العامة واملؤسسات

بـ“الكوتا“؟ رأيكم ما *
بعدم فهي تطالب املرأة ضد التمييز اشكال عن كافة تحدثنا اذا اننا بالرغم التمييز االيجا� من انها نوع اساس عىل املناداة بـ“الكوتا“ تم

كوتا. دون وجود من صنع القرار ملراكز عىل الوصول قادرة املرأة اعتقد ان وانا كوتا، وجود

ذلك ومع املرأة، بقدرات الثقة عدم واملشكلة النقابات، مجالس نساء يف نجد نادرا ما اننا اال اململكة، سكان عدد نصف تشكل األردن يف املرأة

ام امرأة. رجال سواء كان املناسب اىل املكان املناسب الشخص ايصال مبدأ مع انا
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التي يجب االجت�عية الثقافية للمنظومة يرجع وهذا الكوتا، خارج لنجاحها موجود الكوتا، فاالحت�ل خالل من نجحت امرأة هناك و�ا ان

املنصب. �هام للقيام واإلمكانات القدرة لديها كانت بحال للمرأة بالتصويت املجتمع اقناع خالل من عىل تطويرها العمل

ألبنائها؟ جنسيتها �نح الحق أجنبي من املتزوجة االردنية املرأة إعطاء بعدم ما رأيكم *
ولكن السيايس، والقرار بالسيادة الوطنية الجنسية اعطاء يرتبط لألردن وبالنسبة االطفال, حق بل املرأة حق فقط ليست الجنسية ان اعترب انا

اليها. ينظر ان يجب التي االنسانية الحاالت هناك بعض

أن عدد نعلم ان يجب ألبنائها، جنسيتها بإعطاء الحق املرأة يعطي بحيث الشخصية األحوال قانون عىل بإقرار التعديالت املطالبة قبل ولكن

الوالدة. من طرف ألخذ الجنسية تحتاج الحاالت التي

النتائج ضوء وعىل املوجودة الحاالت لكل اجراء دراسة يجب ك� حالة وحدها، لكل �كن النظر بالتايل حاالت كب�، عدد لدينا يكون فقد ال

فعله. الذي يجب ما نقرر نحصل عليها التي

الحمالت املتكررة رغم الشخصية األحوال قانون التعديالت عىل اآلن لغاية تقر ملاذا � األعيان، مجلس يف عضوا بصفتِك *

إلقرارها؟ النسائية املنظ�ت من
يخدم تعديله �ا تم العمل قانون مثال للمرأة، الحقوق من املزيد اعطاء يضمن رسيع وبشكل بشكل االردنية تتغ� وتعدل القوان� عام بشكل

العامة. املصلحة االمكان وهدفها قدر تعدل ومعظم القوان� املرأة

ال بشكل عليه املطالبة بإقرار التعديالت عىل اج�ع هناك يكون ان ولكن ا�نى الشخصية، االحوال قانون بإقرار تطالب الحركة النسائية

االسالمية. الرشيعة مع يتعارض

إجراء عىل حالياً تعمل ذلك ورغم الشخصية، االحوال أول الدول التي اصدرت مجلة من وهي كتونس، الدول بعض تجارب من االستفادة �كن

إقراره. قبل من عام� أك� استمر وطني حوار بعد وذلك فيها الشخصية االحوال قانون النظر بتعديل عىل املغرب تعمل ك� دراسة عليها،

ومنظ�ت املجتمع واألعيان النواب مجليس �شاركة األحوال الشخصية قانون عىل التعديالت ملناقشة نقاشية جلسة عقدنا نحو شهرين قبل

القانون. أو إقرار تعديل عند االعتبار بع� ألخذها املطلوبة تجميع التعديالت منا ُطلب حيث القضاة، قايض ومكتب املعنية املد�

بحقوقها؟ العاملة املرأة لتوعية ماذا تفعلون *
ترشيعات يف املرأة حقوق النرشة املقبلة حول موضوع املرأة، وسيكون بحقوق تتعلق نرشة أساسيات األرسة الوطني لشؤون املجلس يصدر

العمل.

العمل وزارة فيها شاركت العمل، ترشيعات يف املرأة حقوق النواب حول إلقاء الضوء عىل مجلس مع ندوة بالتعاون مؤخراً نظم املجلس ك�

والتجارة. الصناعة وغرفتا

تواجهها. التي واملشاكل املرأة بحقوقها معرفة مدى لقياس باململكة، املصانع إحدى يف دراسة، حالياً املجلس ويجري

ورشكات ومصانع مؤسسات التزام عدم عن عليها مع صاحب العمل، فضًال تلك التي تم التوقيع أقل من رواتب يتقاض� النساء كث�ا من وجدنا

فيها. حضانة بفتح

الوطني الفريق لدينا املجلس يف ونحن املد�. املجتمع  منظ�ت أيضاً تتحملها املسؤولية فهذه بحقوقهن، العامالت النساء توعية يجب

الترشيعات عليه ملناقشة نعتمد حيث الحكومية، املنظ�ت غ� ومديري للوزارات العام� عضويته االمناء يف يضم العنف من االرسة لح�ية

مهامه. ضمن من تقع التي العاملة املرأة بحقوق املتعلقة والسياسات

اجراء بهدف العنف، من األرسة بح�ية املعنية املؤسسات فيه تشرتك إلكرتو� برنامج إعداد عىل األرسة لشؤون الوطني يعمل املجلس كذلك

للعنف. تعرضت التي الحاالت حالة من كل عملية تقييم ومتابعة
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الرشف  بقضايا املتعلقة و98 97، 340 املواد خاصة العقوبات قانون بتعديل تتعلق التي النسائية رأيكم باملطالبات ما *

وإعطاء العذر املخفف؟
املعنية واملؤسسات املنظ�ت من طلبت ان بعد وذلك تعديل عليه إجراء عىل حالياً وزارة العدل واسع جدا، وتعمل لدينا العقوبات قانون

الوزارة. به إىل مكتوباً وبعثنا بالقانون رأينا املجلس نحن يف قدمنا ولقد بالقانون، إعطاء رأيها

بالزنا  التلبس حالة يف محارمه إحدى او بزوجته من يفاجأ كل ويستفيد منها القتل املخفف يف أو املحل تطبق العذر التي 340 لل�دة بالنسبة

وهذا االسالمية الرشيعة بحسب شهود أربعة القاتل يحرض ان إىل يحتاج ذلك كون اثباتها �كن لكن ال صحيح انها موجودة آخر. شخص مع

مستحيل. أمر

الجا� تدفع التي الغضب سورة ينحرص يف الذي مخفف عذر وجود بثبوت املتعلق النص تواجهنا تكمن يف التي الرئيسية العقبة اآلن حتى

تأخذ  ان العدل وزارة من 98 ونأمل املادة بحسب عليها املجني تجاه الخطورة وعىل جانب من غ� محق فعل هناك كان جنايته اذا الرتكاب

للقانون. تعديلها عند املادة تعديل هذه االعتبار بع�

قضايا م�اث انها بعد يثبت في� رشف، ولكن بأنها قضايا وصحف إعالم وسائل تذكر النساء قتل حاالت الكث� من ان اىل هنا اش� ان وأريد

حصلت التي القتل حاالت عدد ان السنة املاضية كان وأؤكد الطب الرشعي. الضحية اىل وتحول القضية يف األمنية الجهات تحقق ان بعد

اململكة. يف تزدد الرشف“ � ”قضايا بسبب عدد حاالت القتل أؤكد أن ك� فقط، حالت� الرشف“، عن ”الدفاع بداعي

تتنازل الحاالت من الكث� يف انه العلم مع منه، الهدف ما امل�اث“، ”دليل األرسة مؤخراً لشؤون الوطني املجلس أصدر *

م�اثها؟ عن املرأة
ورشوطه موانع امل�اث يوضح ك� واالخوة، واالم واالب والزوجة واالبناء الزوج فيهم �ن االرسة افراد لكافة الرشعية امل�اث يب� االنصبة دليل

امل�اث. حقه يف من وارث اي والدينية لحرمان القانونية بالرتكة واآلثار املتعلقة الحقوق وبيان وأسبابه،

افراد ب� االرسي التوافق العائيل والت�سك تعزيز من وال بد االرسية، االقتصادية املتعلقة بالحقوق من التوعية الكث� اىل تحتاج امل�اث قضية

االرث. قضايا عن الناشئة الخالفات نتيجة الفجوة ازالة عىل العمل خالل من العائلة

تستحقه األخرى للديون بالنسبة ممتازا دينا وجعله املؤجل باملهر حقها عىل حصولها عدا يف امل�اث لها حقا جعل ح� املرأة انصف االسالم ان

االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء نرش يف يتسبب املجتمع حيث خط�ة يف تداعيات اىل يؤدي امل�اث من املرأة لذلك حرمان الرتكة، توزيع قبل

ألرستها. والء اقل ويجعل االنثى الواحدة

ألغى األردن ان بعد ”سيداو“ اتفاقية حول االسالمية والجمعيات النسائية املنظ�ت الجدل ب� من الكث� مؤخراً أث� *

رأيكم بذلك؟ االتفاقية، ما مواد إحدى عىل تحفظه
سيتم أخرى ان تحفظات واعتقد عدلت. اآلن انها اال معدلة، غ� األردنية القوان� من هناك الكث� كانت االتفاقية عىل عندما صادق األردن

اعطاء املرأة حول كان مؤخرا رفعته الحكومة الذي التحفظ إسالمية. وجمعيات منظ�ت اعرتاض التحفظ يالقي رفع ان واستغرب رفعها.

الحق. هذا التنقل، وأنا مع حرية

من بلد انتقالها سهلت التي نعيشها ظل التكنولوجيا التي يف الويل دون موافقة من البلد من عدم خروجها املرأة من نطلب ان �كن فكيف

الرب، السفر عرب كان القديم يف احيانا. اليوم بنفس وترجع تسافر ان واستطاعتها آخر اىل

اجل  من  للعمل تخرج  � املرأة ان ك� لح�يتها. املرافق  وجود الرضوري  من كان لذلك اليوم، مثل وميرسة سهلة املواصالت تكن و� 

ظل بديهي يف يشء التحفظ هذا مثل إلغاء ان ابنائها. وتربية الناس مع تعاملها عىل ينعكس ما لتحقيق ذاتها ايضا وا�ا املادي فقط الدخل

املرأة  بتساوي تطالب التي 16 املادة مثل االسالمية الرشيعة تتعارض مع ”سيداو“ مواد عىل تحفظات هناك التي نعيشها، لكن التكنولوجيا

االرسية. والعالقات املتعلقة بالزواج االمور كافة يف مع الرجل
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منظمة األمم من قادمة ”سيداو“ ان الصحيح ان وديننا، اال تقاليدنا مع تتناسب وال الغربية، جاءت من الدول ”سيداو“ ان يقول البعض

ولتدارك بلد، كل خصوصية االعتبار تأخذ بع� املتحدة، � االمم مظلة من الخارجة االتفاقيات بعض ان صحيح فيها. عضو اململكة التي املتحدة

عىل االتفاقية. املصادقة الدول بها تويص توصيات اصدار عىل تعمل لجنة ”سيداو“ الوضع شكلت هذا

املرأة العاملة؟ خاصة املرأة حقوق حفاظها عىل األردنية ومدى العمل قوان� عن لنتحدث *
عدة  للمرأة العاملة 8 لسنة 1996 اعطى رقم املؤقت العمل فقانون العاملة، املرأة خدمت تطورات عليها عدة جرت األردنية العمل قوان�

العاملة  املرأة انهاء خدمة العمل لصاحب يجوز ال انه العمل قانون من 27 املادة وتوضح االستخدام. انهاء من الحامل املرأة حقوق كاستثناء

االمومة. اجازة خالل الشهر السادس او حامال يف كانت اذا خدماتها إلنهاء إشعار اليها توجيه او

تستخدم  مؤسسة العمل التي أعطت للمرأة التي تعمل يف قانون من 67 املادة مثل معرفتها امرأة عاملة كل عىل يجب القانون يف هناك مواد

اطفالها. لرتبية للتفرغ سنة عىل تزيد ال ملدة من دون أجر بالحصول عىل اجازة أك� الحق ع�ل أو عرشة

واحدة  ملرة عىل سنت� تزيد ملدة ال راتب دون من اجازة بالحصول عىل العامل� الزوج� الحق لكال العمل قانون من 68 املادة أعطت في�

بها. يعمل التي خارج املحافظة او سواء خارج اململكة اىل العمل انتقل اذا زوجه ملرافقة

املدة تقل ال ان عىل بأجر كامل الوضع وبعده قبل تشمل اسابيع عرشة االمومة اىل اجازة يف رفع مدة تكمن العمل قانون يف املهمة النقطة

املدة. هذه نهاية قبل القانون تشغيلها يحظر اذ اسابيع، عن ستة الوضع بعد االجازة هذه من

اليوم  يف عن الساعة مجموعها ال تزيد يف األجر فرتة او فرتات مدفوعة عىل الحصول يف الحق فأعطت املرأة العمل قانون 70 من املادة أما

واإلرضاع. تاريخ الوالدة سنة من تأخذها خالل

مناسب متزوجة تهيئة مكان عاملة عرشين عن يقل ال ما عمل يستخدم كل صاحب ألزم العمل ان قانون تعلم ان عاملة امرأة كل عىل ويجب

اطفال. عرشة يقل عددهم عن ال ان رشيطة سنوات اربع اع�رهم عن تقل الذين العامالت اطفال مؤهلة لرعاية مربية عهدة يف

قانون العمل؟ عىل طرأت التي التعديالت عن ماذا *
اعطت  ُعدلت بحيث املادة 29 منه وإن العاملة، انصف املرأة لعام 1996 العمل لقانون معدل قانون 48 لعام 2008 وهو رقم العمل قانون

يف ورضر عطل تعويضات من عليه يرتتب وما الخدمة عند انتهاء القانونية احتفاظه بحقوقه مع اشعار دون العمل من يرتك ان الحق للعامل

االعتداء من اشكال شكل او بأي التحق� او بالرضب وذلك العمل اثناء العامل من �ثله عىل او العمل صاحب اعتدى ”اذا منها عدة حاالت

املفعول“. النافذة �وجب احكام الترشيعات املعاقب عليه الجنيس

املادة املرأة؟ هذه تعديل يفيد وكيف *
او التحق� و� بالرضب العتداء تعرض بحال القانونية بحقوقه مع احتفاظه العمل برتك للعامل بإعطاء الحق اكتفت التعديل املادة قبل هذه

املرأة. لصالح جاء املادة هذه تعديل املرأة، وبذلك ضحيته تكون ما الذي عادة االعتداء الجنيس تذكر

صاحب من وقوع اعتداء تب� له اذا مناسبة، يراها التي للمدة املؤسسة بإغالق الحق العمل وزير تعطي املعدل للقانون مادة ايضا اضيفت

املستخدم� لديه. العامل� عىل الجنيس االعتداء اشكال من شكل اي م�رسة او �ثله بالرضب من او العمل

االحكام  من ألي مخالفته بحال العمل صاحب الغرامة عىل رفع تم �ا يخدم املرأة العاملة، فقد العمل من قانون 77 املادة تعديل تم كذلك

مخالفة  أي عن العمل صاحب عليها معاقبة يضاف األد�، بحدها دينار 300 اىل دينار خمس�ئة تزيد عىل وال دينار مئة من السابق ذكرها

500 دينار  عن ال تقل السفر بغرامة وثيقة حجز يف ذلك �ا االكراه باالحتيال او او التهديد او تحت جربية بصورة عامل اي باستخدام يرتكبها

يف البيوت. يعملن كخادمات اللوا� األجنبيات للعامالت القانونية الح�ية يوفر وهذا دينار، 1000 وال تزيد عىل

لزوجها املتوىف؟ التقاعدي والراتب التقاعدي راتبها ب� بالجمع للمرأة وعدم س�حه التقاعد قانون عن ماذا *
راتب  لها اذا خصص موروثا راتبا تتقاىض للتقاعد والتي التابعة ”املوظفة عىل رقم 34 لعام 1995 قانون التقاعد املد� من 24 املادة تنص
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اآلخر“. ويوقف االك� الراتب تعطى خدماتها عن تقاعد

يسمح للمرأة بحيث التقاعد يعدل قانون ان يجب كذلك وفاته، بعد زوجها وراتب التقاعدي راتبها ب� تجمع ان املرأة حق ان من أرى انا

وألبنائها. لزوجها التقاعدي راتبها بتوريث

وفاته بحالة التقاعدي زوجها وراتب راتبها ب� الجمع تستطيع ال انها اال الرجل، من التي يأخذونها النسبة نفسها راتبها من تقتطع فاملرأة

يخ�ونها. بل

توجهاتها؟ عىل يؤثر قد خارجي، ما �ويل عىل حصولها النسائية املنظ�ت بعض عىل يؤخذ *
عىل تركز ملشاريع �ويال تقد�ها االنرتنت عن خالل من تعلن الدولية املنظ�ت معظم ان اال املوضوع، هذا عالج الجديد قانون الجمعيات

يكتفي بتقديم الدعم. اآلخر والبعض املرشوع تنفيذ تفاصيل حثيث بشكل تتابع الدولية املنظ�ت فبعض معينة. مواضيع

املتحدة لالمم فاملنظ�ت التنموية التابعة اجنبي، اقول �ويل وال �ويل، وجود دون من ان تعمل النسائية للمنظ�ت �كن كيف اتساءل وانا

الدعم. املحلية تقدم العديد من املنظ�ت التنموية وكذلك للمشاريع، �ويال تقدم

ال. ام التمويل عىل تحصل ان تختار ان للمنظمة يرجع وهذا مع�، عىل تنفيذ مرشوع ما امالءات او توجها املنظ�ت تفرض بعض بالتأكيد

التمويل. الحصول عىل �ويلها ورشوط مصدر يف تدقق ان منظمة أي ك� يجب عىل

واشرتاط االجت�عية التنمية بوزير الوزراء، واآلن سرتتبط برئاسة التمويل عىل الحصول موافقة يربط كان السابق يف الخ�ية الجمعيات قانون

ال الحكومة ان خاصة بوجود يشء خطأ شعرت اذا املد� اال ملنظ�ت املجتمع مايل دعم اي امام الوزارة ستقف ان اعتقد وال موافقته، اخذ

املنظ�ت. لكل املايل الدعم تقديم تستطيع

أك� بحاجة تكون قد  املحافظات ان مع العاصمة،  عىل خدماتها  اقتصار  يؤكد النسائية املنظ�ت عىل مأخذ هناك *

املنظ�ت؟ هذه لخدمات
يف العاصمة. يكون بالتأكيد نشاط واضح، ولكن الزخم تعمل بشكل ممتاز ولديها جمعيات املحافظات لدينا يف

http://www.alghad.jo/index.php?news=412282
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الثالثاء                                                                                                         التاريخ: 2009-4-21       اليوم:

الكوتا دون من القرار صنع ملراكز الوصول قادرة عىل املرأة أبوغزالة:

”سيداو“ مواد يف عىل الحكومة تحفظ عىل إلغاء ”الغد“ االعرتاض مع يف حوار األرسة تستغرب لشؤون الوطني املجلس عام  أم�

لزوجها املتوىف التقاعدي والراتب تقاعدها ب� الجمع من يحرم املرأة الذي التقاعد قانون تعديل يجب *

امل�اث سببها أن يثبت الرشف بداعي القتل من قضايا *الكث�

الرصايرة رانيا

القرار عىل إسالمية منظ�ت وجمعيات اعرتاض أبوغزالة الدكتورة هيفاء الع� األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� تستغرب ع�ن-

”سيداو“. املرأة ضد التمييز أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية من 15 املادة من الرابعة الفقرة عىل التحفظ إلغاء الحكومي املتضمن

واملرأة  الرجل األطراف ”�نح الدول عىل والتي تنص ”سيداو“، من 15 املادة من الفقرة الرابعة شهرين تحفظها عىل نحو قبل ورفعت الحكومة

سكناهم وإقامتهم“. اختيار محل وحرية األشخاص بحركة املتصل بالقانون في� يتعلق الحقوق نفس

أخرى تحفظات بإلغاء للمطالبة الباب وتفتح الصحيح يف الطريق ”خطوة اعتربتها التي النسائية، املنظ�ت ب� اآلراء تباينا يف األمر وخلق هذا

مؤكدة ”خط�ا“، اعتربته التحفظ الذي ذلك إلغاء ”عارضت“ إسالمية وجمعيات منظ�ت وب� ألوالدها“، الجنسية بإعطاء املرأة بأحقية تتعلق

بنودها. و�حيص االتفاقية ملناقشة املستويات كافة عىل هيئات رضورة تشكيل عىل

آخر رشيطة تحفظ وأي التحفظ هذا إلغاء ”من الطبيعي“ انه ”الغد“، مع حوار يف العربية، املرأة منظمة يف ممثلة األردن وبينت أبوغزالة،

اإلسالمي. مع الدين تعارضه عدم

ويزيل يخدم املرأة بشكل ذلك إىل الحاجة دعت عليها تعديل كل� ويحدث يف ”تطور دائم األردنية القوان� والترشيعات أن وأكدت عىل

بحقوقها“. أو إجحاف �ييز أي عنها

والراتب التقاعدي راتبها ب� الجمع من املرأة يحرم الذي التقاعد قانون خاصة ”تعديل“ إىل بحاجة القوان� مازالت من أن املزيد إىل ولفتت

بإقرار قرار وجود بعد النواب اال مجلس تدخل � انها ”محدودة“، اذ ماتزال السياسية للمرأة املشاركة إن وقالت املتوىف. لزوجها التقاعدي

االعيان. مجلس بعد وفي� املجلس االستشاري يف بتعيينها سيايس قرار كان هناك انه أضافت انها اال البلدية، املجالس يف وكذلك ”الكوتا“، نظام

موجود فاالحت�ل الكوتا، من خالل نجحت انها كوتا، و�ا دون وجود صنع القرار من ملراكز الوصول عىل املرأة قادرة ان اعتقد ”انا وقالت

الكوتا“. خارج لنجاحها

الحوار: نص ييل وفي�
يقوم بها؟ التي واملهام أهداف إنشائه، هي ما األرسة، الوطني لشؤون املجلس عن لنتحدث البداية يف *

مجال  يف العاملة للمؤسسات وكمظلة والترشيعات للسياسات كهيئة فكرية رقم 27 لعام 2001 القانون �وجب 2002 العام يف تأسس املجلس

العبدالله. رانيا امللكة لجاللة املجلس رئاسة الثا� عبدالله امللك جاللة وأوىل العنف، من خاصة األرسة ح�ية

من االسرتاتيجيات العديد بإعداد املجلس عمله وبدأ مستوى السياسات والترشيعات، عىل يعمل تشار� بإيجاد نهج تأسيسه منذ املجلس واهتم

مجال العاملة يف املؤسسات جميع عليه تتفق برنامج وهو أول العنف من االرسة لح�ية االردنية واإلطار الوطني االرسة اسرتاتيجية أبرزها:

االطفال. لح�ية الوطني واإلطار للطفولة الخطة الوطنية املجلس ك� أعد العنف، من األرسة ح�ية
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عليها حالياً؟ التي تعملون والربامج أهم املشاريع هي ما *
قريبا. النور يرى نأمل ان الذي االجت�عية التنمية وزارة مع بالتعاون االرد� قانون الطفل إعداد عىل اآلن نعمل

برنامج االردنية باستحداث الجامعة طالبنا حيث الوطنية، املؤسسات مع بالتعاون االرشاد االرسي اسرتاتيجية اعددنا االرسي اإلرشاد مجال ويف

لدعم رافدا سيشكل ذلك اذ ذاك، املاجست� برنامج اطار لوضع فيها أساتذة من لجنة وشكلت لذلك استجابت االرسي وقد لإلرشاد ماجست�

نفسها. الجامعة مع بالتعاون االرسي دليل لإلرشاد اعداد عىل نعمل أننا إىل باإلضافة االرسي، االرشاد

األرسي؟ �جال العنف يتعلق في� نشاطاتكم آخر هي ما *
العنف االرسة من لح�ية الثا� املؤ�ر آخرها كان القضية هذه عن للحديث من املؤ�رات العديد نظمنا العنف األرسة من ح�ية مجال يف -

الدول جامعة األرسة من لشؤون الوطني املجلس وطلب العنف. من االرسة اقليمية لح�ية شبكة عنه انشاء نتج عقد مؤخراً بع�ن الذي

العرب. االجت�عية الشؤون وزراء قبل من وتفعيلها النتيجة هذه تبني العربية

جميع �شاركة العنف االرسة من لح�ية اقليمي بإعداد تقرير اململكة يف بدأنا حيث العنف، من لح�ية األرسة عمل منهاج تبني تم ك�

املشاركة. العربية الدول إحدى سنت� كل تعده ان ونأمل العربية. الدول

السيايس؟ التمك� مجال األردنية يف املرأة أين وصلت إىل برأيكم *
يف البداية كان حيث السيايس, املجال يف للمرأة أول دخول يف السبق لها كان ان القيادة واعتقد محدودة، ماتزال للمرأة السياسية املشاركة

لكن ”الكوتا“ نظام بإقرار ترشيعي قرار وجود بعد النواب اال مجلس املرأة تدخل و� االعيان، مجلس بعد وفي� االستشاري املجلس خالل من

خالل ”الكوتا“ أيضاً. من دخولها كان املجالس البلدية اذ يف كذلك بتعيينها، سيايس قرار هناك كان قبل ذلك

املجاالت إىل بدخولها نأمل فنحن الترشيعية، أو التنفيذية السلطة من خالل ليس فقط للمرأة السيايس للحق ننظر لكن وزيرات، يوجد صحيح

كافة.

الوزارات ان حتى رجال، الورش تلك أو يشارك يف يوجد وقل� النساء من بقضايا نسائية تتعلق التي الورش يف أغلب الحضور ان نالحظ

صوتهم. بحاجة إىل رجاال كوننا ترسل ان واألصح الورش، لحضور تلك امرأة ترسل العامة واملؤسسات

بـ“الكوتا“؟ رأيكم ما *
بعدم فهي تطالب املرأة ضد التمييز اشكال عن كافة تحدثنا اذا اننا بالرغم التمييز االيجا� من انها نوع اساس عىل املناداة بـ“الكوتا“ تم

كوتا. دون وجود من صنع القرار ملراكز عىل الوصول قادرة املرأة اعتقد ان وانا كوتا، وجود

ذلك ومع املرأة، بقدرات الثقة عدم واملشكلة النقابات، مجالس نساء يف نجد نادرا ما اننا اال اململكة، سكان عدد نصف تشكل األردن يف املرأة

ام امرأة. رجال سواء كان املناسب اىل املكان املناسب الشخص ايصال مبدأ مع انا

التي يجب االجت�عية الثقافية للمنظومة يرجع وهذا الكوتا، خارج لنجاحها موجود الكوتا، فاالحت�ل خالل من نجحت امرأة هناك و�ا ان

املنصب. �هام للقيام واإلمكانات القدرة لديها كانت بحال للمرأة بالتصويت املجتمع اقناع خالل من عىل تطويرها العمل

ألبنائها؟ جنسيتها �نح الحق أجنبي من املتزوجة االردنية املرأة إعطاء بعدم ما رأيكم *
ولكن السيايس، والقرار بالسيادة الوطنية الجنسية اعطاء يرتبط لألردن وبالنسبة االطفال, حق بل املرأة حق فقط ليست الجنسية ان اعترب انا

اليها. ينظر ان يجب التي االنسانية الحاالت هناك بعض

أن عدد نعلم ان يجب ألبنائها، جنسيتها بإعطاء الحق املرأة يعطي بحيث الشخصية األحوال قانون عىل بإقرار التعديالت املطالبة قبل ولكن

الوالدة. من طرف ألخذ الجنسية تحتاج الحاالت التي

النتائج ضوء وعىل املوجودة الحاالت لكل اجراء دراسة يجب ك� حالة وحدها، لكل �كن النظر بالتايل حاالت كب�، عدد لدينا يكون فقد ال

فعله. الذي يجب ما نقرر نحصل عليها التي
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الحمالت املتكررة رغم الشخصية األحوال قانون التعديالت عىل اآلن لغاية تقر ملاذا � األعيان، مجلس يف عضوا بصفتِك *

إلقرارها؟ النسائية املنظ�ت من
يخدم تعديله �ا تم العمل قانون مثال للمرأة، الحقوق من املزيد اعطاء يضمن رسيع وبشكل بشكل االردنية تتغ� وتعدل القوان� عام بشكل

العامة. املصلحة االمكان وهدفها قدر تعدل ومعظم القوان� املرأة

ال بشكل عليه املطالبة بإقرار التعديالت عىل اج�ع هناك يكون ان ولكن ا�نى الشخصية، االحوال قانون بإقرار تطالب الحركة النسائية

االسالمية. الرشيعة مع يتعارض

إجراء عىل حالياً تعمل ذلك ورغم الشخصية، االحوال أول الدول التي اصدرت مجلة من وهي كتونس، الدول بعض تجارب من االستفادة �كن

إقراره. قبل من عام� أك� استمر وطني حوار بعد وذلك فيها الشخصية االحوال قانون النظر بتعديل عىل املغرب تعمل ك� دراسة عليها،

ومنظ�ت املجتمع واألعيان النواب مجليس �شاركة األحوال الشخصية قانون عىل التعديالت ملناقشة نقاشية جلسة عقدنا نحو شهرين قبل

القانون. أو إقرار تعديل عند االعتبار بع� ألخذها املطلوبة تجميع التعديالت منا ُطلب حيث القضاة، قايض ومكتب املعنية املد�

بحقوقها؟ العاملة املرأة لتوعية تفعلون ماذا *
ترشيعات يف املرأة حقوق النرشة املقبلة حول موضوع املرأة، وسيكون بحقوق تتعلق نرشة أساسيات األرسة الوطني لشؤون املجلس يصدر

العمل.

العمل وزارة فيها شاركت العمل، ترشيعات يف املرأة عىل حقوق الضوء إلقاء حول النواب مجلس مع ندوة بالتعاون مؤخراً نظم املجلس ك�

والتجارة. الصناعة وغرفتا

تواجهها. التي واملشاكل املرأة بحقوقها معرفة مدى لقياس باململكة، املصانع إحدى يف دراسة، حالياً املجلس ويجري

ورشكات ومصانع مؤسسات التزام عدم عن عليها مع صاحب العمل، فضًال تلك التي تم التوقيع أقل من رواتب يتقاض� النساء كث�ا من وجدنا

فيها. حضانة بفتح

الوطني الفريق لدينا املجلس يف ونحن املد�. املجتمع  منظ�ت أيضاً تتحملها املسؤولية فهذه بحقوقهن، العامالت النساء توعية يجب

الترشيعات عليه ملناقشة نعتمد حيث الحكومية، املنظ�ت غ� ومديري للوزارات العام� عضويته االمناء يف يضم العنف من االرسة لح�ية

مهامه. ضمن من تقع التي العاملة املرأة بحقوق املتعلقة والسياسات

اجراء بهدف العنف، من األرسة بح�ية املعنية املؤسسات فيه تشرتك إلكرتو� برنامج إعداد عىل األرسة لشؤون الوطني يعمل املجلس كذلك

للعنف. تعرضت التي الحاالت حالة من كل عملية تقييم ومتابعة

الرشف  بقضايا املتعلقة و98 97، 340 املواد خاصة العقوبات قانون بتعديل تتعلق التي النسائية رأيكم باملطالبات ما *

وإعطاء العذر املخفف؟
املعنية واملؤسسات املنظ�ت من طلبت ان بعد وذلك تعديل عليه إجراء عىل حالياً وزارة العدل واسع جدا، وتعمل لدينا العقوبات قانون

الوزارة. به إىل مكتوباً وبعثنا بالقانون رأينا املجلس نحن يف قدمنا ولقد بالقانون، إعطاء رأيها

بالزنا  التلبس حالة يف محارمه إحدى او بزوجته من يفاجأ كل ويستفيد منها القتل املخفف يف أو املحل تطبق العذر التي 340 لل�دة بالنسبة

وهذا االسالمية الرشيعة بحسب شهود أربعة القاتل يحرض ان إىل يحتاج ذلك كون اثباتها �كن لكن ال صحيح انها موجودة آخر. شخص مع

مستحيل. أمر

الجا� تدفع التي الغضب سورة ينحرص يف الذي مخفف عذر وجود بثبوت املتعلق النص تواجهنا تكمن يف التي الرئيسية العقبة اآلن حتى

تأخذ  ان العدل وزارة من 98 ونأمل املادة بحسب عليها املجني تجاه الخطورة وعىل جانب من غ� محق فعل هناك كان جنايته اذا الرتكاب

للقانون. تعديلها عند املادة تعديل هذه االعتبار بع�

قضايا م�اث انها بعد يثبت في� رشف، ولكن بأنها قضايا وصحف إعالم وسائل تذكر النساء قتل حاالت الكث� من ان اىل هنا اش� ان وأريد

اىل الطب الرشعي. الضحية وتحول القضية األمنية يف الجهات تحقق بعد ان
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القتل بسبب حاالت عدد أن أؤكد ك� الرشف“، حالت� فقط، ”الدفاع عن حصلت بداعي التي القتل حاالت عدد كان املاضية السنة وأؤكد ان

اململكة. يف تزدد الرشف“ � ”قضايا

تتنازل الحاالت من الكث� يف انه العلم مع منه، الهدف ما امل�اث“، ”دليل األرسة مؤخراً لشؤون الوطني املجلس أصدر *

م�اثها؟ عن املرأة
ورشوطه موانع امل�اث يوضح ك� واالخوة، واالم واالب والزوجة واالبناء الزوج فيهم �ن االرسة افراد لكافة الرشعية امل�اث يب� االنصبة دليل

امل�اث. حقه يف من وارث اي والدينية لحرمان القانونية بالرتكة واآلثار املتعلقة الحقوق وبيان وأسبابه،

افراد ب� االرسي التوافق العائيل والت�سك تعزيز من وال بد االرسية، االقتصادية املتعلقة بالحقوق من التوعية الكث� اىل تحتاج امل�اث قضية

االرث. قضايا عن الناشئة الخالفات نتيجة الفجوة ازالة عىل العمل خالل من العائلة

تستحقه األخرى للديون بالنسبة ممتازا دينا وجعله املؤجل باملهر حقها عىل حصولها عدا يف امل�اث لها حقا جعل ح� املرأة انصف االسالم ان

االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء نرش يف يتسبب املجتمع حيث خط�ة يف تداعيات اىل يؤدي امل�اث من املرأة لذلك حرمان الرتكة، توزيع قبل

ألرستها. والء اقل ويجعل االنثى الواحدة

ألغى األردن ان بعد ”سيداو“ اتفاقية حول االسالمية والجمعيات النسائية املنظ�ت الجدل ب� من الكث� مؤخراً أث� *

رأيكم بذلك؟ االتفاقية، ما مواد إحدى عىل تحفظه
سيتم أخرى ان تحفظات واعتقد عدلت. اآلن انها اال معدلة، غ� األردنية القوان� من هناك الكث� كانت االتفاقية عىل عندما صادق األردن

رفعها.

وجمعيات إسالمية. منظ�ت رفع التحفظ اعرتاض يالقي ان واستغرب

الحق. هذا مع حرية التنقل، وأنا املرأة اعطاء حول كان مؤخرا الحكومة الذي رفعته التحفظ

من بلد انتقالها سهلت التي نعيشها ظل التكنولوجيا التي يف الويل دون موافقة من البلد من عدم خروجها املرأة من نطلب ان �كن فكيف

اليوم احيانا. وترجع بنفس تسافر آخر واستطاعتها ان اىل

املرأة � ان ك� املرافق لح�يتها. وجود الرضوري من كان لذلك اليوم، مثل وميرسة سهلة املواصالت تكن و� الرب، عرب السفر كان القديم يف

ابنائها. وتربية الناس مع تعاملها عىل ينعكس ما ذاتها لتحقيق ايضا املادي فقط وا�ا الدخل اجل من للعمل تخرج

الرشيعة مع تتعارض ”سيداو“ مواد تحفظات عىل هناك لكن نعيشها، التي التكنولوجيا ظل يف بديهي يشء التحفظ هذا مثل إلغاء ان

االرسية. والعالقات بالزواج املتعلقة يف كافة االمور الرجل مع املرأة تطالب بتساوي التي 16 املادة مثل االسالمية

منظمة األمم من قادمة ”سيداو“ ان الصحيح ان وديننا، اال تقاليدنا مع تتناسب وال الغربية، جاءت من الدول ”سيداو“ ان يقول البعض

ولتدارك بلد، كل خصوصية االعتبار تأخذ بع� املتحدة، � االمم مظلة من الخارجة االتفاقيات بعض ان صحيح فيها. عضو اململكة التي املتحدة

عىل االتفاقية. املصادقة الدول بها تويص توصيات اصدار عىل تعمل لجنة ”سيداو“ الوضع شكلت هذا

املرأة العاملة؟ خاصة املرأة حقوق حفاظها عىل األردنية ومدى العمل قوان� عن لنتحدث *
عدة  للمرأة العاملة 8 لسنة 1996 اعطى رقم املؤقت العمل فقانون العاملة، املرأة خدمت تطورات عليها عدة جرت األردنية العمل قوان�

االستخدام. انهاء من الحامل املرأة كاستثناء حقوق

حامال  كانت اذا إلنهاء خدماتها اليها إشعار توجيه او املرأة العاملة يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة انه ال العمل قانون من 27 املادة وتوضح

االمومة. اجازة خالل او السادس الشهر يف

تستخدم  مؤسسة العمل التي أعطت للمرأة التي تعمل يف قانون من 67 املادة مثل معرفتها امرأة عاملة كل عىل يجب القانون يف هناك مواد
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اطفالها. لرتبية للتفرغ سنة عىل تزيد ال ملدة من دون أجر بالحصول عىل اجازة أك� الحق ع�ل أو عرشة

واحدة  ملرة عىل سنت� تزيد ملدة ال راتب دون من اجازة بالحصول عىل العامل� الزوج� الحق لكال العمل قانون من 68 املادة أعطت في�

بها. يعمل التي خارج املحافظة او سواء خارج اململكة اىل العمل انتقل اذا زوجه ملرافقة

املدة تقل ال ان عىل بأجر كامل الوضع وبعده قبل تشمل اسابيع عرشة االمومة اىل اجازة يف رفع مدة تكمن العمل قانون يف املهمة النقطة

املدة. هذه نهاية قبل القانون تشغيلها يحظر اذ اسابيع، عن ستة الوضع بعد االجازة هذه من

اليوم  يف عن الساعة مجموعها ال تزيد يف األجر فرتة او فرتات مدفوعة عىل الحصول يف الحق فأعطت املرأة العمل قانون 70 من املادة أما

واإلرضاع. تاريخ الوالدة سنة من تأخذها خالل

مناسب متزوجة تهيئة مكان عاملة عرشين عن يقل ال ما عمل يستخدم كل صاحب ألزم العمل ان قانون تعلم ان عاملة امرأة كل عىل ويجب

اطفال. عرشة يقل عددهم عن ال ان رشيطة سنوات اربع اع�رهم عن تقل الذين العامالت اطفال مؤهلة لرعاية مربية عهدة يف

قانون العمل؟ عىل طرأت التي التعديالت عن ماذا *
اعطت  ُعدلت بحيث املادة 29 منه وإن العاملة، انصف املرأة لعام 1996 العمل لقانون معدل قانون 48 لعام 2008 وهو رقم العمل قانون

يف ورضر عطل تعويضات من عليه يرتتب وما الخدمة عند انتهاء القانونية احتفاظه بحقوقه مع اشعار دون العمل من يرتك ان الحق للعامل

االعتداء من اشكال شكل او بأي التحق� او بالرضب وذلك العمل اثناء العامل من �ثله عىل او العمل صاحب اعتدى ”اذا منها عدة حاالت

املفعول“. النافذة �وجب احكام الترشيعات املعاقب عليه الجنيس

املادة املرأة؟ هذه تعديل يفيد وكيف *
او التحق� و� بالرضب العتداء تعرض بحال القانونية بحقوقه مع احتفاظه العمل برتك للعامل بإعطاء الحق اكتفت التعديل املادة قبل هذه

املرأة. لصالح جاء املادة هذه تعديل املرأة، وبذلك ضحيته تكون ما الذي عادة االعتداء الجنيس تذكر

صاحب من وقوع اعتداء تب� له اذا مناسبة، يراها التي للمدة املؤسسة بإغالق الحق العمل وزير تعطي املعدل للقانون مادة ايضا اضيفت

املستخدم� لديه. العامل� عىل الجنيس االعتداء اشكال من شكل اي م�رسة او �ثله بالرضب من او العمل

االحكام  من ألي مخالفته بحال العمل صاحب الغرامة عىل رفع تم �ا يخدم املرأة العاملة، فقد العمل من قانون 77 املادة تعديل تم كذلك

مخالفة  أي عن العمل صاحب عليها معاقبة يضاف األد�، بحدها دينار 300 اىل دينار خمس�ئة تزيد عىل وال دينار مئة من السابق ذكرها

500 دينار  عن ال تقل السفر بغرامة وثيقة حجز يف ذلك �ا االكراه باالحتيال او او التهديد او تحت جربية بصورة عامل اي باستخدام يرتكبها

يف البيوت. يعملن كخادمات اللوا� األجنبيات للعامالت القانونية الح�ية يوفر وهذا دينار، 1000 وال تزيد عىل

لزوجها املتوىف؟ التقاعدي والراتب التقاعدي راتبها ب� بالجمع للمرأة وعدم س�حه التقاعد قانون عن ماذا *
راتب  لها اذا خصص موروثا راتبا تتقاىض للتقاعد والتي التابعة ”املوظفة عىل رقم 34 لعام 1995 قانون التقاعد املد� من 24 املادة تنص

اآلخر“. ويوقف االك� الراتب تعطى خدماتها عن تقاعد

يسمح للمرأة بحيث التقاعد يعدل قانون ان يجب كذلك وفاته، بعد زوجها وراتب التقاعدي راتبها ب� تجمع ان املرأة حق ان من أرى انا

وألبنائها. لزوجها التقاعدي راتبها بتوريث

وفاته بحالة التقاعدي زوجها وراتب راتبها ب� الجمع تستطيع ال انها اال الرجل، من التي يأخذونها النسبة نفسها راتبها من تقتطع فاملرأة

يخ�ونها. بل

توجهاتها؟ عىل يؤثر قد خارجي، ما �ويل عىل حصولها النسائية املنظ�ت بعض عىل يؤخذ *
عىل تركز ملشاريع �ويال تقد�ها االنرتنت عن خالل من تعلن الدولية املنظ�ت معظم ان اال املوضوع، هذا عالج الجديد قانون الجمعيات

يكتفي بتقديم الدعم. اآلخر والبعض املرشوع تنفيذ تفاصيل حثيث بشكل تتابع الدولية املنظ�ت فبعض معينة. مواضيع

املتحدة لالمم فاملنظ�ت التنموية التابعة اجنبي، اقول �ويل وال �ويل، وجود دون من ان تعمل النسائية للمنظ�ت �كن كيف اتساءل وانا

الدعم. املحلية تقدم العديد من املنظ�ت التنموية وكذلك للمشاريع، �ويال تقدم
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ال. ام التمويل عىل تحصل ان تختار ان للمنظمة يرجع وهذا مع�، عىل تنفيذ مرشوع ما امالءات او توجها املنظ�ت تفرض بعض بالتأكيد

التمويل. الحصول عىل �ويلها ورشوط مصدر يف تدقق ان منظمة أي ك� يجب عىل

االجت�عية التنمية بوزير سرتتبط واآلن الوزراء، برئاسة التمويل عىل الحصول موافقة يربط كان السابق يف الخ�ية الجمعيات قانون

ان خاصة خطأ يشء بوجود شعرت املد� اال اذا املجتمع مايل ملنظ�ت دعم اي امام ستقف الوزارة ان اعتقد وال موافقته، واشرتاط اخذ

لكل املنظ�ت. املايل الدعم تقديم تستطيع ال الحكومة

أك� بحاجة تكون قد  املحافظات ان مع العاصمة،  عىل خدماتها  اقتصار  يؤكد النسائية املنظ�ت عىل مأخذ هناك *

املنظ�ت؟ هذه لخدمات
العاصمة. يكون يف بالتأكيد الزخم ولكن واضح، نشاط ولديها ممتاز بشكل تعمل جمعيات املحافظات يف لدينا -

الغد. عن

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=37358
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الثالثاء                                                                                                           التاريخ: 2009-4-21       اليوم:

الكوتا دون من القرار صنع ملراكز الوصول قادرة عىل املرأة أبوغزالة:

املتوىف لزوجها التقاعدي تقاعدها والراتب ب� الجمع من املرأة يحرم الذي التقاعد تعديل قانون *يجب

امل�اث سببها أن يثبت الرشف بداعي القتل من قضايا *الكث�

الحكومي القرار عىل إسالمية اعرتاض منظ�ت وجمعيات أبوغزالة هيفاء الدكتورة الع� األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام تستغرب األم�

"سيداو". املرأة ضد التمييز أشكال جميع عىل القضاء اتفاقية من 15 املادة من الرابعة عىل الفقرة التحفظ إلغاء املتضمن

"سيداو"، من 15 املادة من الفقرة الرابعة شهرين تحفظها عىل نحو قبل ورفعت الحكومة

سكناهم محل اختيار وحرية األشخاص بحركة املتصل بالقانون في� يتعلق نفس الحقوق واملرأة الرجل األطراف "�نح الدول عىل تنص والتي

وإقامتهم".

أخرى تحفظات بإلغاء للمطالبة الباب وتفتح الصحيح يف الطريق "خطوة اعتربتها التي النسائية، املنظ�ت ب� اآلراء تباينا يف األمر وخلق هذا

اعتربته الذي التحفظ ذلك إلغاء "عارضت" إسالمية وجمعيات وب� منظ�ت ألوالدها"، الجنسية بإعطاء تتعلق بأحقية املرأة

بنودها. و�حيص االتفاقية ملناقشة املستويات كافة عىل هيئات تشكيل عىل رضورة مؤكدة "خط�ا"،

تعارضه عدم رشيطة آخر تحفظ وأي التحفظ هذا إلغاء الطبيعي" "من ، انه حوار يف العربية، املرأة منظمة يف ممثلة األردن أبوغزالة، وبينت

اإلسالمي. الدين مع

ويزيل يخدم املرأة بشكل ذلك إىل الحاجة دعت عليها تعديل كل� ويحدث يف "تطور دائم األردنية القوان� والترشيعات أن وأكدت عىل

من املرأة يحرم الذي التقاعد قانون "تعديل" خاصة إىل مازالت بحاجة القوان� من املزيد أن إىل ولفتت بحقوقها". إجحاف أو �ييز عنها أي

تدخل مجلس � انها اذ "محدودة"، ماتزال للمرأة السياسية املشاركة وقالت إن املتوىف. لزوجها التقاعدي والراتب التقاعدي الجمع ب� راتبها

يف املجلس بتعيينها سيايس قرار هناك انه كان انها أضافت اال املجالس البلدية، وكذلك يف "الكوتا"، نظام وجود قرار بإقرار بعد اال النواب

االعيان. مجلس بعد وفي� االستشاري

موجود فاالحت�ل الكوتا، من خالل نجحت انها كوتا، و�ا دون وجود صنع القرار من ملراكز الوصول عىل املرأة قادرة ان اعتقد "انا وقالت

الكوتا". خارج لنجاحها
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الحوار: نص ييل وفي�

يقوم بها؟ التي واملهام أهداف إنشائه، هي ما األرسة، الوطني لشؤون املجلس عن لنتحدث البداية يف *
مجال  يف العاملة للمؤسسات وكمظلة والترشيعات للسياسات كهيئة فكرية رقم 27 لعام 2001 القانون �وجب 2002 العام يف تأسس املجلس

العبدالله. رانيا امللكة لجاللة املجلس رئاسة الثا� عبدالله امللك جاللة وأوىل العنف، من خاصة األرسة ح�ية

من االسرتاتيجيات العديد بإعداد املجلس عمله وبدأ مستوى السياسات والترشيعات، عىل يعمل تشار� بإيجاد نهج تأسيسه منذ املجلس واهتم

مجال العاملة يف املؤسسات جميع عليه تتفق برنامج وهو أول العنف من االرسة لح�ية االردنية واإلطار الوطني االرسة اسرتاتيجية أبرزها:

االطفال. لح�ية الوطني واإلطار للطفولة الخطة الوطنية املجلس ك� أعد العنف، من األرسة ح�ية

عليها حالياً؟ التي تعملون والربامج أهم املشاريع هي ما *

قريبا. النور يرى نأمل ان الذي االجت�عية التنمية مع وزارة بالتعاون االرد� الطفل إعداد قانون عىل اآلن نعمل

برنامج االردنية باستحداث الجامعة طالبنا حيث الوطنية، املؤسسات مع بالتعاون االرشاد االرسي اسرتاتيجية اعددنا االرسي اإلرشاد مجال ويف

لدعم رافدا سيشكل ذلك اذ ذاك، املاجست� برنامج اطار لوضع فيها أساتذة من لجنة وشكلت لذلك استجابت االرسي وقد لإلرشاد ماجست�

نفسها. الجامعة مع بالتعاون االرسي دليل لإلرشاد اعداد عىل نعمل أننا إىل باإلضافة االرسي، االرشاد

األرسي؟ �جال العنف يتعلق في� نشاطاتكم آخر هي ما *

العنف من االرسة الثا� لح�ية املؤ�ر آخرها القضية كان هذه عن للحديث املؤ�رات من العديد نظمنا العنف من ح�ية األرسة مجال يف

الدول جامعة األرسة من لشؤون الوطني املجلس وطلب العنف. من االرسة اقليمية لح�ية شبكة عنه انشاء نتج عقد مؤخراً بع�ن الذي

العرب. االجت�عية الشؤون وزراء قبل من وتفعيلها النتيجة هذه تبني العربية

جميع �شاركة العنف االرسة من لح�ية اقليمي بإعداد تقرير اململكة يف بدأنا حيث العنف، من لح�ية األرسة عمل منهاج تبني تم ك�

املشاركة. العربية الدول إحدى سنت� كل تعده ان ونأمل العربية. الدول

السيايس؟ التمك� مجال األردنية يف املرأة أين وصلت إىل برأيكم *

يف البداية كان حيث السيايس, املجال يف للمرأة أول دخول يف السبق لها كان ان القيادة واعتقد محدودة، ماتزال للمرأة السياسية املشاركة

لكن "الكوتا" نظام بإقرار ترشيعي قرار وجود بعد النواب اال مجلس املرأة تدخل و� االعيان، مجلس بعد وفي� االستشاري املجلس خالل من

خالل "الكوتا" أيضاً. من دخولها كان املجالس البلدية اذ يف كذلك بتعيينها، سيايس قرار هناك كان قبل ذلك

املجاالت إىل بدخولها نأمل فنحن الترشيعية، أو التنفيذية السلطة من خالل ليس فقط للمرأة السيايس للحق ننظر لكن وزيرات، يوجد صحيح

الوزارات ان حتى رجال، الورش تلك يف أو يشارك يوجد بقضايا نسائية من النساء وقل� تتعلق التي الورش يف أغلب الحضور ان كافة. نالحظ

صوتهم. بحاجة إىل رجاال كوننا ترسل ان واألصح الورش، لحضور تلك امرأة ترسل العامة واملؤسسات

بـ"الكوتا"؟ رأيكم ما *

وجود بعدم تطالب فهي ضد املرأة التمييز كافة اشكال تحدثنا عن اذا بالرغم اننا االيجا� التمييز من نوع انها اساس عىل بـ"الكوتا" املناداة تم

دون وجود كوتا. من القرار صنع ملراكز الوصول عىل املرأة قادرة ان اعتقد وانا كوتا،

ذلك ومع املرأة، بقدرات الثقة عدم واملشكلة النقابات، مجالس نساء يف نجد نادرا ما اننا اال اململكة، سكان عدد نصف تشكل األردن يف املرأة

ام امرأة. رجال سواء كان املناسب اىل املكان املناسب الشخص ايصال مبدأ مع انا
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التي يجب االجت�عية الثقافية للمنظومة يرجع وهذا الكوتا، خارج لنجاحها موجود الكوتا، فاالحت�ل خالل من نجحت امرأة هناك و�ا ان

املنصب. �هام للقيام واإلمكانات القدرة لديها كانت بحال للمرأة بالتصويت املجتمع اقناع خالل من عىل تطويرها العمل

ألبنائها؟ جنسيتها �نح الحق أجنبي من املتزوجة االردنية املرأة إعطاء بعدم ما رأيكم *

ولكن السيايس، والقرار بالسيادة الوطنية الجنسية اعطاء يرتبط لألردن وبالنسبة االطفال, حق بل املرأة حق فقط ليست الجنسية ان اعترب انا

اليها. ينظر ان يجب التي االنسانية الحاالت هناك بعض

أن عدد نعلم ان يجب ألبنائها، جنسيتها بإعطاء الحق املرأة يعطي بحيث الشخصية األحوال قانون عىل بإقرار التعديالت املطالبة قبل ولكن

الوالدة. من طرف ألخذ الجنسية تحتاج الحاالت التي

النتائج ضوء وعىل املوجودة الحاالت لكل اجراء دراسة يجب ك� حالة وحدها، لكل �كن النظر بالتايل حاالت كب�، عدد لدينا يكون فقد ال

فعله. الذي يجب ما نقرر نحصل عليها التي

الحمالت املتكررة رغم الشخصية األحوال قانون التعديالت عىل اآلن لغاية تقر ملاذا � األعيان، مجلس يف عضوا بصفتِك *

إلقرارها؟ النسائية املنظ�ت من

يخدم تعديله �ا تم العمل قانون مثال للمرأة، الحقوق من املزيد اعطاء يضمن رسيع وبشكل بشكل االردنية تتغ� وتعدل القوان� عام بشكل

العامة. املصلحة االمكان وهدفها قدر تعدل ومعظم القوان� املرأة

ال بشكل عليه املطالبة بإقرار التعديالت عىل اج�ع هناك يكون ان ولكن ا�نى الشخصية، االحوال قانون بإقرار تطالب الحركة النسائية

االسالمية. الرشيعة مع يتعارض

إجراء عىل حالياً تعمل ذلك ورغم الشخصية، االحوال أول الدول التي اصدرت مجلة من وهي كتونس، الدول بعض تجارب من االستفادة �كن

إقراره. قبل من عام� أك� استمر وطني حوار بعد وذلك فيها الشخصية االحوال قانون النظر بتعديل عىل املغرب تعمل ك� دراسة عليها،

ومنظ�ت املجتمع واألعيان النواب مجليس �شاركة األحوال الشخصية قانون عىل التعديالت ملناقشة نقاشية جلسة عقدنا نحو شهرين قبل

القانون. أو إقرار تعديل عند االعتبار بع� ألخذها املطلوبة تجميع التعديالت منا ُطلب حيث القضاة، قايض ومكتب املعنية املد�

بحقوقها؟ العاملة املرأة لتوعية ماذا تفعلون *

ترشيعات يف املرأة حقوق النرشة املقبلة حول موضوع املرأة، وسيكون بحقوق تتعلق نرشة أساسيات األرسة الوطني لشؤون املجلس يصدر

العمل.

العمل وزارة فيها شاركت العمل، ترشيعات يف املرأة حقوق النواب حول إلقاء الضوء عىل مجلس مع ندوة بالتعاون مؤخراً نظم املجلس ك�

والتجارة. الصناعة وغرفتا

تواجهها. التي واملشاكل املرأة بحقوقها معرفة مدى لقياس باململكة، املصانع إحدى يف دراسة، حالياً املجلس ويجري

ورشكات ومصانع مؤسسات التزام عدم عن عليها مع صاحب العمل، فضًال تلك التي تم التوقيع أقل من رواتب يتقاض� النساء كث�ا من وجدنا

فيها. حضانة بفتح

الوطني الفريق لدينا املجلس يف ونحن املد�. املجتمع  منظ�ت أيضاً تتحملها املسؤولية فهذه بحقوقهن، العامالت النساء توعية يجب

الترشيعات عليه ملناقشة نعتمد حيث الحكومية، املنظ�ت غ� ومديري للوزارات العام� عضويته االمناء يف يضم العنف من االرسة لح�ية
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مهامه. ضمن من تقع التي العاملة املرأة بحقوق املتعلقة والسياسات

اجراء بهدف العنف، من األرسة بح�ية املعنية املؤسسات فيه تشرتك إلكرتو� برنامج إعداد عىل األرسة لشؤون الوطني يعمل املجلس كذلك

للعنف. تعرضت التي الحاالت حالة من كل عملية تقييم ومتابعة

الرشف  بقضايا و98 املتعلقة 97، 340 املواد خاصة العقوبات قانون بتعديل تتعلق التي النسائية رأيكم باملطالبات ما *

وإعطاء العذر املخفف؟

املعنية واملؤسسات املنظ�ت من طلبت ان بعد وذلك تعديل عليه إجراء عىل حالياً وزارة العدل واسع جدا، وتعمل لدينا العقوبات قانون

الوزارة. به إىل مكتوباً وبعثنا بالقانون رأينا املجلس نحن يف قدمنا ولقد بالقانون، إعطاء رأيها

بالزنا  التلبس حالة يف محارمه إحدى او بزوجته من يفاجأ كل ويستفيد منها القتل املخفف يف أو املحل تطبق العذر التي 340 لل�دة بالنسبة

وهذا االسالمية الرشيعة بحسب شهود أربعة القاتل يحرض ان إىل يحتاج ذلك كون اثباتها �كن لكن ال صحيح انها موجودة آخر. شخص مع

مستحيل. أمر

الجا� تدفع التي الغضب سورة ينحرص يف الذي مخفف عذر وجود بثبوت املتعلق النص تواجهنا تكمن يف التي الرئيسية العقبة اآلن حتى

تأخذ  ان العدل وزارة من 98 ونأمل املادة بحسب عليها املجني تجاه الخطورة وعىل جانب من غ� محق فعل هناك كان جنايته اذا الرتكاب

للقانون. تعديلها عند املادة تعديل هذه االعتبار بع�

قضايا م�اث انها بعد يثبت في� رشف، ولكن بأنها قضايا وصحف إعالم وسائل تذكر النساء قتل حاالت الكث� من ان اىل هنا اش� ان وأريد

اىل الطب الرشعي. الضحية وتحول القضية األمنية يف الجهات تحقق بعد ان

القتل بسبب حاالت عدد أن أؤكد ك� الرشف"، حالت� فقط، "الدفاع عن حصلت بداعي التي القتل حاالت عدد كان املاضية السنة وأؤكد ان

اململكة. يف تزدد الرشف" � "قضايا

تتنازل الحاالت من الكث� يف انه العلم مع منه، الهدف ما امل�اث"، "دليل األرسة مؤخراً لشؤون الوطني املجلس أصدر *

م�اثها؟ عن املرأة

ورشوطه موانع امل�اث يوضح ك� واالخوة، واالم واالب والزوجة واالبناء الزوج فيهم �ن االرسة افراد لكافة الرشعية امل�اث يب� االنصبة دليل

امل�اث. حقه يف من وارث اي والدينية لحرمان القانونية بالرتكة واآلثار املتعلقة الحقوق وبيان وأسبابه،

افراد ب� االرسي التوافق العائيل والت�سك تعزيز من وال بد االرسية، االقتصادية املتعلقة بالحقوق من التوعية الكث� اىل تحتاج امل�اث قضية

االرث. قضايا عن الناشئة الخالفات نتيجة الفجوة ازالة عىل العمل خالل من العائلة

تستحقه األخرى للديون بالنسبة ممتازا دينا وجعله املؤجل باملهر حقها عىل حصولها عدا يف امل�اث لها حقا جعل ح� املرأة انصف االسالم ان

االرسة افراد ب� والعداوة البغضاء نرش يف يتسبب املجتمع حيث خط�ة يف تداعيات اىل يؤدي امل�اث من املرأة لذلك حرمان الرتكة، توزيع قبل

ألرستها. والء اقل ويجعل االنثى الواحدة

ألغى األردن ان بعد "سيداو" اتفاقية حول االسالمية والجمعيات النسائية املنظ�ت الجدل ب� من الكث� مؤخراً أث� *

رأيكم بذلك؟ االتفاقية، ما مواد إحدى عىل تحفظه

سيتم أخرى ان تحفظات واعتقد عدلت. اآلن انها اال معدلة، غ� األردنية القوان� من هناك الكث� كانت االتفاقية عىل عندما صادق األردن

إسالمية. وجمعيات منظ�ت رفع التحفظ اعرتاض يالقي ان واستغرب رفعها.

الحق. هذا مع حرية التنقل، وأنا املرأة اعطاء حول كان مؤخرا الحكومة الذي رفعته التحفظ

من بلد انتقالها سهلت التي نعيشها ظل التكنولوجيا التي يف الويل دون موافقة من البلد من عدم خروجها املرأة من نطلب ان �كن فكيف

اليوم احيانا. وترجع بنفس تسافر آخر واستطاعتها ان اىل
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املرأة � ان ك� املرافق لح�يتها. وجود الرضوري من كان لذلك اليوم، مثل وميرسة سهلة املواصالت تكن و� الرب، عرب السفر كان القديم يف

ابنائها. وتربية الناس مع تعاملها عىل ينعكس ما ذاتها لتحقيق ايضا املادي فقط وا�ا الدخل اجل من للعمل تخرج

الرشيعة االسالمية مع تتعارض مواد "سيداو" عىل تحفظات هناك لكن نعيشها، التي التكنولوجيا ظل يف بديهي يشء التحفظ مثل هذا إلغاء ان

االرسية. والعالقات بالزواج املتعلقة يف كافة االمور الرجل مع املرأة تطالب بتساوي التي 16 املادة مثل

املتحدة األمم منظمة قادمة من ان "سيداو" الصحيح اال ان وديننا، تقاليدنا مع تتناسب وال الغربية، الدول من جاءت "سيداو" يقول ان البعض

فيها. عضو التي اململكة

"سيداو" شكلت الوضع هذا ولتدارك بلد، كل خصوصية االعتبار بع� تأخذ � املتحدة، االمم مظلة من الخارجة االتفاقيات ان بعض صحيح

عىل االتفاقية. املصادقة بها الدول تويص اصدار توصيات تعمل عىل لجنة

املرأة العاملة؟ خاصة املرأة حقوق حفاظها عىل األردنية ومدى العمل قوان� عن لنتحدث *

عدة  للمرأة العاملة 8 لسنة 1996 اعطى رقم املؤقت العمل فقانون العاملة، املرأة خدمت تطورات عليها عدة جرت األردنية العمل قوان�

االستخدام. انهاء من الحامل املرأة كاستثناء حقوق

حامال  كانت اذا إلنهاء خدماتها اليها إشعار توجيه او املرأة العاملة يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة انه ال العمل قانون من 27 املادة وتوضح

االمومة. اجازة خالل او السادس الشهر يف

تستخدم  مؤسسة العمل التي أعطت للمرأة التي تعمل يف قانون من 67 املادة مثل معرفتها امرأة عاملة كل عىل يجب القانون يف هناك مواد

اطفالها. لرتبية للتفرغ سنة عىل تزيد ال ملدة من دون أجر بالحصول عىل اجازة أك� الحق ع�ل أو عرشة

واحدة  ملرة عىل سنت� تزيد ملدة ال راتب دون من اجازة بالحصول عىل العامل� الزوج� الحق لكال العمل قانون من 68 املادة أعطت في�

بها. يعمل التي خارج املحافظة او سواء خارج اململكة اىل العمل انتقل اذا زوجه ملرافقة

املدة تقل ال ان عىل بأجر كامل الوضع وبعده قبل تشمل اسابيع عرشة االمومة اىل اجازة يف رفع مدة تكمن العمل قانون يف املهمة النقطة

املدة. هذه نهاية قبل القانون تشغيلها يحظر اذ اسابيع، عن ستة الوضع بعد االجازة هذه من

اليوم  يف عن الساعة مجموعها ال تزيد يف األجر فرتة او فرتات مدفوعة عىل الحصول يف الحق فأعطت املرأة العمل قانون 70 من املادة أما

واإلرضاع. تاريخ الوالدة سنة من تأخذها خالل

مناسب متزوجة تهيئة مكان عاملة عرشين عن يقل ال ما عمل يستخدم كل صاحب ألزم العمل ان قانون تعلم ان عاملة امرأة كل عىل ويجب

اطفال. عرشة يقل عددهم عن ال ان رشيطة سنوات اربع اع�رهم عن تقل الذين العامالت اطفال مؤهلة لرعاية مربية عهدة يف

قانون العمل؟ عىل طرأت التي التعديالت عن ماذا *

اعطت  ُعدلت بحيث املادة 29 منه وإن العاملة، انصف املرأة لعام 1996 العمل لقانون معدل قانون 48 لعام 2008 وهو رقم العمل قانون

يف ورضر عطل تعويضات من عليه يرتتب وما الخدمة عند انتهاء القانونية احتفاظه بحقوقه مع اشعار دون العمل من يرتك ان الحق للعامل

االعتداء من اشكال شكل او بأي التحق� او بالرضب وذلك العمل اثناء العامل من �ثله عىل او العمل صاحب اعتدى "اذا منها عدة حاالت

املفعول". النافذة �وجب احكام الترشيعات املعاقب عليه الجنيس

املادة املرأة؟ هذه تعديل يفيد وكيف *

او التحق� و� بالرضب العتداء تعرض بحال القانونية بحقوقه مع احتفاظه العمل برتك للعامل بإعطاء الحق اكتفت التعديل املادة قبل هذه

املرأة. لصالح جاء املادة هذه تعديل املرأة، وبذلك ضحيته تكون ما الذي عادة االعتداء الجنيس تذكر

صاحب من وقوع اعتداء تب� له اذا مناسبة، يراها التي للمدة املؤسسة بإغالق الحق العمل وزير تعطي املعدل للقانون مادة ايضا اضيفت
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املستخدم� لديه. العامل� عىل الجنيس االعتداء اشكال من شكل اي م�رسة او �ثله بالرضب من او العمل

االحكام  من ألي مخالفته بحال العمل صاحب الغرامة عىل رفع تم �ا يخدم املرأة العاملة، فقد العمل من قانون 77 املادة تعديل تم كذلك

مخالفة  أي عن العمل صاحب عليها معاقبة يضاف األد�، بحدها دينار 300 اىل دينار خمس�ئة تزيد عىل وال دينار مئة من السابق ذكرها

500 دينار  عن ال تقل السفر بغرامة وثيقة حجز يف ذلك �ا االكراه باالحتيال او او التهديد او تحت جربية بصورة عامل اي باستخدام يرتكبها

يف البيوت. يعملن كخادمات اللوا� األجنبيات للعامالت القانونية الح�ية يوفر وهذا دينار، 1000 وال تزيد عىل

لزوجها املتوىف؟ التقاعدي والراتب التقاعدي راتبها ب� بالجمع للمرأة وعدم س�حه التقاعد قانون عن ماذا *
راتب  لها اذا خصص موروثا راتبا تتقاىض للتقاعد والتي التابعة "املوظفة عىل رقم 34 لعام 1995 قانون التقاعد املد� من 24 املادة تنص

اآلخر". ويوقف االك� الراتب تعطى خدماتها عن تقاعد

يسمح للمرأة بحيث التقاعد يعدل قانون ان يجب كذلك وفاته، بعد زوجها وراتب التقاعدي راتبها ب� تجمع ان املرأة حق ان من أرى انا

وألبنائها. لزوجها التقاعدي راتبها بتوريث

وفاته بحالة التقاعدي زوجها وراتب راتبها ب� الجمع تستطيع ال انها اال الرجل، من التي يأخذونها النسبة نفسها راتبها من تقتطع فاملرأة

يخ�ونها. بل

توجهاتها؟ عىل يؤثر قد خارجي، ما �ويل عىل حصولها النسائية املنظ�ت بعض عىل يؤخذ *

عىل تركز ملشاريع �ويال تقد�ها االنرتنت عن خالل من تعلن الدولية املنظ�ت معظم ان اال املوضوع، هذا عالج الجديد قانون الجمعيات

يكتفي بتقديم الدعم. اآلخر والبعض املرشوع تنفيذ تفاصيل حثيث بشكل تتابع الدولية املنظ�ت فبعض معينة. مواضيع

املتحدة لالمم فاملنظ�ت التنموية التابعة اجنبي، اقول �ويل وال �ويل، وجود دون من ان تعمل النسائية للمنظ�ت �كن كيف اتساءل وانا

الدعم. املحلية تقدم العديد من املنظ�ت التنموية وكذلك للمشاريع، �ويال تقدم

ال. ام التمويل عىل تحصل ان تختار ان للمنظمة يرجع وهذا مع�، عىل تنفيذ مرشوع ما امالءات او توجها املنظ�ت تفرض بعض بالتأكيد

التمويل. الحصول عىل �ويلها ورشوط مصدر يف تدقق ان منظمة أي ك� يجب عىل

واشرتاط االجت�عية التنمية بوزير الوزراء، واآلن سرتتبط برئاسة التمويل عىل الحصول موافقة يربط كان السابق يف الخ�ية الجمعيات قانون

ال الحكومة ان خاصة بوجود يشء خطأ شعرت اذا املد� اال ملنظ�ت املجتمع مايل دعم اي امام الوزارة ستقف ان اعتقد وال موافقته، اخذ

املنظ�ت. لكل املايل الدعم تقديم تستطيع

أك� بحاجة تكون قد  املحافظات ان مع العاصمة،  عىل خدماتها  اقتصار  يؤكد النسائية املنظ�ت عىل مأخذ هناك *

املنظ�ت؟ هذه لخدمات

يف العاصمة. يكون بالتأكيد نشاط واضح، ولكن الزخم تعمل بشكل ممتاز ولديها جمعيات املحافظات لدينا يف
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شاكر احمد * واالرسة باملرأة الخاصة تعديل الترشيعات

التي واالنظمة والقوان� من الترشيعات العديد يف املطلوبة والتعديالت التغي�ات الرسمية الحداث الجهات تحرك عدم االن حتى نستغرب

عامة. بصورة واالرسة خاصة بصورة املرأة �س

لعدد الدوافع الرئيسية وان بها ، للرشف ال عالقة ان بعد ذلك ليتب� ، الرشف باسم جرائم قتل تحدث ان من الظروف ظرف اي تحت يجوز ال

الضحية. للفتاة الكاملة الرشعي الرباءة الطب اعلن ان بعد او المور اخرى ، االمنية التحقيقات أثبتته ما وهذا لقضايا امل�اث يعود منها

قانون بان عندما بينت خاصة بصورة القضية هذه اىل االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� ابو غزالة هيفاء الدكتورة اشارت الع� لقد

القانون من (340) ما يتعلق باملادة العدل ، وخاصة وزارة اىل هذا املوضوع حول قدم رأيه الوطني املجلس وان ، جدا لدينا واسع العقوبات

بقضايا الرشف. القتل يف تطبق العذر املخفف والتي

التقاعد قانون بتعديل غزالة ابو الدكتورة طالبت ، بالشعارات وليس بالرجل ومساواة ، املرأة استقاللية الحرض العميل عىل منطلقات ومن

الس�ح بد من ال ، وانه االردن النساء يف آالف منه تعا� ما وهذا لزوجها املتوىف والراتب التقاعدي تقاعدها ، ب� الجمع من املرأة يحرم الذي

اال ، الرجل من املقتطعة نفس النسبة تعادل املرأة العاملة راتب من نسبة اقتطاع يتم النه وابنائها ، لزوجها راتبها التقاعدي بتوريث للمرأة

يخ�ونها. بحالة وفاته لكنهم التقاعدي زوجها وراتب راتبها ب� الجمع ال تستطيع انها

الجنسية اعطاء من يف عدم �كنهن تكمن اجانب او عرب مواطن� من املتزوجات االردنيات النساء من كب� عدد يتحدث عنها التي املشكلة

هناك وان ، االطفال بل حق ، املرأة حق فقط ليست الجنسية ان اعترب اذ الواضح والرصيح رأيه االرسة للمجلس الوطني لشؤون كان ، البنائهن

بحالتها. كل حالة دراسة انسانية يجب حاالت

واسرتاتيجية ، االرد� الطفل لقانون وضع مسودة اىل االرسة توصل املجلس الوطني لشؤون وورشات العمل والندوات املؤ�رات من بعد سلسلة

لدعم االرشاد رافداً سيشكل ذلك وان ، لالرشاد االرسي ماجست� برنامج باستحداث االردنية الجامعات �ت مطالبة حيث ، االرسي االرشاد

من العنف. االرسة لح�ية منهاج عمل وضع تم فقد االرسي موضوع العنف حتى ، االرسي

واالحوال ، السياسية والحياة  ، والوظيفة ، العمل  مجال يف بحقوقها املرأة  لتعريف االرسة لشؤون الوطني  املجلس �ارسها التي التوعية

صنع القرار مراكز اىل الوصول طريق عىل خطوات كب�ة خطت والتي االردنية املرأة نهوض اساسية يف دعامات تشكل ، وامل�اث الشخصية

بكفاءتها وقدرتها.

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\OpinionAndNotes\2009\04\OpinionAndNotes_issue562_day22_

id135096.htm
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        العدد: 4316                                                                                                          التاريخ: 2009-4-22

اليوم: األربعاء                                                                                                ( 8 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 678                                                                                                          التاريخ: 2009-4-27

اليوم: االثن� ( 2 الحدث الربملا� )                                                                     رقم الصفحة:
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        العدد: 678                                                                                                       التاريخ: 2009-4-27

اليوم: االثن�                                                                                                ( 4 )         رقم الصفحة:
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الثالثاء                                                                                                         التاريخ: 2009-4-28       اليوم:

 20% عن االقاليم مجالس يف املرأة �ثيل ال تقل نسبة بأن قطاعات نسائية تأمل تحقيقات /

بالنفع  تعود فوائد من للمرأة سيحققه ملا االقاليم �رشوع تفاؤلهن عن نسائية وهيئات منظ�ت عربت ممثالت – ( برتا ) نيسان 28 ع�ن

. املحلية االدارة الالمركزية وينمي مفهوم سيعزز املرشوع ان التنمية مؤكدات عملية يف رئييس كمشارك عليها

التعي� او سواء باالنتخاب ، االقاليم مجالس باملئة يف عرشين عن يقل ال �ا �ثيل للمرأة يكون بان االنباء االردنية وكالة مع لقاءات يف وطال�

. املجتمع املحيل تنمية دورها يف الثبات

الالمركزية نحو الطريق لتعبيد خطوة االقاليم مرشوع اعتربت غزالة ابو هيفاء الع� الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم�

لخدمة ايجابية بكل القرارات صنع يف من املشاركة املواطن� جميع القرارات و�كن عملية اتخاذ يف التشار� النهج يكفل املرشوع بحيث

. التنموية ومس�ته املجتمع قضايا

إعداد عىل العمل إىل االنتقالية مرحلته يحتاج يف التنموية املجاالت جميع يف والتطوير لإلصالح مرشوع وطني هو االقاليم ان مرشوع وبينت

. والتحديث للتطوير الالزمة والتمويلية القدرات املؤسسية إىل النظر إضافة إىل اإلدارية للحاك�ت املناسبة التأهيلية الربامج

تعزيز هو العام الشأن ادارة يف املواطن� مشاركة لزيادة توجه ان اي خرض اسمى املحامية املرأة لشؤون للجنة الوطنية العام االم� وقالت

يعزز م� اململكة محافظات يف مختلف عمليات التنمية يف لالسهام لها املجال يتيح املحيل الحكم يف املرأة مشاركة زيادة ان ك� لالمركزية

. باالداء واالرتقاء الد�قراطي النهج

االد� الحد آلية اختيارها لض�ن عن النظر بغض باملئة عرشين عن مجالس االقاليم يف املرأة �ثيل نسبة تقل ال ان يف املها عن واعربت

. املجتمع تنمية يف دورها واثبات محلية نسائية قيادات وابراز تكريس عىل يساعد الذي املحيل االمر املجتمع تنمية يف ملشاركتها

مجالس يف �ثيلها فان البلدية املجالس يف املرأة �ثيل تجربة نجاح من انطالقا انه السمن ابو مي االرد� املرأة لجان تجمع وقالت ام� رس

لتحقيق االولويات وتحديد الخطط وضع خالل الشاملة من االصالح عملية ويعزز املستدامة التنمية ويحقق عمل املجالس سي�ي االقاليم

واالصالح. التنمية يف عملية االساس التي �ثل الشعبية املشاركة

االنتخاب وليس خالل من �ثيلها اختيار يتم االقاليم عىل ان مجالس عرشين باملئة يف عن النسا� التمثيل ال يقل ان رضورة اىل ونوهت

ليتم من املحافظات غ�ها من اك� والخدمات املرشوعات فيها االقاليم كونها تتوفر مرشوع من ع�ن العاصمة استثناء يتم , وان بالتعي�

. الخدمات من للكث� تفتقر التي االقاليم عىل الرتكيز

يف مسؤولياتها لتتحمل االدارية لالجهزة تنظيم �ثابة هو االقاليم مرشوع ان الضامن واملهن ريم االع�ل صاحبات ملتقى نائب رئيس واعتربت

االحتياجات املحيل وتبني املجتمع داخل مشاركة تحقيق اكرب اهميته يف جانب اىل الحكومة عاتق عىل امللقاة االعباء من املجتمع وللتخفيف

. الواحد يف اطار االقليم واالستث�رات

التي تحرص الخطط خالل تنفيذ من تنمية املجتمع املحيل بدوره يف القيام من و�كينه النسا� القطاع قدرات ابراز املرشوع يف اهمية واكدت

. اململكة محافظات يف ومنها املرأة القطاعات عىل جميع ايجابا ينعكس الذي االمر االولويات حسب االقاليم حاجات تأم� عىل

. ج / س برتا) )--

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=103703
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        العدد: 1709                                                                                                         التاريخ: 2009-4-29

اليوم: األربعاء                                                                                                ( 8 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15010                                                                                                        التاريخ: 2009-4-29

اليوم: االربعاء                                                                                              ( 10 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15011                                                                                                       التاريخ: 2009-4-30

اليوم: الخميس                                                                                                ( 5 )         رقم الصفحة:
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

املبارش البث
أبو هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� تحدثت

دليل امل�اث غزالة حول
2/4/2009

ندوة حوارية / االردنية االذاعة

( عربية (حوارات بعنوان

يف األرسة برامج مدير مقدادي محمد السيد املساد مأمون االعالمي استضاف

واسرتاتيجياته املجلس وأهدافه حول للحديث الوطني املجلس
2/4/2009

راديو البلد
حول دليل األرسة وترشيعات سياسات برنامج مسؤول الظاهر حنان تحدثت

امل�اث
13/4/2009

ع�ن هوا اذاعة
مع الصحفي لقاءها حول ابو غزالة الدكتورة هيفاء العام االم� تحدثت

صحيفة الغد
20/4/2009

ع�ن هوا الطفل يزناذاعة قضية حول األرسة برامج مدير مقدادي محمد 22/4/2009تحدث

اللقاءات
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر أيار ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر أيار 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

•  امللكة رانيا يجب ان يكون هناك محاسبة وليس محسوبية.

•  ورشة لالعالمي� حول مناهضة العنف ضد املرأة.

•  اتفاقية تعاون ب� ” ح�ية األرسة ” و ”املجلس الوطني لشؤون األرسة”.

•  ورشة تبحث تحليل موازنة الطفل. 

•  اتفاقية تعاون ب� الوطني لشؤون االرسة وهيئة التكافل االجت�عي.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1 - األم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة.

2- محمد مقدادي مدير برامج االرسة يف املجلس الوطني لشؤون االرسة للحديث حول قضية الطفل يزن.

3- حنان الظاهر مسؤولة سياسات وترشيعات األرسة يف املجلس الوطني لشؤون االرسة للحديث حول اليوم العاملي لألرسة.

4- خديجة عالوين مساعد الربنامج االجت�عي واالقتصادي يف املجلس الوطني لشؤون االرسة  للحديث حول كبار السن يف االردن.

5- ملى عواد مسؤولة االعالم وحشد الدعم يف املجلس الوطني لشؤون االرسة للحديث حول يوم االرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

2/5/2009 صحيفة الدستور مجلس االرسة ... مجدداً 1

3/5/2009 صحيفة العرب اليوم
 أبو غزالة: التغ� االجت�عي يتطلب وقتاً/ مختصون متفائلون من نتائج دراسة

مشاركة املرأة يف الحياة االقتصادية
2

4/5/2009 صحيفة الدستور
 امللكة رانيا : مؤسف أن تكون لنا الريادة يف ح�ية األرسة والطفل ونفشل بهذا

 الشكل
3

4/5/2009 صحيفة الرأي امللكة رانيا: (يجب أن يكون هناك محاسبة وليس محسوبية) 4

4/5/2009 صحيفة العرب اليوم

 امللكة رانيا: من املؤسف أن تكون لنا الريادة يف مجال ح�ية األطفال واألرسة

 ثم نفشل / املجلس الوطني لشؤون األرسة مسؤول عن مراقبة عمل الوزارات

 والجهات املعنية يف الفريق الوطني لح�ية األرسة

5

4/5/2009 صحيفة الغد 6 امللكة رانيا يجب ان يكون هناك محاسبة وليس محسوبية

4/5/2009 �e Jordan times Queen calls emergency meeting to discuss child abuse cases 7

4/5/2009
وكالة

االنباء االردنية/ برتا
ادارة االرسة توقع اتفاقية مع املجلس الوطني لشؤون االرسة 8

4/5/2009
وكالة

االنباء االردنية/ برتا
ورشة لالعالمي� حول مناهضة العنف ضد املرأة 9

4/5/2009 موقع عمون االخباري اتفاقية تعاون ب� ” ح�ية األرسة ” و ”املجلس الوطني لشؤون األرسة ” 10

4/5/2009
 موقع املدينة نيوز

االلكرتو�
11 مناورة اعالمية حول مناهضة العنف ضد املرأة يف البحر امليت

5/5/2009 صحيفة الرأي 12  ورشة لالعالمي� حول مناهضة العنف ضد املرأة

5/5/2009 صحيفة الرأي اتفاقية تعاون ب� ادارة ح�ية االرسة و(املجلس الوطني)  13

5/5/2009 صحيفة الرأي
(شؤون االرسة) يؤسس برنامجا الكرتونيا للتعامل مع قضايا العنف ضد الطفل 

واملراة  
14
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

5/5/2009 الدستور صحيفة الطفولة عىل رعاية االرصار املل� أمـام تتهاوى لألطفال االساءة ظاهرة 15

5/5/2009 الدستور صحيفة االعالم وسائل يف املرأة ضد العنف مناهضة آليات حول 16 ورشة

5/5/2009 الدستور صحيفة األرسة“ لشؤون و”الوطني العام االمن ب� تعاون اتفاقية 17

5/5/2009 الدستور صحيفة بحاالت العنف املتعلقة االجراءات ملتابعة لجنة يشكل االرسة“ ”شؤون 18

5/5/2009 الدستور صحيفة شاكر * احمد بح�ية الطفل واملرأة واالرسة امللكية 19 التوجيهات

5/5/2009 الدستور صحيفة
وحازم حاسم مل� خطاب �بادرة جاللتيه�/ يشدن العمل النسا� يف  ناشطات

مشرتكة مسؤولية  يؤكد
20

5/5/2009 صحيفة العرب اليوم
املؤسسات املعنية عمل ملراقبة خطة يرسم االرسة لشؤون الوطني  املجلس

والطفل باملرأة
21

5/5/2009 الغد صحيفة االرسي مجال العنف يف العاملة املنظ�ت ملتابعة لجنة تشكيل 22

6/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
اإلمارات يف املنعقد أرسة“ يف عا� ” يشارك �ؤ�ر األردن 23

7/5/2009 الدستور صحيفة باالمارات يف ارسة عا� �ؤ�ر يشارك 24 االردن

7/5/2009 صحيفة الرأي العنف من املرأة لح�ية االعالمية االبعاد تبحث 25 ورشة

9/5/2009 االلكرتو� نيوز مال موقع الجمعة املساجد خطب موضوع االرسي العنف 26

9/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
الجمعة املساجد خطب موضوع االرسي العنف 27

10/5/2009 الدستور صحيفة االرسي العنف عىل للرتكيز املساجد خطباء 28 االوقاف توجه

10/5/2009 صحيفة العرب اليوم
العنف مجال مقاومة وزراة االوقاف يف يتعاون مع االرسة لشؤون  الوطني

 االرسي
29

10/5/2009 الغد صحيفة االرسي العنف املساجد يتحدثون عن 30 خطباء

10/5/2009 �e Jordan Times Friday sermons focus on negative impact of family violence 31

10/5/2009 االلكرتو� البوابة موقع املجهر تحت املرأة ضد العنف االردن: 32

10/5/2009 االلكرتو� السيايس موقع املجهر تحت املرأة ضد العنف االردن: 33
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

11/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
”األعيان“ يف اإلنسان لحقوق حول تقرير األردن 34              حلقة نقاشية

12/5/2009 صحيفة الرأي ”األعيان“ يف اإلنسان لحقوق حول تقرير األردن 35              حلقة نقاشية

12/5/2009 الدستور صحيفة
عىل يقوم ومجتمعنا بعيد زمن منذ حقوقهم �ارسون االردنيون  الرفاعي:

واملؤسسية  القانون
36

12/5/2009 صحيفة العرب اليوم االنسان حول حقوق االردن تقرير يناقشون واالعيان االرسة 37  شؤون

12/5/2009 الغد صحيفة الحر املواطن ايجاد عرب االنسان يأ� حقوق عىل الحفاظ 38  الرفاعي:

12/5/2009 االنباط صحيفة ”األعيان“ يف اإلنسان لحقوق حول تقرير األردن 39 حلقة نقاشية

13/5/2009 الغد صحيفة لإلساءة لألطفال املعرض� تأهيلية 40 برامج

13/5/2009 الدستور صحيفة لإلعالمي� تدريبية دورة يقعد االرسة لشؤون الوطني 41

14/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
األرسة العاملي بيوم الجمعة يحتفل االردن 42

14/5/2009 االلكرتو� نيوز مال موقع العاملي األرسة بيوم الجمعة االحتفال 43

14/5/2009 االخباري عمون موقع األرسة العاملي بيوم الجمعة يحتفل االردن 44

14/5/2009 االلكرتو� البلد موقع األرسة العاملي غدا بيوم يحتفل االردن 45

14/5/2009
االردن زاد  موقع

االلكرتو�
األرسة العاملي غدا بيوم يحتفل االردن 46

15/5/2009 صحيفة الرأي متغ� يف عا� تحديات واالرس االمهات اليوم: االرسة بيوم 47  االحتفال

15/5/2009 الدستور صحيفة لألرسة العاملي «باليوم االحتفال العا� دول يشارك «االردن 48

15/5/2009 صحيفة العرب اليوم لألرسة العاملي باليوم باالحتفال العا� يشارك 49 االردن

15/5/2009 الغد صحيفة لألرسة العاملي باليوم 50 االحتفال

15/5/2009 االنباط صحيفة األرسة العاملي بيوم اليوم يحتفل 51 األردن

16/5/2009 صحيفة العرب اليوم االحكام اصدار قبل بالظاهرة التفك� مجتمعنا تفيش العنف يف 52
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

17/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
الطفل“ موازنة ”تحليل حول 53 ورشة

17/5/2009 الدستور صحيفة
اطفال امللكية/ التوجيهات يلبي الطفل لحقوق قانون باقرار  مطالبات

االرسي والتفكك االستغالل االقتصادي ب�  متسولون
54

18/5/2009 الدستور صحيفة ع�ن يف الطفل موازنة حول تحليل عمل ينظم ورشة االرسة لشؤون 55 الوطني

18/5/2009 الدستور صحيفة القادم االول يف ترشين السن كبار اسرتاتيجية اطالق 56

18/5/2009 الغد صحيفة ع�ن يف الطفل موازنة تحليل حول االرسة لشؤون عمل ورشة 57

19/5/2009 صحيفة الرأي الطفل موازنة تحليل تبحث 58 ورشة

20/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
للتكافل االجت�عي“ “التنسيقية و االرسة“ ”شؤون ب� تعاون 59 اتفاقية

21/5/2009 صحيفة الرأي االرسة حول والوثائق املعلومات لتبادل اتفاقية تعاون 60

21/5/2009 الدستور صحيفة التكافل االجت�عي وهيئة االرسة لشؤون الوطني ب� تعاون اتفاقية 61

21/5/2009 الغد صحيفة االجت�عي التكافل هيئة مع اتفاقية يوقع لألرسة الوطني 62

24/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
تقريره االعالمي السنوي يصدر االرسة لشؤون الوطني املجلس 63

25/5/2009
 صحيفة الحدث

االسبوعية
يف االردن االجت�عية الطبقات ب� الهوة اتساع 64

25/5/2009
 صحيفة الحدث

االسبوعية
تقريره السنوي يصدر االرسة لشؤون الوطني 65

25/5/2009 الدستور صحيفة االعالمي السنوي تقريره قريبا يصدر االرسة لشؤون 66  الوطني

25/5/2009 الغد صحيفة السنوي اإلعالمي تقريره يصدر األرسة شؤون 67

27/5/2009
وكالة

برتا االردنية/ االنباء
و”املوقر“ ”سواقة“ اصالح مركزي يزور الوطنية االنسان حقوق منظ�ت وفد 68

28/5/2009 صحيفة الرأي واملوقر سواقة وتأهيل اصالح مركزي يزور االنسان حقوق وفد 69

28/5/2009 الدستور صحيفة
اصالح وتأهيل مركزي يزور الوطنية االنسان حقوق منظ�ت ممثيل من  وفد

1 واملقر سواقة
70
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        العدد: 15013                                                                                                        التاريخ: 2009-5-2 

)                                                                                                  اليوم: السبت 3 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 4327                                                                                                           التاريخ:  2009-5-3 

)                                                                                                    اليوم: األحد 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15015                                                                                                         التاريخ: 2009-5-4 

)                                                                                                  اليوم: االثن� 1 )         رقم الصفحة:

الشكل بهذا ونفشل والطفل األرسة ح�ية يف الريادة لنا تكون مؤسف أن امللكة رانيا :

برتا - ع�ن

ومعالجة تحديدها رضورة عىل جاللتها وشددت لألطفال االساءة قضايا مع التعامل يف ثغرات هناك ان العبدالله رانيا امللكة جاللة قالت
وقيص. يزن كالطفل� بريئة أرواح بفقدان تسببت الثغرات هذه ألن اسبابها

والجهات املعنية واملؤسسات الوزارات جميع حرضته وقيص يزن قضيتي االحد ملناقشة جاللتها امس له دعت اجت�ع طارىء ذلك خالل جاء
االرسة. لح�ية الوطني الفريق يف

يف واألرسة األطفال ح�ية مجال يف الريادة لنا تكون أن من املؤسف ، ألن املحسوبية وليس املحاسبة رضورة ”وجود جاللتها عىل وشددت
الشكل“. بهذا نفشل ثم األردن

والجهات الوزارات واملؤسسات عمل جميع مراقبة عن املسؤولة الجهة هو اليوم من األرسة اعتبارا لشؤون الوطني املجلس أن جاللتها وأعلنت
األرسة. لح�ية الوطني الفريق يف املعنية

هنا“. مسؤولون ”فكلنا ، اآلخرين اللوم عىل القاء أو عن أنفسنا فرصة للدفاع اىل االجت�ع هذا يتحول أن نريد وأضافت جاللتها ”ال

بتطبيق يكون فعليا النجاح ألن ، نجحنا اننا يعني ال لوحده وجود النظام ان حيث ، ومحاسبة رقابة تكون لدينا أن ”يجب جاللتها: وقالت
الواقع“. أرض األنظمة عىل هذه

أشكاله بجميع األرسي العنف قضايا مع التعامل أجل من مؤسساتهم بها تقوم التي األدوار واالجراءات جاللتها أمام عرضوا الفريق أعضاء وكان
التدخل ومرحلة االستجابة األولية ثم األويل التقدير من االساءة بدًءا حالة حدوث عن التبليغ بعد التدخل ومراحل واالبالغ الكشف حيث من

والتقييم. والح�ية التحقيق تتضمن التي

٢٠٠٨و٢٠٠٧ يرجع  عامي ب� ١٦٠باملئة التى نسبة عنها املبلغ االساءة حاالت عدد ارتفاع أن لطوف هالة االجت�عية التنمية وأكدت وزيرة
املجال. هذا يف الوعي زيادة نسبة اىل

املدربة. للكوادر افتقارنا اىل يعود املشكلة من جزًءا كبً�ا النعيمي أن تيس� الدكتور والتعليم الرتبية وزير وقال

العام� واملدع� القضاة وجود أهمية اىل باالضافة ، املسيئ� عىل العقوبات وتشديد القوان� مراجعة عودة رضورة أ�ن العدل وزير وأكد
األرسة. ح�ية مجال يف العالية والخربة االختصاص ذوي

املقرصة. الجهات جميع ومحاسبة وقيص قضيتي يزن من يف كل شامل تحقيق بفتح القايض مازن اللواء العام األمن مدير وطالب

تفعيلها. عدم بل بسبب ، وأطر العمل لألنظمة افتقارنا بسبب ليست املشكلة أن قسيسية فالنتينا األردن مؤسسة نهر وقالت مديرة

األرسة لشؤون الوطني عام املجلس وأم� الفايز نايف الدكتور الصحة ووزير العمري رئيس املجلس القضا� اس�عيل من وحرض االجت�ع كل
الزعبي محمد العقيد األرسة ومدير مديرية ح�ية الحديدي الرشعي الدكتور مؤمن للطب الوطني املركز ورئيس هيفاء أبوغزالة الدكتورة

الحمود. االجت�عية فاطمة للشؤون الجاللة صاحبة ومستشارة بشارة سامية الطفل ح�ية برنامج ومديرة
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        العدد: 14085                                                                                                        التاريخ: 2009-5-4 

)                                                                                                   اليوم: االثن� 3 )         رقم الصفحة:

محسوبية) محاسبة وليس هناك يكون أن رانيا: (يجب امللكة

وقيص يزن قضيتي شامل فـي يطالب بتحقيق العام األمن

تحديدها رضورة عىل وشددت لألطفال االساءة قضايا مع التعامل يف ثغرات هناك ان العبدالله رانيا امللكة جاللة قالت - الرأي - ع�ن
وقيص. يزن بريئة كالطفل� أرواح بفقدان تسببت الثغرات هذه ألن اسبابها، ومعالجة

يف املعنية والجهات واملؤسسات الوزارات حرضته جميع وقيص يزن قضيتي ملناقشة امس جاللتها له دعت طارىء اجت�ع خالل ذلك جاء
االرسة. لح�ية الوطني الفريق

األردن يف واألرسة األطفال ح�ية مجال يف الريادة لنا تكون املؤسف أن من ألن وليس املحسوبية، املحاسبة وجود رضورة جاللتها عىل وشددت
الشكل. بهذا نفشل ثم

والجهات الوزارات واملؤسسات عمل جميع مراقبة عن املسؤولة الجهة هو اليوم من األرسة اعتبارا لشؤون الوطني املجلس ان جاللتها وأعلنت
األرسة. لح�ية الوطني الفريق يف املعنية

هنا. مسؤولون اآلخرين، فكلنا عىل اللوم أو القاء أنفسنا عن للدفاع اىل فرصة االجت�ع هذا يتحول أن نريد ال وأضافت:

األنظمة هذه يكون بتطبيق فعليا النجاح ألن نجحنا، اننا اليعني لوحده النظام فوجود رقابة ومحاسبة! لدينا أن يكون يجب جاللتها: وقالت
أرض الواقع. عىل

بجميع األرسي قضايا العنف مع أجل التعامل من بها مؤسساتهم تقوم التي واالجراءات األدوار جاللتها أمام قد استعرضوا الفريق أعضاء وكان
ومرحلة األولية االستجابة ثم األويل التقدير بدأً من حالة االساءة حدوث بعد التبليغ عن التدخل ومراحل واالبالغ الكشف حيث من اشكاله

والتقييم. تتضمن التحقيق والح�ية التي التدخل

اىل  يرجع ٢٠٠٧-٢٠٠٨ من عام ٪١٦٠ بنسبة املبلغ عنها االساءة حاالت عدد أن ارتفاع عىل لطوف هالة االجت�عية التنمية وأكدت وزيرة
املجال. يف هذا الوعي زيادة نسبة

املدربة. للكوادر افتقارنا يعود اىل املشكلة من كب�ا أن جزءا تيس� النعيمي الدكتور والتعليم وزير الرتبية وأضاف

واملدع� القضاة وجود أهمية اىل باالضافة املسيئ�، عىل العقوبات وتشديد القوان� مراجعة رضورة عىل عودة أ�ن السيد العدل وزير وأكد
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األرسة. ح�ية مجال يف العالية والخربة ذوي االختصاص العامي�

املقرصة. الجهات جميع ومحاسبة وقيص قضيتي يزن من يف كل شامل تحقيق بفتح القايض مازن اللواء العام األمن مدير وطالب

تفعيلها. عدم بل بسبب العمل، وأطر لألنظمة افتقارنا بسبب ليست أن املشكلة قسيسية فالنتينا األردن مؤسسة نهر وقالت مديرة

تيس� والتعليم الدكتور الرتبية ووزير لطوف هالة التنمية االجت�عية العمري ووزيرة اس�عيل رئيس املجلس القضا� كل من االجت�ع وحرض
ومدير غزالة أبو هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون املجلس الوطني عام وأم� نايف الفايز الدكتور الصحة ووزير عودة أ�ن العدل النعيمي ووزير
الدكتور عطوفة الرشعي للطب الوطني املركز ورئيس قسيسية فالنتينا اآلنسة األردن نهر مؤسسة ومديرة القايض مازن اللواء العام األمن
صاحبة ومستشارة بشارة سامية اآلنسة الطفل ح�ية برنامج ومديرة الزعبي محمد األرسة العقيد ح�ية مديرية ومدير الحديدي مؤمن

فاطمة الحمود. اآلنسة االجت�عية للشؤون الجاللة
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        العدد: 4328                                                                                                           التاريخ: 2009-5-4 

)                                                                                                   اليوم: االثن� 7 )         رقم الصفحة:

نفشل ثم األطفال واألرسة ح�ية مجال يف الريادة لنا تكون أن املؤسف من رانيا: امللكة

والجهات املعنية الوزارات عمل مراقبة عن مسؤول األرسة لشؤون الوطني املجلس

األرسة يف الفريق الوطني لح�ية

برتا - ع�ن

ومعالجة تحديدها رضورة عىل جاللتها وشددت لألطفال االساءة قضايا مع التعامل يف ثغرات هناك ان العبدالله رانيا امللكة جاللة قالت
وقيص. يزن كالطفل� بريئة أرواح بفقدان تسببت الثغرات هذه ألن اسبابها

يف املعنية والجهات واملؤسسات الوزارات حرضته جميع وقيص يزن قضيتي ملناقشة امس جاللتها له دعت طارىء اجت�ع خالل ذلك جاء
االرسة. لح�ية الوطني الفريق

األردن يف واألرسة األطفال ح�ية مجال يف الريادة لنا تكون املؤسف أن من ألن وليس املحسوبية, املحاسبة وجود رضورة جاللتها عىل وشددت
الشكل. بهذا نفشل ثم

واملؤسسات الوزارات جميع عمل مراقبة الجهة املسؤولةعن االمس) هو يوم من (اعتبارا األرسة لشؤون الوطني املجلس ان جاللتها وأعلنت
األرسة. لح�ية يف الفريق الوطني املعنية والجهات

هنا. مسؤولون فكلنا اآلخرين, عىل القاء اللوم أنفسنا أو عن للدفاع فرصة اىل االجت�ع هذا يتحول نريد أن ال جاللتها وأضافت

هذه بتطبيق يكون فعليا النجاح نجحنا, ألن اننا اليعني لوحده النظام وجود ان حيث رقابة ومحاسبة, لدينا يكون أن جاللتها: يجب وقالت
عىل أرض الواقع. األنظمة

اشكاله بجميع األرسي العنف قضايا مع التعامل أجل من مؤسساتهم بها تقوم التي األدوار واالجراءات جاللتها أمام عرضوا الفريق أعضاء وكان
التدخل ومرحلة االستجابة األولية ثم األويل التقدير من بدأً االساءة حالة حدوث عن التبليغ بعد التدخل ومراحل واالبالغ الكشف حيث من

والتقييم. والح�ية التحقيق تتضمن التي

2007و2008 يرجع  عامي ب� 160باملئة عنها نسبة املبلغ االساءة حاالت عدد ارتفاع أن عىل لطوف هالة وزيرة التنمية االجت�عية وأكدت
املجال. هذا يف الوعي زيادة نسبة اىل
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املدربة. للكوادر افتقارنا اىل يعود املشكلة من كب�ا جزءا أن النعيمي د. تيس� والتعليم الرتبية وزير وقال

العامي� القضاة واملدع� وجود أهمية اىل باالضافة املسيئ�, عىل العقوبات وتشديد القوان� رضورة مراجعة أ�ن عودة العدل وزير وأكد
األرسة. ح�ية مجال يف العالية والخربة االختصاص ذوي

املقرصة. الجهات جميع ومحاسبة وقيص قضيتي يزن من يف كل شامل تحقيق بفتح القايض مازن اللواء العام األمن مدير وطالب

تفعيلها. عدم بل بسبب العمل, وأطر لألنظمة افتقارنا بسبب ليست أن املشكلة قسيسية فالنتينا األردن مؤسسة نهر وقالت مديرة

األرسة لشؤون الوطني عام املجلس وأم� الفايز نايف الدكتور الصحة ووزير العمري رئيس املجلس القضا� اس�عيل من وحرض االجت�ع كل
الزعبي محمد العقيد ح�ية األرسة مديرية ومدير الحديدي مؤمن الدكتور للطب الرشعي الوطني املركز ورئيس غزالة هيفاء أبو الدكتورة

الحمود. االجت�عية فاطمة للشؤون الجاللة صاحبة ومستشارة بشارة سامية الطفل ح�ية برنامج ومديرة

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=158458
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        العدد: 1714                                                                                                           التاريخ: 2009-5-4 

)                                                                                                   اليوم: االثن� 4 )         رقم الصفحة:

وقيص ملناقشة قضيتي يزن اجت�عا ترتأس جاللتها

اجت�ع  خالل لألطفال، املسيئ� محاسبة يف املحسوبية“، وليس املحاسبة ”وجود رضورة عىل العبدالله امللكة رانيا جاللة شددت ع�ن - الغد -
االرسة. لح�ية الوطني الفريق يف املعنية والجهات واملؤسسات الوزارات جميع أمس، وحرضته عقدته طارئ

يف مش�ة الشكل“، بهذا نفشل ثم األردن يف واألرسة األطفال ح�ية مجال الريادة يف لنا تكون أن املؤسف إن ”من رانيا وقالت جاللة امللكة
وقيص. قضيتي يزن اىل الصدد هذا

الثغرات هذه ألن أسبابها، ومعالجة تحديدها رضورة وشددت عىل لألطفال“، االساءة مع قضايا التعامل يف ثغرات ”هناك أن وبينت جاللتها
املسؤولة الجهة هو من اليوم، اعتبارا األرسة لشؤون الوطني املجلس ان جاللتها وأعلنت يزن وقيص. كالطفل� أرواح بريئة بفقدان تسببت

األرسة. لح�ية الفريق الوطني املعنية يف والجهات واملؤسسات الوزارات جميع عمل مراقبة عن

هنا“. مسؤولون فكلنا اآلخرين، اللوم عىل إلقاء أو عن أنفسنا فرصة للدفاع اىل االجت�ع هذا يتحول أن نريد ”ال أنه اىل ودعت

األنظمة هذه يكون بتطبيق فعليا النجاح ألن نجحنا، اننا يعني ال وحده النظام فوجود رقابة ومحاسبة، لدينا أن يكون ”يجب جاللتها وقالت
الواقع“. أرض عىل

اشكاله، بجميع األرسي العنف قضايا مع للتعامل مؤسساتهم بها تقوم التي واالجراءات جاللتها األدوار أمام استعرضوا الفريق، أعضاء وكان
التي ومرحلة التدخل األولية ثم االستجابة األويل من التقدير بدأً االساءة، حدوث عند التبليغ التدخل بعد ومراحل الكشف واالبالغ حيث من

والتقييم. والح�ية التحقيق تتضمن

اىل ويرجع عامي 2007-2008، يف 160% بنسبة املبلغ عنها االساءة حاالت عدد أن ارتفاع عىل لطوف هالة االجت�عية التنمية وأكدت وزيرة
للكوادر افتقارنا اىل يعود املشكلة من كب�ا جزءا أن النعيمي تيس� الدكتور والتعليم الرتبية وزير وأضاف املجال. هذا يف نسبة الوعي زيادة

املدربة.

العامي� القضاة واملدع� وجود أهمية اىل باالضافة املسيئ�، عىل العقوبات القوان� وتشديد مراجعة رضورة عودة عىل أ�ن العدل وزير وأكد
األرسة. ح�ية مجال يف العالية والخربة االختصاص ذوي

املقرصة. الجهات جميع ومحاسبة وقيص قضيتي يزن من كل يف بفتح تحقيق شامل القايض مازن العام األمن مدير وطالب

تفعيلها. عدم بسبب بل العمل، وأطر لألنظمة افتقارنا املشكلة ليست بسبب إن قسيسية فالنتينا األردن نهر مديرة مؤسسة وقالت

http://www.alghad.jo/index.php?news=415496
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Queen calls emergency meeting to discuss child abuse cases

Her Majesty Queen Rania attends an emergency meeting to discuss child abuse on Sunday 
(Photo by Nasser Ayoub)

AMMAN (JT) - Her Majesty Queen Rania on Sunday called for stricter measures to protect 
children from violence, exploitation and abuse, asserting that “there are no excuses to justify 
the death of a child.”

During an emergency meeting following the tragic deaths of Yazan and Qusai, two recent 
victims of child abuse, Her Majesty voiced disappointment over the development, highlighting 
that years ago, Jordan was the leader in shedding light on child abuse in the region. 

“Today we have failed where we were once pioneers,” she pointed out, calling for greater 
cooperation among stakeholders, which include ministries and NGOs involved in the Family 
and Child Protection Unit.

Although the unit, launched in 1996 to tackle child abuse and violence, gradually surmounted 
a deeply embedded tradition of shame and silence often associated with such cases, observers 
say it now lacks an effective mechanism for monitoring, reporting and evaluating independent 
cases. 

“There is something wrong in the way we are handling child abuse cases. We havenʼt failed 
because we lack a system. Rather, we failed to build an essential accountability framework, 
which severely undermined effectiveness on the ground,” the Queen noted. 

“We are not here to blame or defend ourselves, but to prevent and respond to child abuse 
by reinforcing our commitment to find a permanent solution,” she added, underscoring the
importance of monitoring in creating a protective environment for children.

“Any further delay in confronting the matter with due diligence is the difference between the 
life and death of a child,” Queen Rania said. 

Highlighting the gravity of the situation, Jordan River Foundation Director General Valentina 
Qseisieh said, “nobody is abiding by the existing framework.”

Further stressing the weaknesses inherent in the system, Education Minister Tayseer Nueimi 
emphasised the importance of training staff to detect early signs of abuse as well as ensuring 
follow-up of independent cases reported. 

During yesterdayʼs meeting, participants also underscored the need to open a national 
investigation into the deaths of Yazan and Qusai, review the legal and judicial system to 
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include stricter laws and train specialised district attorneys and judges to deal with cases on a 
one-to-one basis. 

In addition, the National Council for Family Affairs (NCFA) was appointed as the umbrella 
organisation designated to monitor all entities involved in the family and child protection 
system.

Judicial Council Chairman Ismail Omari, Social Development Minister Hala Latouf, Justice 
Minister Ayman Odeh, Health Minister Nayef Fayez, Her Majestyʼs Adviser Fatmeh Homoud, 
NCFA Director General Haifa Abu Ghazaleh, Public Security Department Director Major 
General Mazen Qadi, National Institute of Forensic Medicine Director Momen Hadidi, Child 
Protection Unit Director Col. 

Mohammad Zoubi, and Samia Bishara, head of the Child Protection Programme, also attended 
the meeting. 
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االرسة لشؤون املجلس الوطني مع اتفاقية توقع االرسة ادارة

الوطني لشؤون واملجلس العام األمن مديرية يف األرسة ح�ية إدارة ب� تعاون اتفاقية اليوم األرسة ح�ية إدارة يف وقعت أيار(برتا)- ع�ن4
األرسة.

السعيدات. العميد خالد للرشطة القضائية العام األمن مدير ومساعد غزالة أبو هيفاء الدكتورة املجلس عام أم� ووقع االتفاقية

من قبل جميع للجهود املبذولة استك�ل هي االتفاقية هذه إىل أن املجتمع مش�ة ح�ية يف مجال األرسة ح�ية إدارة جهود غزالة أبو و�نت
عليها. واملحافظة باألرسة النهوض إىل الهادفة واملدنية الحكومية املؤسسات

محلية ومنظ�ت مؤسسات من  رشكائه مع واتفاقياته مبادراته من خالل العام األمن لجهاز  املجتمعي الدور  السعيدات أكد جهته من
ودولية.

العنف األرسي وحاالت والنساء األطفال معاملة بإساءة املتعلقة الشكاوى استقبال مجال يف ح�ية األرسة إدارة استجابة لتعزيز االتفاقية وتأ�
باملعدات الالزمة. وتجهيزه سنرت“ ”الكول الهاتفي االتصاالت استقبال مركز إنشاء دعم من خالل

ط. ق/هـ ف --(برتا)

http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=105355
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املرأة ضد العنف مناهضة حول لالعالمي� ورشة االردن:
برتا

االثن� مساء اليوم العالجي امليت البحر فندق يف العنف بدات من ارسة خالية ايجاد اىل الهادفة االرسة لشؤون الوطني املجلس جهود اطار يف
االعالم. يف وسائل ضد املراة العنف مناهضة اليات حول تدرييبة لالعالمي� فعاليات ورشة

الخاص لصحة القطاع مرشوع بالرشاكة مع املجلس ينفذة الذي املراة ضد العنف ملناهضة والتاييد الدعم مرشوع كسب وتا� الورشة ضمن
الدولية. للتنمية االمريكية من الوكالة وبدعم املراة

من �كينهم اىل اضافة املراة ضد العنف قضايا االيجا� مع االعالمي للتعامل الالزمة واملعرفة االعالمي� باملهارات وتهدف الورشة اىل �ك�
. ضدها املرأة ومناهضة اشكال العنف لقضايا الداعمة االعالمية املواد خالل من والتأييد والحشد التوعية وتنفيذ حمالت تصميم

املعنية املؤسسات كافة الجراءات ومتابع كمراقب االرسة  لشؤون الوطني املجلس العبدالله  رانيا امللكة اعالن جاللة عشية الورشة وتا�
له. الالزمة الخدمات تقديم كافة لض�ن االرسي العنف حاالت مع بالتعامل

العنف ومرشوع من االرسة لح�ية الوطني باالطار تعريف املشارك� يوم� مدى عىل مدربون متخصصون عليها يرشف وتتضمن الورشة التي
الخاص لح�ية املراة. القطاع

ومهارات كسب الخاصة بالعنف االعالمية الكتابة ومهارات وفنون العنف من املرأة لح�ية االعالمية االبعاد عىل وشمل برنامج التدربب
االعالمية. خالل املادة من املرأة ضد العنف ملناهضة والتأييد الدعم



258

اإلثن�                                                                                                             التاريخ. 2009-5-4         اليوم:

” األرسة لشؤون ”املجلس الوطني و ” األرسة ح�ية ” ب� اتفاقية تعاون

الع��  وزارة الداخلية من يستقبل وفدا واربيحات

الوطني واملجلس العام  األمن  مديرية يف األرسة ح�ية إدارة ب� ما تعاون اتفاقية االثن� صباح األرسة ح�ية  إدارة يف وقعت - عمون
القضائية العميد خالد العام للرشطة األمن مدير ومساعد غزالة أبو هيفاء الدكتورة املجلس عام من أم� وقعها كل والتي األرسة لشؤون

السعيدات.

من املبذولة استك�ال للجهود هي االتفاقية أن هذه إىل مش�ة املجتمع ح�ية مجال يف ح�ية األرسة جهود إدارة غزالة أبو الدكتورة و�نت
. عليها واملحافظة باألرسة النهوض إىل والهادفة واملدنية الحكومية املؤسسات كافة قبل

ومنظ�ت مؤسسات من رشكائه مع واتفاقياته مبادراته خالل األمن العام من لجهاز املجتمعي الدور عىل أكد العميد السعيدات جهته ومن
. ودولية محلية

العنف األرسي وحاالت والنساء األطفال معاملة بإساءة املتعلقة الشكاوى استقبال مجال يف ح�ية األرسة إدارة استجابة لتعزيز االتفاقية وتأ�
. الالزمة باملعدات وتجهيزه سنرت“ ”الكول الهاتفي االتصاالت استقبال مركز إنشاء دعم خالل من

جرى حيث ع�ن يف سلطنة الداخلية وزارة من وفدا االثن� مكتبه يف الربيحات العميد سا� األمن العام مدير نائب استقبل جهة أخرى من
واألمنية والتدريبية الرشطية خاصة تبادل الخربات الشقيق� البلدين كال يف العام األمن جهازي ب� التعاون تعزيز سبل يف التباحث
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امليت البحر يف املراة ضد العنف ملناهضة مناورة اعالمية

نيوز" خاصة باملدينة " املراة ضد العنف مناهضة اليات عىل االعالمي� اع�ل ورشة تدريب من

االثن�  اليوم مساء بدات العنف من خالية ارسة اىل الهادفة املجلس الوطني لشؤون االرسة جهود اطار يف  - ـ البحر امليت نيوز املدينة
. العالجي امليت البحر فندق يف االعالم وسائل يف املراة مناهضة العنف ضد حول اليات لالعالمي� تدرييبة ورشة فعاليات

الخاص لصحة القطاع مع مرشوع بالرشاكة املجلس ينفذة الذي املراة ضد ملناهضة العنف والتاييد الدعم كسب مرشوع ضمن وتا� الورشة 
. الدولية للتنمية االمريكية الوكالة من وبدعم املراة

من �كينهم اىل اضافة املراة ضد العنف قضايا مع االيجا� االعالمي للتعامل الالزمة واملعرفة باملهارات االعالم� وتهدف الورشة اىل �ك�
كافة. ضدها العنف اشكال ومناهضة املرأة الداعمة لقضايا االعالمية خالل املواد من والتأييد والحشد حمالت التوعية تصميم وتنفيذ

املناداة جهود  تعيق قد التي التحديات عىل  للتغلب فاعلة رشاكة وخلق واالعالمي� املجلس ب� مشرتكة لغة بناء اىل الورشة تهدف ك�
وتا� وسائل االعالم. عرب نرشها ليتم املرأة ضد العنف مناهضة اولويات التي تسهم يف تحديد من االعالم� و�ك� املراة العنف ضد �ناهضة
مع حاالت العنف بالتعامل املعنية الجراءات كافة املؤسسات ومتابع كمراقب بأعالن املجلس الله العبد امللكة رانيا توجيهات عشية الورشة

. الالزمة له الخدمات كافة تقديم لض�ن االرسي

العنف من االرسة لح�ية الوطني املشارك� باالطار تعريف عىل مدى يوم� متخصص� مدرب� يرشف عليها التي الورشة مرتكزات ومن
املشارك� ارقام وحقائق وغ�ها و�ك� يف ملراة ضدا العنف واقع وعرض ضد املراة العنف مناهضة حول املراة لح�ية الخاص القطاع ومرشوع

التي ينتمون اليها. االعالم وسائل يف تناول العنف ضد املراة من �كنهم �هارات

كسب ومهارات بالعنف الخاصة االعالمية الكتابة فنون ومهارات العنف و املرأة من لح�ية االعالمية االبعاد عىل التدربب برنامج ويشتمل
االعالمية. خالل املادة من املرأة ضد العنف ملناهضة والتأييد الدعم

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=16618
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و(املجلس الوطني) االرسة ح�ية ادارة ب� تعاون اتفاقية

ع�ن-الرأي

األرسة. لشؤون الوطني واملجلس العام األمن األرسة يف ب� إدارة ح�ية تعاون اتفاقية امس األرسة ح�ية إدارة يف وقعت

السعيدات. العميد خالد للرشطة القضائية العام األمن مدير ومساعد غزالة أبو هيفاء الدكتورة املجلس عام أم� ووقع االتفاقية

باألرسة النهوض إىل الهادفة الحكومية واملدنية املؤسسات جميع قبل من املبذولة للجهود استك�ل هي االتفاقية هذه أن غزالة أبو وقالت
عليها. واملحافظة

محلية ومنظ�ت مؤسسات من  رشكائه مع واتفاقياته مبادراته من خالل العام األمن لجهاز  املجتمعي الدور  السعيدات أكد جهته من
ودولية.
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واملراة الطفل ضد العنف قضايا مع للتعامل برنامجا الكرتونيا يؤسس االرسة) (شؤون

االطفال ح�ية بنظام النظر اعادة تستدعيان حادثتان .. (يزن وقيص)

االرسة املعنية بح�ية والجهات و املؤسسات الوزارات جميع اثناء لقائها العبدالله امس رانيا امللكة جاللة شكل حديث - بشناق - سه� كتبت

الواقع. ارض عىل القضية بهذه لها عالقة انظمة اية وتطبيق ومحاسبة رقابة الجهات برضورة وجود واضحا لهذه توجيها

ايذاء الي تعريضهم املجتمع وعدم يف االطفال حياة عىل املحافظة اهمية حول كث�ة دالالت وتحمل وهامة جاللتها واضحة كل�ت كانت فقد

كب�ة. وجسدية نفسية معاناة وتحملهم بحياتهم تودي اساءة او

اعادة تتطلب اصبحت وقيص يزن الطفل� مؤخرا بحادثة تجسدت والتي قضية ايذاء االطفال مع التعامل كيفية واجراءات يف ثغرات فوجود

يف مجال ح�ية له الريادة خاصة وان االردن تكون ان يجب التي الحاالت هذه مثل حدوث اسباب عىل الوقوف االجراءات و النظر بهذه

العبدالله. امللك عبدالله الثا� وجاللة امللكة رانيا جاللة بجهود االطفال و االرسة

التي االساءة حاالت الحديث عن و عالية بشفافية وافرادها االرسة قضايا ح�ية مع التعامل من املاضية السنوات االردن خالل �كن حيث

واضحة. عمل ومنهجية املؤسسات جميع ب� الرشاكة خالل من تحدث

الجهات الوزارات و و الرشاكة ب� املؤسسات هذه عىل البقاء لعدم يعود قد النظام هذا ما يف خلال هناك ان اىل يش� مؤخرا حدث ما ان اال

عىل حدث تقص� او ما لضعف حقيقيت� ضحيت� ويزن قيص احدهم ليكون الطفالن اداء يف بسبب ضعف او القضية بهذه عالقة لها التي

الواقع. ارض

عىل مضاعفة املسؤولية اصبحت املحسوبية ال املحاسبة وجود رضورة اىل دعت والتي الحادثت� بهات� رانيا امللكة لجاللة واضح وباهت�م

من يتمكنوا ان دون العنف طريق عىل اخرين اطفال يف ح�ية رضوريا قد يسهم مطلبا واصبحت الرقابة هذه القضايا مع تتعامل جهة كل

الجهات. لهذه اصواتهم اس�ع

كل يف الجهود املبذولة مراقبة مهمة يتوىل االول بان امس العبدالله رانيا امللكة من قبل جاللة تم تكليفه الذي االرسة لشؤون الوطني املجلس

اهمية توجيهات غزالة ابو هيفاء الدكتورة العام امينه لسان اكد عىل و الطفل االرسة بح�ية عالقة لها التي الجهات الوزارات و و املؤسسات

للعنف. يتعرضان امرأة وكل طفل لكل مصلحة يحمل ملا التشار� العمل لألطفال ورضورة قضايا االساءة اتجاه جاللتها

و هذه املؤسسات وتقييم الع�ل ومتابعة رقا� هو دور لشؤون االرسة سيناط باملجلس الوطني الذي الجديد الدور ان غزالة ابو واضافت

هذا املجال. يف العاملة الجهات

ح�ية االرسة ادارة معها حالة تتعامل كل ادخال خالله من يتم الكرتو� برنامج تاسيس عىل مبارشة العمل قد بدأ املجلس غزالة أن ابو وبينت

ان املجلس يستطيع بحيث الحاالت هذه مع التعامل خاللها تم من التي االجراءات بيان مع االطفال بح�ية لها عالقة ومؤسسة وزارة اية او

الحاالت. مع هذه التعامل يف واالجراءات املتبعة املراقبة عملية يتوىل

اتخاذها ان يتم يجب كان التي االجراءات االخرى هي وما رضورية هي وهل هذه االجراءات تقييم يتم الربنامج هذا خالل انه من وبينت

للخطر الحقيقي. يعرضها او طفل أي حياة عىل يؤثر ان و�كن يحدث خلل ثغرة او الضوء عىل اية القاء بهدف تتخذ و�
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تتبعها التي االجراءات بادخال املجال هذا يف العاملة الوزارات و املؤسسات و الجهات سيقوم بالطلب لجميع املجلس ان غزالة ابو واوضحت

. قريبا وسيتم اطالقها اعدها التي من العنف االرسة باسرتاتيجية ح�ية النظر سيعيد املجلس ان اىل اليها مش�ة يرد طفل حالة كل مع

بها النظر واعادة تجديد البنود التي تحتاج اىل عىل بعض التعرف بهدف العقوبات قانون بنود لبعض دراسة حاليا املجلس يجري ان وقالت

لألطفال وض�ن املصلحة تحقيق بهدف القضية بهذه عالقة لها التي الجهات و الوزارات املؤسسات و جميع ب� اهمية الرشاكة عىل مؤكدة

ويزن. قصية للطفل� حدثت التي االساءة حاالت تكرار عدم

رانيا امللكة جاللة حديث الحديدي اهمية الدكتور مؤمن االرسة لح�ية الوطني الفريق عضو ؟ الرشعي للطب الوطني املركز رئيس واكد

االطفال. االرسة و بقضايا ح�ية عالقة لها التي والجهات و الوزارات املؤسسات عن ممثل� اجت�عها مع خالل امس االول العبدالله

توجيهات بفضل االردن ان اىل مش�ا االرسة و االطفال بح�ية املتعلقة تلك خاصة نحمي انجازات الوطن ان جمعيا علينا واضاف الحديدي:

املجال. هذا يف كب�ا شوطا العبدالله استطاع قطع رانيا امللكة وجاللة عبدالله الثا� امللك جاللة

يعني اننا ال خلل أي وجود ان مبينا القضايا هذه مع التعامل يف منظومة خلال هناك ان عىل يدل االطفال هؤالء وفاة ان الحديدي اىل واشار

باملستقبل. لتفاديها حدثت تجربة أي من االستفادة الضعف و نقاط عىل للتعرف محفز هو بل او الهز�ة الفشل لنقطة وصلنا

بالفريق خاصة في� يتعلق املاضية سنوات االربع ضعف خالل قد املعنية الجهات و املؤسسات ب� النهج التشار� بان واعرتف الحديدي

و للجميع فائدة من له ملا اعادته العمل عىل و التشار� النهج مراجعة اهمية مؤكدا عىل الجهات و املؤسسات االرسة وهذه لح�ية الوطني

االرسة. اطار ح�ية جهة وعملها يف كل عىل التعرف

للعمل حافزا وتوجيهاتها جاللتها كل�ت من واالخذ تقييمها اعادة و املنجزة و الخطط االجراءات تفعيل جميع برضورة الحديدي وطالب

وتصويبها. الضعف نقاط تحديد من خالل كل جهة عاتق تقع عىل كب�ة ومسؤولية

توفر وان اليه� تصل ان العمل منظومة يف ما خلال بسبب تستطع � وزارة مؤسسة وكل جهة وكل كل مسؤولية ويزن قيص الطفل� فحادثة

. الالزمة الح�ية

االرتكاز من ال بد تطويرها و عليها املحافظة يتم ان يجب الطفل االرسة و ح�ية يف مجال لألردن ريادية التي تعترب و الكب�ة فاالنجازات

صوته وعذابه اىل الوصول من جهة اية تتمكن ان دون حياته لخطر تعرض او االساءة لطفل بعدها والتطوير ليتم العمل التوقف عن عليها و

انقاذه. و

وما العمل ستتابع بل فقط التوجيهات حدود تتوقف عند لن االردنية لألطفال ولألرسة الدائم وعملها بخوفها العبدالله امللكة رانيا فجاللة

ابرياء. اطفال حياة �س املجتمع باكمله كونها تؤرق التي الهامة ينجز حيال هذه القضية ان �كن

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=270418
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        العدد: 15016                                                                                                          التاريخ: 2009-5-5

اليوم: الثالثاء                                                                                                ( 22 )         رقم الصفحة:

الطفولة رعاية عىل املل� تتهاوى أمـام االرصار لألطفال االساءة ظاهرة

انس الخصاونة ، عمر القضاة ، سليم ج�نة الدقس ، جعفر عطية ، الصحفية:حسام التحقيقات

أحمر خط هي واملرأة عىل الطفل الجرائم ان : بوضوح جاللته قال عندما جميعا االردني� ضم� عن الحس� بن الثا� الله عبد امللك جاللة عرب

الوطني املجلس بأن فقد اعلنت جاللتها ، الشأن هذا يف وحاس� قاطعا رانيا امللكة جاللة موقف جاء وهكذا ايضا ، االرد� وتخريب للمجتمع

لالطفال االساءة قضايا التعامل مع يف ثغرات هناك ان اىل مش�ة اململكة االرسة يف فريق ح�ية اآلن عن منذ املسؤول هو االرسة لشؤون

قضيتي يزن امام قلوبهم بعنف اهتزت الذين االردني� جميع بلسان ناطقة امللكية املواقف هذه لتكون ، اسبابها ومعالجة تحديدها ويجب

� الطيب ان شعبنا ، ذلك املاضية الثالثة الشهور خالل حالت� منفصلت� يف األرسي ، للعنف تعرضه� نتيجة توفيا الطفالن اللذان وقيص ،

، واالعراف والقوان� لكل الرشائع انتهاكه يف واملقزز ، يف بشاعته الصارخ الشكل بهذا آدمية االنسان تنتهك فيها ماضيه حوادث عرب يألف

الجميع يدفع حافزا يكون ، املجتمع يف تتفىش ظاهرة إىل تتحول بحيث ، الحاالت هذه تكرر من والخشية اال� يعترصها التي ولعل القلوب

لألطفال االساءة جرم فيها ، يكون عادة وطبع سائد تتحول اىل بحيث ال والقسوة ، الوحشية لهذه الهمم ، للتصدي كل اىل املطالبة بشحذ

. القتل بجرم مقرونا

القضية هذه جوانب مختلف عىل الضوء تسلط ان التحقيق هذا يف تحاول ومتعددة كث�ة لالطفال االساءة وسائل بأن ادراكها ومع «الدستور»

. الخط�ة

األرسة ح�ية إدارة
االدارة معها تتعامل التي الحاالت طبيعة وعن ، واالرسة الطفل ح�ية االدارة يف دور عن تحدث االرسة مدير ادارة ح�ية الزعبي محمد العقيد

او انواعه) بجميع (الرضب جسدية اعتداءات سواء كانت االطفال عىل حاالت االعتداء جميع مع تتعامل االدارة ان اىل فاشار ، املجال هذا يف

وكذلك خارجها ، من او االرسة داخل من الفاعل كان سواء عن عمر الضحية النظر بغض الذكور االناث او عىل عىل سواء جنسية اعتداءات

البالغات االناث عىل الواقع الجسدي االيذاء حاالت وايضا ، االرسة داخل من االطفال ويكون الفاعل عىل الذي يقع وااله�ل االرسي العنف

داخل االرسة. من ويكون الفاعل

ومن اك� ، خارجها من او ارسهم قبل من االساءة كانت لالطفال سواء االساءة حاالت من العديد تستقبل االدارة ان وذكر العقيد الزعبي

قبل الطفل من عىل الذي �ارس ثم العنف النفيس ومن الجنيس االعتداء يليها ، بالرضب االعتداء حاالت هي االدارة تستقبلها التي الحاالت

مؤهل� وضابطات ضباط قبل من التحقيق ثم ومن تامة برسية تستقبلها االدارة الحاالت التي مع جميع ويتم التعامل ، محيطه او ذويه

النفسية الراحة توف� من شأنها مقابالت خاصة غرف الضحية) داخل الحالة وجنس نوع (حسب الحاالت هذه مع التعامل عىل ومدرب�

قبل خالته وزوجها من التعذيب انواع اسوأ اىل تعرض والذي يزن الطفل حالة هي الزعبي عنها تحدث التي اسوأ الحاالت ومن ، للضحايا

وطبيب نفيس وطبيب اجت�عي� باحث� خالل من االطراف مع جميع وحلها الحاالت جميع �تابعة تقوم االدارة اىل ان ..مش�ا وفاته اىل ادت

س� واالطمئنان عىل لالطالع الطفل منزل اىل االدارة بها تقوم التي الزيارات من خالل ميدانيا حلها بعد الحاالت متابعة جميع ويتم ، رشعي

وبالتايل ، االجت�عي� واملرشدين االخصائي� قبل من اليهم املوجهة واالرشادات للتعلي�ت االرسة اتباع حيث من ، السليم بشكلها االمور

إالرشادات. لهذه او مخالفات اعتداءات هناك اية كان ما اذا التحري

لبعض واتباعهم الديني الوازع قلة جانب اىل  ، الوالدين وخاصة االرسة  وعي قلة اىل  االطفال عىل االعتداء حاالت الزعبي العقيد وعزا

العقيد ودعا ، لالرسة السيىء االقتصادي الوضع االطفال بسبب عىل االعتداء يكون قد وكذلك والتقاليد ، العادات عن الخارجة املسلكيات

ملؤسسة التابع الساخن الخط او وهو(111) لالدارة الساخن الخط طريق عن لالطفال االساءة حاالت عن التبليغ رضورة اىل املواطن� الزعبي

مأوى. او ارسة اية �لكون ال ممن فيها اليهم املساء االطفال ايداع يتم والتي االردن(110) نهر
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لألرسة الوطني املجلس
ووضع الطفل بحقوق الخاصة الدولية التزم باملواثيق االردن قالت: ان غزالة هيفاء ابو الدكتورة الع� األرسة لشؤون الوطني املجلس عام أم�

ورعايته. وح�يته الطفل �اء عىل العمل حيث من الوطنية األولويات سلم عىل األساسية احتياجاته

التي للطفولة األردنية الوطنية الخطة بإعداد �ثلت والتي الطفولة مجاالت األردن يف قطعها التي الوطنية الجهود إىل أبو غزالة وأشارت الع�

الوطني  املجلس ابو غزالة ان وبينت العبدالله. رانيا امللكة بن الحس� وجاللة الثا� امللك عبدالله رعاية جاللة 2004 تحت عام إطالقها تم

 2004 عام اطالقها تم التي للطفولة الوطنية الخطة قامت باعداد املعنية الوطنية واملؤسسات التخطيط وزارة مع االرسة بالتعاون لشؤون

أن األردن يعا� من غزالة وقالت أبو ، املشاركة الح�ية و و حقهم يف البقاء و الن�ء لألطفال تضمن آمنة اىل خلق بيئة هدفت الخطة حيث

اتخاذ عىل الدول أن تنص ( التاسعة عرشة الطفل ،“املادة حقوق اتفاقية عىل املصادقة رغم ، جنسيا بهم األطفال والتحرش اغتصاب مشكلة

شددت و ، املبكرة) الطفولة مرحلة خالل خاصة العنف أشكال من من أي شكل األطفال حرمة لح�ية الالزمة والرتبوية الترشيعية التداب�

القضايا هذه مثل يف مواجهة سلبيا األهل موقف يكون ما فغالبا ، عىل األرسة دخيل أي من واالنتباه يف توعية الطفل األهل دور عىل أبو غزالة

للمختص�. وفقا الحاالت لهذه الحقيقية ظهور األرقام بعدم يساهم م�

تأسيس املجلس
وكمظلة  والترشيعات للسياسات فكرية كهيئة  2001 لعام   27 رقم  القانون �وجب 2002 العام يف تأسس املجلس بان ابوغزالة وقالت

العبدالله امللكة رانيا لجاللة املجلس رئاسة الثا� عبدالله جاللة امللك وأوىل العنف ، من خاصة األرسة ح�ية مجال يف العاملة للمؤسسات

من عمله بإعداد العديد وبدأ املجلس والترشيعات ، السياسات مستوى عىل يعمل تشار� نهج بإيجاد تأسيسه منذ املجلس ك� اهتم ،

املؤسسات عليه جميع تتفق برنامج أول العنف وهو االرسة من لح�ية الوطني واإلطار االردنية اسرتاتيجية االرسة أبرزها االسرتاتيجيات

لح�ية االطفال. الوطني واإلطار للطفولة الخطة الوطنية املجلس أعد ك� ، العنف من األرسة ح�ية مجال يف العاملة

املشاريع أهم
مع بالتعاون االرد� الطفل قانون عىل إعداد اآلن يعمل بأن املجلس بينت ابوغزالة املجلس يعمل عليها والربامج التي املشاريع وحول أهم

طالبنا حيث الوطنية ، املؤسسات مع بالتعاون االرسي االرشاد اسرتاتيجية اعددنا ك� ، قريبا النور يرى ان نأمل وزارة التنمية االجت�عية والذي

، الربنامج لهذا اطار فيها لوضع األساتذة من لجنة وشكلت لذلك استجابت وقد االرسي لإلرشاد ماجست� باستحداث برنامج االردنية الجامعة

نفسها. الجامعة مع بالتعاون دليل لإلرشاد االرسي عىل اعداد نعمل أننا إىل ، باإلضافة االرسي االرشاد لدعم رافدا سيشكل ذلك اذ

لح�ية االرسة الثا� املؤ�ر آخرها كان هذه القضية عن للحديث املؤ�رات من العديد نظمنا العنف األرسة من مجال ح�ية يف بانه وقالت

من لشؤون األرسة الوطني املجلس طلب وقد ، العنف من االرسة اقليمية لح�ية شبكة انشاء نتج عنه بع�ن مؤخراً عقد الذي العنف من

العرب. االجت�عية الشؤون قبل وزراء من وتفعيلها هذه النتيجة تبني العربية الدول جامعة

حول املقبلة النرشة موضوع وسيكون ، املرأة بحقوق تتعلق أساسيات نرشة يصدر األرسة لشؤون املجلس الوطني بان ابوغزالة واضافت

ترشيعات يف املرأة حقوق عىل الضوء إلقاء حول النواب مجلس مع بالتعاون ندوة مؤخراً ك� نظم املجلس ، العمل ترشيعات يف املرأة حقوق

فيه تشرتك إلكرتو� برنامج إعداد عىل لشؤون األرسة الوطني املجلس يعمل كذلك والتجارة الصناعة وغرفتا العمل وزارة فيها شاركت ، العمل

للعنف. تعرضت التي الحاالت من حالة كل ومتابعة تقييم عملية اجراء بهدف ، العنف من األرسة بح�ية املعنية املؤسسات

والتعليم الرتبية
، حيث والالمنهجية املنهجية لربامجها تدريسهم من خالل وح�يتهم االطفال وتوعية توجيه واساس يف هام بدور والتعليم وزارة الرتبية تقوم

بطبيعة يتعلق في� مدرسيهم وتوجيهات ارشادات خاللها يتلقون مدارسهم داخل طويلة فرتات الدراسية مختلف املراحل ومن االطفال يقيض

الصيفية يف العطل وثقافية ورياضية ترفيهية برامج بتخصيص تقوم والتعليم الرتبية وزارة جانب ان ، اىل املدرسة وخارج داخل سلوكياتهم

يف فراغهم اوقات وملء الذهنية ، افكارهم وتنشيط الجسدية الطالب تفريغ طاقات اجل من خطتها الالمنهجية ، وذلك ضمن ارشافها تحت

آمنة. اماكن ويف مفيدة نشاطات

:أن والتعليم وزارة الرتبية الطلبة يف العام وشؤون التعليم العكور مدير ادارة محمد يقول الدكتور املوضوع ويف هذا ، الوزارة لهم تحددها

سليمة داخل معها بطريقة والتعامل مشاكله حل عىل وتدريبه ح�يته الوقت نفس ويف اساءة اي من الطفل ح�ية الوزارة تهدف اىل فلسفة
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يتكيف بحيث والتعليمية والنفسية االجت�عية الجوانب مختلف يف ونامية فعالة اجيال بتخريج الرتبية هدف يتحقق بحيث ، املدرسة وخارج

التي الن�ئية واالساليب املهارات الكث� من الطالب اكساب تسعى اىل الرتبية والتعليم وزارة ان اىل العكور د. واشار . محيطه الطالب مع

من خالل يف املجتمع اقرانه ارسته ومع مع بها ان يتعامل �كن التي السليمة الطريقة وكذلك بالنفس الثقة اثراء الطالب ومنحه اىل تهدف

اىل د.العكور أشار يتعلق بالعنف املجتمع. و�ا يف للعنف واالساءة تعرضه حال يف نفسه لح�ية قدرته الوقائية التي تطور لالساليب اتباعه

. ذاتها بحد ظاهرة يشكل اال انه ال املدرسة فيه �ا مكان كل يف موجود انه

ضد االطفال  الخاصة بالعنف 2008 لعام دراسات اليونسيف احدى نتائج ان العكور وب� يف املدارس ، االردن سكان ثلث ان العكور وذكر

الطفل بان يعني وهذا ، ارسهم يقع عليهم من الذي العنف نسبة لنفس مقارب يف املدرسة عليهم الذي �ارس العنف نسبة ان اظهرت

. مكان كل من العنف يحيطه

وطنية قضية
تقدم الوزارة فإن ، باكمله املجتمع مسؤوليتها منها بح�ية الطفل وبان العنف قضية وطنية يتحمل وا�انا الوزارة ان اىل العكور د. واكد

ان العكور اىل وأشار ، سليم معها بشكل والتعامل املشاكل لحل تربوية واساليب الطالب مهارات اكساب هدفهم املدارس يف تربوي� مرشدين

االطفال النفسية لجميع والح�ية الرعاية توف� برنامج عىل تدريبهم وتم الرتبية التي طورتها وزارة االدلة بعض عىل مدرب� املرشدين معظم

قسم استحداث جانب اىل هذا ، االوىل صفوف املرحلة ويف منهاج االطفال رياض االساءة يف من الطفل ح�ية ادماج مفاهيم تم وكذلك ،

والتعامل الشكاوى الستقبال الساخن الخط استحدثت الوزارة ان ك� ، الوزارة الطلبة يف وشؤون التعليم العام ادارة يف االساءة من الح�ية

العنف ملفاهيم الوعي بهدف زيادة وشؤون الطلبة العام التعليم ادارة االساءة يف من الح�ية قسم استحداث كذلك تم ، بشكل مبارش معها

. مهارات شخصية الطالب اكساب ومحاولة االجت�عية ، او النفسية كانت عنه سواء الناجمة واآلثار

مؤسسة نهر األردن
الجسدية االساءة اشكال معاملته جميع او اساءة للطفل االساة تتضمن تقول ، االردن نهر مؤسسة ح�ية الطفلـ  برنامج مديرة ، بشارة سامية

يؤدي م� ، قدرته نطاق عن خارجة باع�ل القيام يف الطفل او استغالل باه�ل املعاملة او الجنسية وااله�ل واالساءة ، السيئة املعاملة او

العوامل ومنها ، الظاهرة هذه اشاعة يف تساهم مختلفة عوامل ، وهناك وكرامته و�ائه وبقائه الطفل كامن لصحة او اذى فعيل الحاق اىل

الخالفات ، االرسة  داخل االجت�عية الضوابط العزلة وضعف ، الدخول تد� ، االرسة داخل البطالة معدالت  كارتفاع والبيئية االجت�عية

يؤدي م� ، عىل املستوى الفردي وضغطاً احباطاً العوامل هذه تسبب حيث ، العنف اىل ونظرتها باالفراد البيوت اكتظاظ ، الفقر ، الزوجية

الصعب ومن االرسة داخل واالساءة العنف حدوث السهل من فانه وعليه ، الضغوط هذه ملثل نتيجة يعترب والذي االرسة العنف يف ظهور اىل

اكتشافه.

اآلمنة املدارس
من يعترب والذي ، التعليم لقطاع كب�ا اهت�ما تويل التي امللكة رانيا العبد الله جاللة من مبارش وبتوجيه األردن نهر ان مؤسسة وأضافت

والطفولة لالرسة امللكة رانيا مركز مع ، بالتعاون به العمل سوية لرفع وذلك الفئات العمرية مختلف من للطالب القطاعات الحاضنة اهم

مع العمل خالل من املدرسة ضمن اسوار آمنة بيئة لخلق ، والتعليم الرتبية مع وزارة بالرشاكة اآلمنة“ “املدارس مرشوع اطالق تم ، حيث

بدأ حيث ، اململكة مناطق مختلف يف املرشوع يف تطبيق املركز رؤية وتتمثل ، وذويهم انفسهم الطلبة اىل ، اضافة والتعليمي االداري الكادر

احتياجاتها وتحديد ، هذه املناطق يف املدارس وضع تقييم املركز عىل فريق ويعمل ، العقبة يف القد�ة والبلدة النرص جبل يف منطقتي املرشوع

آمنة بيئة خلق هو ، منه الهدف العام ان اىل بشارة فاشارت املرشوع اهداف اما عن ، مدرسة لكل مناسبة توعوية وبرامج بخطة عمل للخروج

واالطفال املدارس وعي العامل� يف رفع املرشوع اىل ، كذلك يهدف املدرسة داخل لوقف العنف تهدف من خالل انشطة وذلك ، املدرسة يف

اىل زيادة الوعي اضافة ، املدرسة اطار ضمن عليها التعرف يتم تلك التي املدرسة او تقع يف من املمكن ان التي ، اشكال االساءة وذويهم بكافة

والح�ية. املشاركة يف الطفل حق عىل الرتكيز مع الطفل بحقوق
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وقائية خدمات
، تتالئم االساءة من ح�ية الطفل يف مجال متنوعة نقوم بتقديم خدمات وقائية وتوعوية الطفل ح�ية يف برنامج اننا : تقول بشارة واضافت

الطفل اىل ح�ية الربنامج هذا حيث يهدف ، والتدريب التوعية برامج خالل من وذلك ، والفردية االرسية واملجتمعية الثقافية السياقات مع

التصدي الشكال االساءة اىل ، اضافة االرسة افراد ب� االيجا� االرسي التفاعل وتقوية ، الصحيحة والتنشئة م�رسات الرتبية تعزيز من خالل

مالذ التي تعترب االرسة عىل اعت�داً ، التأهيل واعادة الوقاية ونشاطات التوعوية النشاطات خالل من ، عليها عىل القضاء والعمل ومواجهتها

. املجتمع يف ووحدة البناء االساسية الطفل االفضل

الترشيعات تحديث
االسرتاتيجيات خالل من تسعى الوزارة ان  االجت�عية التنمية وزارة يف االجت�عي الدفاع مديرية الخرابشة مدير محمد اكد جانبه ومن

واملواثيق والترشيعات القوان� مع انسجاما  الفئة لهذه املتكاملة االجت�عية الرعاية خدمات تقديم الطفولة لح�ية املختلفة والخطط

متعددة فئات اىل خدماتها تقدم الوزارة ان الخرابشة اىل واشار ، الطفل حقوق عىل اتفاقية االردن صادق وقد الطفل ، املتعلقة بحقوق

العمرية الفئات وحسب الخاصة الفئة الخدمات حسب ، وتقدم االيتام وفئة ، النسب مجهويل وفئة ، اُملساء اليهم وفئة االرسي التفكك كفئة

حقوق اتفاقية تاما مع انسجاما ينسجم والذي الطفل قانون املختلفة واعداد مسودة الترشيعات تحديث عىل حاليا الوزارة ، وتعكف املختلفة

املسؤولية سن وتحديد للحرية غ� السالبة البديلة العقوبات وادخال االجت�عي ، البعد عىل والرتكيز العقابية النظرة عن واالبتعاد الطفل

ست مؤسسات  للوزارة ، ويتبع هم دون 18 عاما ملن وذلك والرعاية للح�ية املحتاج� االطفال مع الوزارة ، وتتعامل سنة 12 بسن الجزائية

تقدم اهلية تطوعية مؤسسة (26) وجود اىل واشار ، عمرية فئات ثالث اىل املنقسمة العمرية الفئات  وحسب ورعايتها بالطفولة تعنى

. املؤسسات وتلك الوزارة ب� اتفاقيات تعاون توقيع خالل من املتكاملة لالطفال خدمات الرعاية

اليهم املساء األطفال
العالقة ذات والتطوعية الرسمية الجهات كافة مع مؤسيس تشار� بنهج تعمل الوزراة ان اليهم فقال الخرابشة : اُملساء لالطفال بالنسبة واما

ضمن اقسام ح�ية اجت�عية خدمة ستة مكاتب اىل اضافة ، الحاالت املختلفة مع للتعامل العام مديرية االمن يف االرسة ح�ية ادارة وخاصة

الحاالت املختلفة وايداع املبارش ومعالجة الحاالت التواصل خالل من الخدمات االجت�عية وتقدم ، اململكة مختلف مناطق املنترشة يف االرس

االجت�ع� لالرس لالخصائ� امليدانية الزيارة من خالل وارسهم اعادة تأهيل االطفال عىل ليتم العمل ، الرعاية دور يف االقامة تستدعي التي

للطفل. االرسي الوضع لض�ن ،

قانونية ض�نات
يف للحدث اعتبار االسبقية عدم اهم تلك الض�نات ومن العقابية وليس االجت�عية الض�نات يركز عىل االحداث قانون ان الخرابشة وأكد

االجازات واملناسبات يف اهلهم فرصة التواصل مع االحداث واعطاء املدة ، ثلث بعد عن الحدث املرشوط االفراج اتاحة اىل ، باالضافة املستقبل

االندماج يف الشباب هؤالء استمرار دور الرعاية وض�ن لخريجي الكر�ة الحياه اىل تأم� تسعى الوزارة الخرابشة ان ، واكد واالعياد الرسمية

االجت�عية التنمية التابعة لوزارة املختلفة يف املديريات الرعاية دور من تخرجوا الذين الشباب هؤالء من كب� عدد تع� تم حيث ، يف املجتمع

هذا  الوزارة وتعكف ، تزويجهم 16 شابا تم الذين عدد بلغ حيث بعضهم بتزويج 2008 بدأت عام منذ الوزارة ان وب� تأهيلهم ، والعمل عىل

لهم. الكر�ة الحياة لتأم� للوزارة كاملة خطة يف الشباب هؤالء من لسبعة خاصة مساكن بناء عىل العام

كب� دور لألرسة
وترشيبهم واالتجاهات القيم االطفال واكسابهم وتربية تنشئة يف كب�ا دورا لالرسة ان يقول: والتدريس املناهج استاذ ، سنينة ابو عودة د.

حيث تقوم ، االجت�عية والثقافية العوملة امام مظاهر والثقايف الفكري االغرتاب مظاهر كل وتحصينهم من ، وثقافته املجتمع وتقاليد عادات

ابو د. واشار بسلوكه وترصفاته ، ادارة نفسه والتحكم عىل قادًرا وناضًجا يافًعا شباباً يصبحوا وحتى ، مراحل حياتهم جميع يف بتنميتهم االرسة

اىل تفكك تؤدي التي االسباب اهم من ذلك يعد ، فان متفاهم� واالم غ� كان االب فاذا ، واالم االب من يبدأ داخل االرسة الخالف ان اىل سنينة

ذلك فيؤدي سلبي ، بشكل االطفال عىل التأث� يف رئيسا سببا االرسة كالفقر والبطالة نطاق عن الخارجة االجت�عية املظاهر ك� وتعترب االرسة ،

االرسة قبل الزائدة من الح�ية �ط ان سنينة ابو د. وب� ، العاطفية و اليومية بالطفل وتلبية احتياجته االهت�م من االرسة �كن عدم اىل

سلوكياته عىل ينعكس سلبا بها وهذا القيام غ�ه يكلف بل ، منه املطلوبة يقوم باالع�ل ال بنفسه فاقدا للثقة ، غ�ه عىل متكًال تجعل الطفل

االرسة دور غياب ظل يف ببعض اقرانه ليلتحق ، ارادته �حض ان يكون �كن الطفل اختفاء ان اىل سنينة ابو واشار ، املدرسة او البيت يف سواء
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املختلفة. ورغباته احتياجاته لتوف� السوء ورفاق الرسقة اىل الطفل فيلجأ السلو� هو بداية االنحراف ويكون ذلك ، االهل واهت�م

اختفاء االطفال
حيث تطرق ، لالرسة املجتمعي البناء مس�ة الرضورية الك�ل الحياتية املهارات واكسابه الطفل تنشئة يف االرسة دور عن سنينة ابو د. واضاف

ظل  ويف الفرد نفسه االختفاء ينشأ بارادة هذا وان عاما ، اىل 18 15 االعوام ب� يكون قد فقدان الطفل ان وب� اختفاء االطفال موضوع اىل

االنحراف بداية اختفاء الطفل تكون هذه �جرد وانه ، ابنائهم الوالدين برعاية وعدم اهت�م االرسة رقابة كغياب ، به تحيط اجت�عية ظروف

ترصفات ال اخالقية م�رسة يدفعه اىل م� السوء ، رفقاء ومع غ� السوية الصداقات الظروف تلك ظل يف املفقود الفرد يبني ، حيث السلو�

أو منهم االنتقام ويريدون أرسة من اك� ب� عائلية خالفات مشاكل أو يكون سببه أن فيمكن األطفال الصغار اختفاء اما ، مثال كالرسقة

األرسة ابتزاز تهدف ايل عصابات هناك يكون األرد� �كن ان املجتمع يف غ� موجودة وهي أخرى حاالت ويف ، أطفالهم قلوبهم عىل حرقة

األب لرغبة يكون سبب ذلك فقد ذويهم قبل من األطفال عىل االعتداء أما ، األهداف من ذلك األطفال أو غ� أعضاء بعض أو املتاجرة يف

اجت�عية اقتصادية أو ظروف نتيجة اضطرابات نفسية من يعا� األب يكون أخرى قد حاالت يف و ، طريق أطفالها عن األم من يف االنتقام

ارادته. عن خارجة

دولية احصاءات
السنة اليونسيف احصائيات بحسب السوفا� عبدالله املحامي الدكتور البيت آل بجامعة التجاري املساعد القانون أستاذ يقول جانبه من

مجال  يف املعيشية الصعبة الفجوات من محذرا ، أشكالها أسوأ يف واإلساءة معرض� للعنف العا� حول طفل مليون 300 حوايل هناك املاضية

ذات العالقة. الجهات امام املجال بهذا التحديات أهم كونها اململكة يف الطفولة واألمومة

اجت�عية ظاهرة
عن وغيابهم باألطفال واالهت�م العناية عدم شكلت ظاهرة : يقول الجريبيع محمد االجت�عية الدكتور واالبحاث للدراسات ال�يا مدير مركز

التحوالت عىل مؤرشاً يعد بحد ذاته وهذا األخ�ة ، اآلونة يف االردنية الساحة عىل تطفو بدأت التي االجت�عية أحد الظواهر وضياعهم املنزل

األرس. نتاج األطفال هم أن بإعتبار ووظائفها واجباتها يف وتغ�اً أصابت األرسة السلبية التي

منتج صحيح
وانتشارها الظاهرة هذه وتعود ، صحيحاً ومت�سكاً املنتج كان كل� ولدورها لوظيفتها واعية مت�سكة كانت األرسة كل� الجريبيع ويضيف

أصابت التي التحوالت العوامل أبرزها من العديد عن بيوتهم ظاهرة سلبية نتجت من يخرجون الذين األطفال املرشدين أو ظاهرة وهي

عن البحث قيمة وتعظيم للعمل خروجها بسبب أبنائه� سواء عن الوالدين وإنشغال ، والرتبوي االجت�عي بدورها قيامها وعدم األرسة

�نها األطفال. والتي عادة ما يدفع األرسية الخالفات بسبب اإلقتصادي أو املردود

مسؤولية اجت�عية

بإعتبارها األرسة ملؤسسة األوىل وهي الوظيفة األوىل مسؤولية اجت�عية بالدرجة هي والحفاظ عليهم باألطفال العناية أن الجريبيع ويقول

بديلة مؤسسات أصبحت هناك املجتمع أصابت التي التطورات والتحوالت أمام ولكن لألطفال ، والحاضنة األساسية اإلجت�عية األوىل املؤسسة

لدخول طبيعية نتيجة وهي األطفال وتربيتهم ، بح�ية األرسة املتعلق دور من جزًءا أخذت والتي الحضانات مثل بوظائفها األرسة تشارك

املرأة لسوق العمل.

األطفال الذين أولئك خاصة عليهم ، والحفاظ األطفال ح�ية يف والكب� املهم الدور عليها األخرى اإلجت�عية املؤسسات الجريبيع أن واعترب

عدم حالة بديلة يف مؤسسات وهي والالحقة ، األولية اإلجت�عية الرعاية مؤسسات دور وهنا يأ� وقال ، تحتضنهم طبيعية لهم أرس ال يوجد

واضاف لذلك ، عائقاً تكون رشوطها وأحياناً املهام بهذه للقيام الكافية بالدرجة قادرة البديلة غ� هذه املؤسسات إال أن أرس طبيعية ، وجود

بوجود الطفل نظام يضمن إيجاد من بد ال األرس هذه توفر عدم حال ولكن يف أرسهم ضمن لألطفال و�وهم ورعايتهم الحقيقي الوجود أن

مشاكلهم حل نحو أبنائهم ومساعدتهم عىل وواجباتهم بدورهم وجود برامج توعية لألهل إىل باإلضافة ، األصلية نفس األرس تؤدي بديلة أرس

الكر�ة. الحياة ملستوى األد� يضمن توف� الحد �ا خاصة اإلقتصادية
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والجهل الفقر
العوامل أولها رئيسة أسباب عدة إىل الظاهرة بروز هذه إرجاع �كن انه قالت ، العمل وزارة يف االطفال عمل وحدة رئيسة ، غادة دراوشة

إىل كرهوا أم رغبوا ُيَزجون املتحرضة يجعل األطفال أو النامية املجتمعات يف سواء كان األرس يصيب الذي حدة الفقر فتزايد باالرسة املتعلقة

من حدته التخفيف يف الجد عن ساعد تشمر أن باملجتمعات حرياً الفقر. لذا كان تصارع التي األرسة يف إعالة يشاركوا حتى العمل ، ميدان

الجهـــــــل هو هذه االسباب وثا� العميق. من سباتهم يفيقون العقالء يجعل بأن ، كفيل املجتمع عىل وخراْب من مآْس يولده وانتشاره إذ ما

مستويات أن ، ك� حاجتها لها املصنع ليوفر به إىل وتدفع من الدراسة ابنها أن تخرج ال تبايل أنها تجد ولذا والتعلم قيمة العلم تجهل ، فاألرسة

، املواصلة فيها عىل وتشجعهم الدراسة إىل الطالب ترّغب أن من بدالً فهي وجموداً ركوداً تعيش زالت ال النامية البلدان يف خصوصاً التعليم

وكذا سليً� ، ، وبنائه بناًء ووعيه عقله ترشيد الطاقات نحو كل وتسخ� ، به والرفق ، باملتعلم وحسن املعاملة الصحية األجواء خلق خالل من

أنها نجد ذلك من بالعكس ، فهي ومقدرته طاقته فوق يف أع�ل الطفل هذا أن تستخدم عن تغنيها محتاجة بحيث كانت إن مساعدة أرسته

أو تلك. الدول هذه عاتق عىل امللقاة األعباء ك�ة بحجة الجوانب هذه تهمل

وطنية اسرتاتيجية
حيث  العمل ، سوق طفل من حوايل(3,000 ) سحب تستهدف خطة وضعت األردنية العمل وزارة ان فقالت دراوشة لألردن اما بالنسبة

أع�رهم ترتاوح الذين أولئك بتوعية تقوم يف ح� ، مهني تدريب عىل املدرسة والحصول إىل العودة 16عىل سن دون األطفال الوزارة تشجع

ك�  ، املجانية املهني التدريب ملراكز عىل االنتساب تحضهم ك� ، العمل وساعات األد� األجر حد �ا فيها بحقوقهم عاماً ( 18و16 ) ب�

وحدة العمل وزارة أنشأت االسرتاتيجية هذه ولتنفيذ العمل ، قانون تعديل إىل الوزارة تسعى إذ ، الترشيعات تحديث إىل الخطة تهدف

سحاب يف الدعم االجت�عي“ أنشأت ”مركز حيث العامل� ، لألطفال التعليم سياسات إيجاد إىل إضافة ، األطفال عمل مكافحة يف متخصصة

ك� سهًال ليس املشكلة مع التعامل دراوشة أن واكدت املترسب�. العامل� باألطفال البرشية الخاص للتنمية الهاشمي الصندوق مع برشاكة

حاجاتها ، لذا لسد يكفي ال األرسة مدخول ألن أو العمل يستطيع ال األب ألن أطفالها إما مدخول عىل تعتمد األرس من العديد أن إذ يبدو ،

املالية توف� البدائل ان تحاول الحكومة عىل في� العمل سوق من سحبهم هو يهم ف� فردي. أساس عىل األطفال العمل سيكون مع فإن

ملثل هذه األرس.

اعادة تأهيل
عمل من الحد اسم عليه اطلق الذي املرشوع قالت ان ، سحاب يف العامل� باالطفال الخاص االجت�عي مديرة مركز الدعم ، نهاية دبدوب

العمل اصحاب عن ممثلة االردن صناعة وغرفة ، االجت�عية والتنمية ، والتعليم والرتبية ، وزارات العمل مع يف االردن بالتعاون االطفال

وتقديم تأهيلهم خالل من العامل� االطفال ودمج العادة تأهيل يسعى ، املركز عىل الخ�ي الهاشمي الذي سيرشف والصندوق االرد� ،

ظاهرة ملكافحة الوطنية اللجنة ان اىل دبدوب واشارت ، مجال الخدمات الرتفيهية يف الرتبوي واالرشاد املهني والتدريب الخدمات التعليمية

سوق من للخطر عرضة االك� االطفال النتشال املدى قص�ة اهدافا تحوي ، الظاهرة من هذه للحد اسرتاتيجية وطنية االطفال اعدت عمل

. العامل� االطفال ارس املدقع لدى الفقر نسبة من تخفف املدى بعيدة واخرى مقاعد الدراسة ، من الترسب االطفال من ومنع ، العمل

اوال األرس اوضاع معالجة
واألفراد األرسة حياة تحس� نوعية يف تسهم متميزة خدمات تقديم الوطنية إىل املعونة وصندوق التنمية االجت�عية وزارة دبدوب ودعت

املشكلة هذه عالج ان حيث األطفال ، عمل أشكال أسوأ احد هي التي التسول ظاهرة من الحد إىل باإلضافة هذا ، البرشية املوارد وإستث�ر

من عالية درجة اىل نصل ان من بد لذا فال سوق العمل ، اىل عامل� اطفاال التي تخرج االرس اوضاع معالجة بالدرجة االوىل جذريا يتطلب

وما ، سحاب يف الدعم االجت�عي ومركز العمل وزارة االطفال يف عمل كوحدة ، االطفال عمل ظاهرة املعنية �عالجة الجهات ب� ما التعاون

الجهد تشتت عدم يضمن كادر واحد ضمن الجهود هذه جميع تتوحد ان بد حيث ال ووزارة الرتبية والتعليم ، الوطنية املعونة ب� صندوق

االرس التي لجميع السيئة االوضاع االقتصادية تتم معالجة ان بالرضورة يعني وهذا ، الظاهرة هذه معالجة رسعة يلبي الطموح يف وبشكل

. الوطنية املعونة صندوق وهذا هو دور ، االطفال هؤالء اخرجت

الوطني املرشوع لهذا دع� يقدم ان الخاص الذي يجب القطاع و�ساهمة املذكورة الجهات جميع جهود تكاتف من غ� انه دبدوب واضافت

الظاهرة . االحوال التصدي لهذه من حال بأي �كن فال ،
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اجت�عي دعم
متابعته لالطفال خالل قال انه من ، يف سحاب العامل� باالطفال الخاص االجت�عي الدعم مركز االرشاد يف قسم رئيس االستاذ محمد صدقة

فقام والتعاسة الشقاء عالمات عليه تبدو االطفال احد ان الحظ املرات احد ، ففي الفقر املدقع من الحاالت بعض يرصد ان استطاع املركز يف

اجت�عيا مشتتة كانت اىل ان االرسة باالضافة ، للسكن يصلح ال متهاوي بيت يف تعيش ارسته ان سكنه مكان زار ان بعد ليكتشف �تابعة حالته

. اجت�عية يف مؤسسات موجودا بعض افرادها وكان

انه : صدقة قال حالة ثانية ويف ، املنزل هذا بصيانة اوعزت هذه الحالة والتي عن االجت�عية التنمية لوزارة تقرير تم رفع انه صدقة واضاف

ان لزيارة ارسته� ليكتشف دعاه ، م� املركز يف الدراسة االنقطاع عن كانا كث�ات ، املركز يف فتات� عىل والحرمان بادية البؤس مظاهر الحظ

ارسته� به مع يعيشان كانا الذي املنزل ان اىل ، باالضافة املركز اىل للقدوم له� مناسبة او مالبس مرصوف وجود عدم بسبب كان انقطاعه�

. املعيشة الكر�ة مستويات اد� فيه تتوفر ال

لألطفال األساسّية األمان قواعد
عملّية يبدأ أن ، �كن جملة عن الطفل يعّرب أن �جرد انه : صدقة قال اطفالهم لح�ية بها الوالدان يلتزم ان يجب التي اما بالنسبة للقواعد

طفلهم يعلموا ، ويجب ان االوقات جميع يف اطفالهم اين اآلباء يعرف ان يجب ، لذا االستغالل او االختطاف من نفسه يحمي التعّلم كيف

ينتبه وأن يعرفه ، ال شخص أو غريب أي مع ، وأّال يتحدث حارس االمن يذهب للرشطي أو العامة أن االماكن أحد عن والديه يف انفصل إذا

اآلباء يعّلم ان يجب ك� ألطفالهم ، اهت�ما كب�ا يعطي أو بالغ وجود مراهق يف حال وان يتيقظوا ، سلوك أطفالهم يف للّتغي�ات االهل ايضا

ملخاوف االطفال االست�ع بعناية يجب ك� بالخطر شعورهم عند ال يف قول لديهم الحق أن لهم يؤكدوا أن مشاعرهم و يف يثقوا أطفالهم بأن

أن يجب ذلك عمل ما شخصا حدث ان ما وإذا بالقلق ، يشعرون تجعلهم طريقة يف يلمسهم أو منهم يقرتب أن ينبغي ال أحد أن وتعليمهم ،

ما الحظوا إذا بعيدين يبقوا وان ، الوالدين �وافقة اال شخص اي مع مكان اي اىل يذهبوا أّال تعليمهم أيضا يجب ك� الوالدين فوًرا ، يخربوا

أو البيت يف عامال كان االشخاص سواء البالغ� أو أحد منهم طلب اذا املساعدة تقديم يرفضوا وان ، سّيارة يف أو مشيا يتبعهم ما شخصا ان

الرصاخ بوجوب تعليمهم يجب ك� ، الصغار وليس من الكبار من املساعدة يطلب أن عليه فالواجب ، املساعدة يف الشارع السن يف كب�ا رجال

اطفالهم مع بعمل خريطة الوالدان يقوم يجب ان ك� الجسم أجزاء من يف يلمسهم ينبغي أن بالقوة وأّال اخذهم ما احد محاولة حال يف

التي الحافلة يعرفون انهم من التأكد رضورة ، مع املعزولة املناطق االختصارات او تجنب يتم بحيث اىل املدرسة املقبولة للذهاب الطرق تب�

. السائق واسم للمدرسة تأخذهم

مشرتكة مسؤولية
متكاملة ، فهي عملية األرسة دور عند فقط تتوقف وال ج�عية مسؤولية الرتبية ان عودة نبيلة الخ�ية العفاف جمعية تقول عضو من جانبها

و�ا أن والتزام ، واحرتام وفرض النظام بحب والتعليم التدريب يف دوره منهم ولكل املمتدة األرسة واألهل يف واملعلم� واملدرسة البيت ب�

استثناء حتى الوالدين دون الجميع عليها نظم ثابتة يتفق وضع يجب ، واالنطالق وواسع الخيال اللعب سنوات يحب سبع عمر تحت الطفل

عودة وتقول ذهابهم. أماكن وتوضيح االستئذان تعليمهم فيجب الغرباء مع الذهاب أو وحده الخروج من الطفل ح�ية عن نتحدث ونحن ،

. البنائهم أن يكونوا قدوة يجب الذين ، األهل من يبدأ النظام واحرتام فرض ان

كث�ة صعوبات
منها ، املعاملة وسوء من اإلساءة حامية لألطفال بيئة وضع إمام تقف كث�ة هناك صعوبات تربوي“بان جرب“مرشد حس� يقول جانبه من

تبدأ لالطفال التوعية ان اىل مش�ا ، تستحق العقاب التي امل�رسات ضمن لألطفال واإلساءة العنف م�رسة �نع رادعة ترشيعات عدم وجود

واملؤثرة يف الهادفة اإلعالمية الربامج غياب منها الطفولة بشؤون امام املختص� ع�ة حجر تقف التي املعوقات بعض هناك في� االرسة من

القرار. صناع

يتهددهم االطفال خطر عمل
يف الدول حتى انها تتواجد بل النامية الفق�ة الدول عىل ليست مقصورة ، وهي املعمورة أرجاء كافة يف األطفال ع�لة تنترش فيقول: ويتابع

عىل وجيل واضح دليل هذا ويف ، املجتمعات يف واقع وتغلغلها وجودها العاملي من القلق واتساع تنامي بقدر انتشارها سعة وبقدر املتحرضة ،

والرتبية والتأديب العناية وهي بحاجة ماسة إىل اإلنسان �و مراحل من مرحلة فالطفولة ، فيها مرغوب غُ� وأنها الظاهرة بهذه الرضا عدم
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عىل اإلحباط صورة وانطبعت ، عىل وجهه اإلجهاد قد طغت مالمح الحلم يبلغ � طفال ترى أن املحزن جداً ومن والشقاء ، اإله�ل إىل وليس

هذا إىل الصغ� املسك� جّر الذي ما حينها: فتتساءل ، وج�عته مجتمعه عىل والتمرد السخط يحمله من مظاهر عن ما ناهيك ، قس�ته

املرير؟؟ الواقع

ظاهرون للعيان
بحث كث� اىل تحتاج وال الصعوبة من اشكال شكل اي ال تحمل العمل مواقع يف يتواجدون الذين االطفال اىل الوصول عملية ويضيف: ان

وهم ، اىل عمل تجاري حقيقي منه التسول هو اقرب اىل اسلوب يف العلكة مثل رخيصة سلع لبيع الضوئية بك�ة عند االشارات يتواجدون فهم

السيارة مكان اصطفاف الحمولة اىل هذه اليصال بضعة قروش مقابل �شرتيات املتسوق� املحملة عرباتهم يدفعون الشعبية يف االسواق ايضا

حيث ، مهنة) (تعلم شعار تحت األخرى املهن من شابه وما ، والنجارة الحدادة وورش السيارات صيانة يف ورش لوجودهم باالضافة هذا ،

غروب من الصباح حتى يبدأ يوم طويل عمل مقابل االسبوع يف دنان� هذه املواقع العرشة يف العامل الطفل يتقاضاه الذي ال يتجاوز املبلغ

لدى حقيقية هناك جدية كانت ما اذا ومربرا حول جدا منطقيا يبدو تساؤل هو املشهد هذا ضمن اىل الذهن يتبادر يشء ، ولعل اول الشمس

الوطنية واالسرتاتيجية موجود ، سوق العمل من االطفال هؤالء سحب عملية يفرض الذي ، فالقانون هذه الظاهرة ملعالجة املختصة الجهات

يفرتض امليدان يف االسرتاتيجية هذه تنفذ املمكن ان من التي واآلليات ، موجودة الظاهرة هذه الستئصال ارادة وطنية �ثل يجب ان التي

والطموحات الخطط لتحويل كل حقيقة توفر ارادة يف هي املشكلة كانت ما اذا يدورحول فقط يبقى التساؤل لذا ، موجودة ايضا تكون ان

. افعال اىل

الحاجة هي السبب
ميكانيك السيارات وبأجرة اع�ل منهمكان يف هذا فه� ومع عاما ، االربعة عرش تتجاوز ال ، فاع�ره� طفالن ه� ، ا« م ، ، وط ع« ، »ي

الع�ل ال يحسبون ضمن االطفال ان هؤالء هو غريبا يبدو الذي ، ولعل االمر صنعة تالميذ انه� بحجة دنان� ، العرشة تتجاوز ال اسبوعية

فالشهادات ، تقدم شهادات فالورش ال ، املهنة لهذه يعرتف بامتهانهم احد ال ألن املهني� ضمن يحسبون الع�ل ، وال يتلقون اجر ال النهم

»ن.ع« اما فقط ، والوقت للحقوق وهدر عملية اضاعة االطفال هو هؤالء مع هنا يحدث ف� لذا ، املهني فقط مؤسسات التدريب يف هي

يف الحافالت ب� التجوال دائم تجده لذا ، الباصات يف والحلوى البسكويت يبيع فهو ، عاما عرش اثني يتجاوز عمره ال الذي الصغ� الطفل ،

الذي والدخل ، العمل يستطيع وال مريض والده يقول ان العمل ، لهذا سبب امتهانه تسأله عن وعندما ، الكربى العام احد مجمعات النقل

الحاجة وكرستها الفقر هزمها وعيون ناحلة ، اجساد املواقع بقية يف املوجودين االطفال بقية مع ايضا الحال هو وهكذا غ� كاْف لالرسة يتأ�

ان عملية صحيحا فليس لذا يوم ، كل يشاهدهم والجميع للعيان �اما ظاهرين االطفال ان هؤالء هو الشأن هذا يف البارز األمر ، ولعل

وتحري. بحث اىل كث� متابعتهم تحتاج

http://www.addustour.com/PrintTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2009/05/LocalAndGover_issue575_day05_id138714.htm
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األربعاء                                                                                                           التاريخ: 2009-5-6         اليوم:

اإلمارات يف املنعقد أرسة ” يف ” عا� يشارك �ؤ�ر األردن

( (برتا 6ايار ع�ن

يوم�. الذي يستمر العربية االمارات يف اليوم الذي بدا اع�له أرسة يف عا� مؤ�ر فعاليات يف االردن شارك

وأم� القضاة قايض الهاشمية الحرضة هليل إمام احمد والدكتور غزاله لطوف بسيسو هاله االجت�عية التنمية للمؤ�ر وزيرة االردن وفد وضم

. أبوغزالة الدكتورة هيفاء األرسة لشؤون الوطني املجلس عام

بالقضايا األرسية. وامختصون والرشعية اإلنسانية والعلوم االجت�عي العمل مجال يف والفكر العلم أهل من نخبة املؤ�ر يف ويشارك

واملحافظة األردنية األرسة الخاصة بتمك� للمبادرات جاللتيه� وتبني األردنية األرسة دعم العمل عن أوراق عىل يف مداخالتها وتحدثت لطوف

والشعبي. الرسمي والدعم و�يزها بالت�سك لالرسة العربية االيجابية اىل القيم مش�ة واالساءة العنف من وح�يتها كينونتها عىل

مشرتكة ج�عية مسؤولية ذلك أن معتربا قويا مت�سكا األرسي الكيان املحافظة عىل أهمية عن تحدثت ورقة عمل هليل قدم جهته من

للتصدي العربيةداعيا السنوية للدول حسب اإلحصائيات حدوثها تزايد ضوء يف حقيقية أزمة الطالق مشكلة واعترب واملختص�. للمؤسسات

إصالحها. معه �كن الذي ال الحد إىل وصولها األرسية قبل للمشاكل املناسبة الحلول ووضع الظاهرة لهذه

التي تعمل والربامج واآلليات تواجهها، التي والتحديات قيمها الثقافية واالجت�عية ح�ية يف األرسة عىل دور يوم� الذي يستمر املؤ�ر ويركز

واألخالقي. والديني الحضاري موروثها عن املنبثقة العربية األرسة بقيم ذلك وربط والتفكك والحضاري الثقايف االغرتاب من ح�يتها عىل

السليمة الرتبوية عىل املبادئ االجت�عي� بتنشئة أبنائها واألمن السلم ح�ية يف األرسة دور عن اليوم قدمت العمل التي وتحدثت أوراق

/هـ م ع ( بهويته وانت�ئه. (برتا املرتبطة االيجابية والوطنية والقيم الثقافية
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        العدد. 15018                                                                                                        التاريخ. 2009-5-7

اليوم. الخميس                                                                                                ( 8 )         رقم الصفحة.
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        العدد. 14088                                                                                                          التاريخ. 2009-5-7

( 10 )                                                                                                    اليوم. الخميس         رقم الصفحة.

العنف من املرأة لح�ية اإلعالمية األبعاد تبحث ورشة

الرأي - ع�ن

وسائل يف املرأة ضد العنف مناهضة آليات حول لإلعالمي� تدريبية ورشة فعاليات العالجي امليت البحر فندق يف الثالثاء مساء  انتهت

اإلعالم.

مع مرشوع األرسة بالرشاكة لشؤون الوطني املجلس ينفذه الذي املرأة ضد العنف ملناهضة والتأييد الدعم كسب مرشوع ضمن الورشة وتأ�

الدولية. للتنمية األمريكية من الوكالة وبدعم املرأة لصحة القطاع الخاص

من �كينهم إىل إضافة املرأة، ضد العنف قضايا مع االيجا� اإلعالمي للتعامل الالزمة واملعرفة باملهارات اإلعالمي� �ك� إىل وهدفت الورشة

العنف ضدها. أشكال ومناهضة املرأة لقضايا اإلعالمية الداعمة املواد والتأييد عرب والحشد التوعية حمالت تصميم وتنفيذ

كافة املعنية  املؤسسات  إلجراءات ومتابع األرسة كمراقب لشؤون الوطني املجلس العبدالله  رانيا امللكة إعالن جاللة عشية الورشة وتأ�

له. الالزمة الخدمات تقديم لض�ن األرسي العنف حاالت مع بالتعامل

من العنف، ومرشوع األرسة لح�ية الوطني باإلطار املشارك� تعريف يوم� عىل مدى متخصصون عليها مدربون يرشف التي الورشة وتضمنت

الخاص لح�ية املرأة. القطاع

ومهارات كسب الخاصة بالعنف اإلعالمية الكتابة ومهارات وفنون العنف من املرأة لح�ية اإلعالمية األبعاد عىل وشمل برنامج التدريب

اإلعالمية. خالل املادة من املرأة ضد العنف ملناهضة والتأييد الدعم

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=270842
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        اليوم: السبت                                                                                                           التاريخ: 2009-5-9

الجمعة املساجد خطب موضوع االرسي العنف

نيوز مال

وفقا والطفل االرسة عىل السلبية وتأث�اته واشكاله االرسي العنف موضوعات امس الجمعة عىل خطبهم يف اململكة مساجد ا�ة ركز - ع�ن

. االرسة املجلس الوطني لشؤون عن صحفي لبيان

احكام من الترشيعية تضمنته املصادر وما االرسي العنف بقضايا السمحة االسالمية رأي الرشيعة ركزت عىل جميع الخطب البيان ان وذكر

والطفل. للمرأة املوجهة العنف اشكال جميع تناهض

 

ملحاربة جميع العناية الفائقة الوطنية برضورة ايالء املؤسسات لجميع الله العبد امللكة رانيا جاللة توجيهات اطار يف التضم� ويا� هذا

. والشارع واملدرسة املنزل يف منهم البعض له يتعرض الذي العنف ألوان من ضد االطفال ,وح�يتهم اشكال العنف

لغرس ومدرسة والتنوير والوعظ للعلم منارة املساجد وباعتبار اإلسالمي التاريخ انبالج منذ وعظيمة سامية املسجد ان رسالة البيان واعترب

سوء معاملة �خاطر الدا�ة التوعية من خالل األطفال ضد العنف ثقافة مواجهة من والبد اإلسالمية, يف املجتمعات واملودة والرحمة العدالة

. املوجه ضدهم والعنف األطفال

انطالقا عليه السلبية العنف وآثار اإلسالم يف الطفل مكانة اىل الناس إرشاد يف مضاعفة جهودهم اىل االوقاف خطباء املساجد وزارة ووجهت

. الدينية املنابر خالل من املناسبة التوعوية توف� البيئة اهمية من

 

. االطفال ضد العنف حول األرسة لشؤون املجلس الوطني أصدرها التي النرشات بعض العبادة دور جميع عىل االوقاف وزارة ووزعت

http://malnews.net/web/?c=155&a=3976
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        اليوم: السبت                                                                                                          التاريخ: 2009-5-9

امس املساجد خطب موضوع االرسي العنف

عىل االرسة  السلبية وتأث�اته واشكاله االرسي العنف موضوعات عىل الجمعة امس خطبهم يف اململكة مساجد ا�ة ركز -( (برتا 9 أيار ع�ن

. لشؤون االرسة الوطني عن املجلس صحفي وفقا لبيان والطفل

احكام من الترشيعية تضمنته املصادر وما االرسي العنف بقضايا السمحة االسالمية رأي الرشيعة ركزت عىل جميع الخطب البيان ان وذكر

والطفل. للمرأة املوجهة العنف اشكال جميع تناهض

ملحاربة جميع العناية الفائقة الوطنية برضورة ايالء املؤسسات لجميع الله العبد امللكة رانيا جاللة توجيهات اطار يف التضم� ويا� هذا

. والشارع واملدرسة املنزل يف منهم البعض له يتعرض الذي العنف ألوان من ,وح�يتهم االطفال ضد العنف اشكال

لغرس ومدرسة والتنوير والوعظ للعلم منارة املساجد وباعتبار اإلسالمي التاريخ انبالج منذ وعظيمة سامية املسجد ان رسالة البيان واعترب

سوء معاملة �خاطر الدا�ة التوعية من خالل األطفال ضد العنف ثقافة مواجهة من والبد اإلسالمية, يف املجتمعات واملودة والرحمة العدالة

. ضدهم املوجه والعنف األطفال

انطالقا عليه السلبية العنف وآثار اإلسالم يف الطفل مكانة اىل الناس إرشاد يف مضاعفة جهودهم اىل االوقاف خطباء املساجد وزارة ووجهت

. الدينية املنابر خالل من املناسبة التوعوية توف� البيئة اهمية من

. االطفال العنف ضد حول األرسة الوطني لشؤون املجلس بعض النرشات التي أصدرها العبادة دور جميع عىل ووزعت وزارة االوقاف

. س /س /اص ع م ( --(برتا

http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=&Artical=106803
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موقع
االلكتروني البوابة

        اليوم: األحد                                                                                                        التاريخ :2009-5-10    

املجهر تحت املرأة ضد العنف االردن:

Posted: 10-05-2009 , 14:56 GMT

اقامها التي التدريبية الورشة االعالم وسائل يف ضد املرأة العنف ملناهضة وضع آليات عىل االردني� االعالمي� من نخبة انكبت يوم� مدار عىل

االمن مديرية اىل اضافة املكتوبة انرتنت والصحف ومواقع واذاعية تلفزيونية محطات من اعالمي� فيها االرسة شارك لشؤون الوطني املجلس

وا�ان املطالقة حكم من بتنشيط نجادات عيل والدكتور الرباعي زياد خالد الشقران واالستاذ الشأن الدكتور هذا يف املختصان وحارض العام

املختص�. ب� يدي وضعت التي واالقرتاحات التوصيات بجملة من خرج الجميع حيث االرسة لشؤون الوطني املجلس من قاعود ابو

عام يف االرسة ادارة ح�ية احصائيات تظهر حيث املرأة ضد العنف واقع عىل البحر امليت يف الورشة التي اقيمت عمل برنامج �حور وقد

وزارة  تعاملت ك� قضية اعتداء جسدي) و63 (731 قضية اعتداء جنيس للقضاء توديع 794 تم وقضية هناك 1764 حالة كان 1996 انه

الرشعي 700  الطبي واملركز مع 3146 النساء لتضامن الدويل واملعهد ، حالة والتعليم 48 الرتبية ووزارة حالة 1200 مع االجت�عية التنمية

والحقوقية. والقانونية االجت�عية تتعامل معها املؤسسات التي الحاالت مئات اىل اضافة حالة

”قانون  340 من املادة تعديل مرت� النواب مجلس ورفض بدافع الرشف القتل حاالت فان التعنيف حاالت هذه االرقام تخص كانت واذا

وبحسب لتشديدها. االنسان بحقوق تعنى منظ�ت �ارسها ضغوط رغم الرشف جرائم مرتكبى عىل تفرض عقوبة مخففة التى العقوبات“

مرشوع غ� فراش ىف الزنا او تلبسها بجر�ة حال او اخواته فروعه او اصوله او احدى بزوجته فوجئ مخفف من عذر من ”يستفيد املادة تلك

ك� دا�ة“. ايذاء او عاهة او جرح موت او اىل افىض اعتداء عليه� او عليها او اعتدى قتله� معا يز� بها او قتل من او الحال ىف فقتلها

مخفف من عذر كذلك للقانون وفقا الجا� ويستفيد فقط. الزوجية“ مسكن ”ىف زوجها اذا فاجأت لكن الزوجة العذر ذاته من تستفيد

من  جر�ة سجلت 17 في� جر�ة، و14 12 ب� سنويا االردن ىف الرشف بجرائم يسمى ما معدل ويرتاوح غضب“. ثورة ”ىف الجر�ة الرتكابه

.2007 ىف النوع هذا

لالعالمي� وتدريب عمل وورش بدراسات القيام خالل من كب�ة مسؤولية امام نفسه االرسة املجلس الوطني لشؤون وجد هذه االرقام وامام

موروث يف املحافظة عىل من املساهمة لتمكينها املجتمع يف دورها وتعظيم االردنية االرسة مكانة تعزيز بهدف اجت�عي� وباحث� وقانوني�

والثقافية. واالجت�عية التغ�ات االقتصادية ويواكب يتناسب �ا الحضاري االمة

(www.albawaba.com)البوابة 2009 ©

http://www.alghad.jo/index.php?news=445191
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املجهر تحت املرأة ضد العنف االردن:

اقامها التي التدريبية الورشة االعالم وسائل يف ضد املرأة العنف ملناهضة وضع آليات عىل االردني� االعالمي� من نخبة انكبت يوم� مدار عىل

االمن مديرية اىل اضافة املكتوبة انرتنت والصحف ومواقع واذاعية تلفزيونية محطات من اعالمي� فيها االرسة شارك لشؤون الوطني املجلس

وا�ان املطالقة حكم من بتنشيط نجادات عيل والدكتور الرباعي زياد خالد الشقران واالستاذ الشأن الدكتور هذا يف املختصان وحارض العام

املختص�. يدي ب� التي وضعت واالقرتاحات من التوصيات بجملة الجميع حيث خرج لشؤون االرسة الوطني املجلس قاعود من ابو

عام يف االرسة ادارة ح�ية احصائيات تظهر حيث املرأة ضد العنف واقع عىل البحر امليت يف الورشة التي اقيمت عمل برنامج �حور وقد

وزارة  تعاملت ك� قضية اعتداء جسدي) و63 (731 قضية اعتداء جنيس للقضاء توديع 794 تم وقضية هناك 1764 حالة كان 1996 انه

الرشعي 700  الطبي واملركز مع 3146 النساء لتضامن الدويل واملعهد ، حالة والتعليم 48 الرتبية ووزارة حالة 1200 مع االجت�عية التنمية

والقانونية والحقوقية. االجت�عية املؤسسات معها تتعامل التي الحاالت مئات اىل اضافة حالة

"قانون  340 من املادة تعديل مرت� النواب مجلس ورفض بدافع الرشف القتل حاالت فان التعنيف حاالت هذه االرقام تخص كانت واذا

وبحسب لتشديدها. االنسان بحقوق تعنى منظ�ت �ارسها ضغوط رغم الرشف جرائم مرتكبى عىل تفرض عقوبة مخففة التى العقوبات"

مرشوع غ� فراش ىف الزنا او تلبسها بجر�ة حال او اخواته فروعه او اصوله او احدى بزوجته فوجئ مخفف من عذر من "يستفيد املادة تلك

ك� دا�ة". ايذاء او عاهة او جرح موت او اىل افىض اعتداء عليه� او عليها او اعتدى قتله� معا يز� بها او قتل من او الحال ىف فقتلها

مخفف من عذر كذلك للقانون وفقا الجا� ويستفيد فقط. الزوجية" مسكن "ىف زوجها اذا فاجأت لكن الزوجة العذر ذاته من تستفيد

من  جر�ة سجلت 17 في� جر�ة، و14 12 ب� سنويا االردن ىف الرشف بجرائم يسمى ما معدل ويرتاوح غضب". ثورة "ىف الجر�ة الرتكابه

.2007 ىف النوع هذا

لالعالمي� وتدريب عمل وورش بدراسات القيام خالل من كب�ة مسؤولية امام نفسه االرسة املجلس الوطني لشؤون وجد هذه االرقام وامام

موروث يف املحافظة عىل من املساهمة لتمكينها املجتمع يف دورها وتعظيم االردنية االرسة مكانة تعزيز بهدف اجت�عي� وباحث� وقانوني�

والثقافية. واالجت�عية االقتصادية التغ�ات ويواكب يتناسب �ا االمة الحضاري

http://www.alsiasi.com/home.asp?mode=more&NewsID=24765&catID=20

موقع
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يف”األعيان“ اإلنسان لحقوق حول تقرير األردن نقاشية حلقة

لحقوق  الشامل األردن حول تقرير نقاشية حلقة االثن� األعيان اليوم مجلس األرسة يف لشؤون الوطني نظم املجلس (برتا) – أيار 11 ع�ن

. املايض شباط جنيف حقوق اإلنسان يف ملجلس األردن قدمه اإلنسان والذي

العامة والحريات املجلس يف األرسة شؤون لجان وأعضاء رؤساء بحضور الرفاعي زيد األعيان مجلس  رئيس  رعاها التي الحلقة وتهدف

العامة السياسات واألرسة يف اإلنسان حقوق إدماج إىل مجتمع مد� مؤسسات وممثيل والنواب االعيان من وعدد النواب مجلس والقانونية يف

به. املتعلقة املستقبلية التوجهات الشامل وبيان الوطني التقرير مراجعة خالل من

بعيد زمن منذ املجاالت يف مختلف حقوقهم �ارسون ،فاألردنيون املحدث باملوضوع ليس األردن يف اإلنسان موضوع حقوق الرفاعي أن وقال

. ونفاذ بص�تها الهاشمية القيادة حكمة عىل ذلك ويدل الحقوق هذه كفل 1952 عام صدر الذي األرد� الدستور إىل أن ،الفتاً

والحرية والتعدية والوسطية القانون واملؤسسية عىل القائم األرد� أركان املجتمع لتدعيم والواجبات لحقوق لهذه املواطن� أهمية وعي وأكد

. والحياة الفضىل

األردن يف اإلنسان لحقوق الشامل الوطني التقرير تقد�ه خالل من حقوق اإلنسان ورصد مجريات تطور �تابعة ملتزم األردن أن إىل وأشار

الض�نات وكذلك والسياسية املدنية الحقوق القانونية لح�ية الض�نات طرح خالل من األردن يف اإلنسان لحقوق العامة الحالة متضمنا

. والسياسات الخاصة بح�يتها واالجت�عية االقتصادية للحقوق القانونية

أورده ما ، وبالتايل فان وإفرادها باألرسة متعلقة حقوق هي واالجت�عية واالقتصادية والسياسية املدنية الحقوق مجمل أن الرفاعي وأضاف

العامة للدولة. السياسات يف واألرسة اإلنسان حقوق إدماج فكرة يخدم ان يجب وسلبية ايجابية مالحظات من التقرير

لسياسات والترشيعية الرسمية الجهات تبني أهمية غزالة أبو هيفاء الدكتورة الع� األرسة لشؤون الوطني املجلس عام أم� أكدت بدورها

عىل ،مشددة اململكة يف اإلنسان واقع حقوق تحس� يضمن �ا والقوان� الترشيعات تطوير خالل اإلنسان من حقوق ح�ية تضمن ايجابية

. والطفل املرأة تحمي التي القانونية املظلة توسعة رضورة

يف عضوا األردن اختيار أن بريزات الخارجية الدكتور موىس وزارة يف حقوق اإلنسان إدارة مدير الدولية واملنظ�ت العالقات إدارة مدير وقال

ان إىل مش�ا يف هذا املجال الثا� امللك عبدا لله التي يبذلها جاللة األردن والجهود بها يتمتع التي بسبب السمعة كان اإلنسان مجلس حقوق

. والعا� املنطقة دول كث�ة يف عىل متقدم اإلنسان حقوق األردن �وضوع سجل

وض�نات األردن حقوق اإلنسان يف أوضاع حالة عن حقوق اإلنسان مجلس إىل املقدم الشاملة املراجعة تقرير ورد يف ما أهم بريزات وعرض

األرد� الدستور  يف  والثقافية واالجت�عية االقتصادية بالحقوق  أو املدنية السياسية بالحقوق منها تعلق وما والج�عية الفردية الحقوق

. والقوان� النافذة

وعد  41 وتوصيات وعددها قبولها توصيات تم وهي أوجه ثالثة عىل جاءت والتي يف املجلس الدول ممثيل وتوصيات مالحظات إىل وأشار

مبادئ  وتعارض للمجتمع أساسية ثوابت و�س األردنية االلتزامات تتخطى ألسباب توصيات رفض 10 يف ح� تم 15 وعددها بدراستها األردن

اإلسالمية. الرشيعة

الخامس اإلنسان تقرير أوضاع حقوق توصيات أهم توق الدين محي الدكتور لحقوق اإلنسان الوطني للمركز العام عرض املفوض جانبه من

. ذلك دون تحول العوائق التي وتجاوز مختلف املجاالت يف اإلنسان حقوق بحالة لالرتقاء مؤخراً املركز أطلقه والذي عام2008 يف األردن

الحكام لقرارات محاولة لوضع ضوابط أي الجرائم دون منع بقانون العمل استمرار يف واملتمثلة التقرير رصدها التي السلبيات أهم توق وب�

إىل إضافة ، من جوهره الجمعيات يف تكوين الحق يفرغ الذي وقانون الجمعيات العامة، لقانون االجت�عات معدل وإقرار قانون اإلداري�،

واألجانب. األردني� حقوق الع�ل مع السلبي التعامل

. ح م ق/ وه/ف (برتا)

http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=107454



291

        العدد: 14093                                                                                                        التاريخ: 2009-5-12

اليوم:: الثالثاء                                                                                              ( 54 )         رقم الصفحة:

 



292

        العدد: 15023                                                                                                        التاريخ: 2009-5-12

اليوم: الثالثاء                                                                                                ( 2 )         رقم الصفحة:

 



293

        العدد: 4336                                                                                                        التاريخ: 2009-5-12

اليوم: الثالثاء                                                                                              ( 8 )         رقم الصفحة:

 



294

        العدد: 1722                                                                                                        التاريخ: 2009-5-12

اليوم: الثالثاء                                                                                              ( 6 )         رقم الصفحة:

 



295

        اليوم: الثالثاء                                                                                                  التاريخ: 2009-5-12

يف`األعيان` اإلنسان لحقوق حول تقرير األردن نقاشية حلقة

برتا

قدمه والذي اإلنسان لحقوق الشامل األردن تقرير حول نقاشية حلقة االثن� أمس األعيان مجلس يف األرسة الوطني لشؤون املجلس نظم

وأعضاء رؤساء بحضور الرفاعي زيد مجلس األعيان رئيس رعاها الحلقة التي وتهدف املايض، شباط يف جنيف اإلنسان حقوق ملجلس األردن

إىل مد� مجتمع مؤسسات والنواب وممثيل االعيان من وعدد يف مجلس النواب والقانونية العامة والحريات املجلس يف األرسة شؤون لجان

به. املتعلقة املستقبلية التوجهات وبيان الشامل الوطني التقرير مراجعة خالل من العامة يف السياسات واألرسة اإلنسان إدماج حقوق

بعيد زمن منذ املجاالت يف مختلف حقوقهم �ارسون ،فاألردنيون املحدث باملوضوع ليس األردن يف اإلنسان موضوع حقوق الرفاعي إن وقال

أهمية وعي  بص�تها، وأكد ونفاذ الهاشمية القيادة حكمة عىل ذلك ويدل هذه الحقوق كفل 1952 عام صدر الذي األرد� الدستور إىل أن ،الفتاً

الفضىل والحرية والحياة والتعدية والوسطية واملؤسسية القانون عىل القائم األرد� املجتمع أركان لتدعيم والواجبات لحقوق املواطن� لهذه

األردن يف اإلنسان الشامل لحقوق التقرير الوطني تقد�ه خالل من اإلنسان تطور ورصد حقوق مجريات �تابعة ملتزم األردن أن إىل ، وأشار

الض�نات وكذلك والسياسية املدنية الحقوق القانونية لح�ية الض�نات طرح خالل من األردن يف اإلنسان لحقوق العامة الحالة متضمنا

واالقتصادية والسياسية املدنية الحقوق مجمل أن الرفاعي وأضاف الخاصة بح�يتها، واالجت�عية والسياسات للحقوق االقتصادية القانونية

إدماج يخدم فكرة يجب ان وسلبية ايجابية من مالحظات التقرير أورده ما فان وبالتايل ، وإفرادها حقوق متعلقة باألرسة هي واالجت�عية

للدولة. العامة يف السياسات واألرسة اإلنسان حقوق

لسياسات والترشيعية الرسمية الجهات تبني أهمية غزالة أبو هيفاء الدكتورة الع� األرسة لشؤون الوطني املجلس عام أم� أكدت بدورها

عىل ،مشددة اململكة يف اإلنسان واقع حقوق تحس� يضمن �ا والقوان� الترشيعات تطوير خالل اإلنسان من حقوق ح�ية تضمن ايجابية

. والطفل املرأة تحمي التي القانونية املظلة توسعة رضورة

يف عضوا األردن اختيار أن بريزات الخارجية الدكتور موىس وزارة يف حقوق اإلنسان إدارة مدير الدولية واملنظ�ت العالقات إدارة مدير وقال

ان إىل مش�ا يف هذا املجال الثا� امللك عبدا لله التي يبذلها جاللة األردن والجهود بها يتمتع التي بسبب السمعة كان اإلنسان مجلس حقوق

. والعا� املنطقة دول كث�ة يف عىل متقدم اإلنسان حقوق األردن �وضوع سجل

وض�نات األردن حقوق اإلنسان يف أوضاع حالة عن حقوق اإلنسان مجلس إىل املقدم الشاملة املراجعة تقرير ورد يف ما أهم بريزات وعرض

األرد� الدستور  يف  والثقافية واالجت�عية االقتصادية بالحقوق  أو املدنية السياسية بالحقوق منها تعلق وما والج�عية الفردية الحقوق

 41 وعددها قبولها تم أوجه وهي توصيات ثالثة عىل جاءت والتي املجلس يف ممثيل الدول وتوصيات مالحظات إىل وأشار النافذة، والقوان�

للمجتمع  أساسية ثوابت و�س األردنية االلتزامات تتخطى ألسباب توصيات رفض 10 يف ح� تم 15 بدراستها وعددها األردن وعد وتوصيات

اإلسالمية. الرشيعة مبادئ وتعارض

الخامس اإلنسان تقرير أوضاع حقوق توصيات أهم توق الدين محي الدكتور لحقوق اإلنسان الوطني للمركز العام عرض املفوض جانبه من

وب�  ذلك، دون تحول التي العوائق وتجاوز املجاالت مختلف يف اإلنسان حقوق بحالة مؤخراً لالرتقاء أطلقه املركز والذي عام2008 يف األردن

لقرارات الحكام لوضع ضوابط محاولة أي دون منع الجرائم بقانون العمل يف استمرار واملتمثلة التقرير رصدها التي السلبيات أهم توق

إىل إضافة ، من جوهره الجمعيات يف تكوين الحق يفرغ الذي وقانون الجمعيات العامة، لقانون االجت�عات معدل وإقرار قانون اإلداري�،

واألجانب. األردني� حقوق الع�ل مع السلبي التعامل

http://www.alanbat.net/News/print.asp?NID=232328
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لإلساءة املعرض� تأهيلية لألطفال برامج

جابر مجد

مسلسل العنف أحداث من واحدة هي الدماغ، يف دموي نزيف جراء �وته ”يزن“ وانتهت الطفل عىل أيام وقعت قبل التي الجر�ة عّ�ن-

مجتمعنا. يف املوجه ضد األطفال

يف ح� السجائر، يكويه بأعقاب والده كان أعوام الذي العرشة عالء ذي قصة شقيقه عن كشفت التي الجر�ة هذه هول نعيش نزال وما

الرجال. الهاشمية ليجلب لها الساحة إىل ترسله والدته كانت

يف وفاعال معاىف فردا ليكون وإعداده والسلو� النفيس جلسات للتأهيل إىل يحتاج بأنه وخرباء معني� بإج�ع القصة عىل الستار وأسدل

املجتمع.

كشفت  ك�  طفل. 1200 من  أك� 1998-2001 األعوام خالل بلغ  والجسدي  الجنيس  لالعتداء  تعرضوا الذين األطفال عدد أن إىل  يشار

قارصون. أطفال االغتصاب ضحايا من 2002 أن 44% العام خالل العام لألمن التابعة األرسة ح�ية وحدة عن صادرة إحصائيات

بحسب الدولية، القوان� عليه نصت ما وفق للطفل اإلساءة من للحد التوعية الدا�ة تحاول جاهدة نرش الطفل بحقوق تعنى مدنية منظ�ت

بشارة. سامية نهر االردن مؤسسة يف والطفل لألرسة مركز امللكة رانيا تقول مديرة ما

طفال سلي� حقوقه ليكون عىل واملحافظة ورعايته الطفل ح�ية أهمية مفاهيم وخلق االرسة ح�ية ثقافة لخلق أن املركز يسعى وتؤكد

معاىف.

الترشيعية املنظومة من القانونية جزء النصوص إىل أن هيفاء أبوغزالة، الع� د. لشؤون االرسة الوطني للمجلس العام تذهب االم� ح� يف

الطفل لنمو املناسبة البيئة توف� إىل إضافة حتى نفسية، أو جنسية جسدية أو كانت كافة أشكال االساءة سواء من لألطفال الح�ية توفر التي

وعاطفياً. وعقلياً جسدياً

اساءة. أية لوقف الوحيد الض�ن هو تكاملية لألطفال بصورة الح�ية تؤمن التي القانونية للنصوص الصحيح التنفيذ أن وتؤكد

أشكال من ألي شكل التعرض طفل يجوز ألي ال إذ لألطفال، عىل عدم االساءة تنص الدولية إىل أن االتفاقية تذهب القدومي رحاب املحامية

االستغالل. أو العنف أو االساءة

االساءة مثل نواحيها كافة من االطفال لالساءة تعرض عن قانونية نصوصا يشمل كامال فصال أفرد حقوق الطفل قانون ”مرشوع وتضيف

أي عىل وأنه لالساءة، تعريضه الطفل برتبية يقوم شخص لويل االمر أو أي يجوز أنه ال وأكد وااله�ل، والعنف النفسية واالساءة الجسدية
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بها“. قام التي االساءة حسب درجة امليسء ومعاقبة عنها التبليغ يتعرض لالساءة طفال يرى شخص

لتغي� ومراقبتهم إليهم األطفال املساء أهايل مع تتواصل التي املرحلية، العالجية االيوائية االمان“ ”دار كذلك يشمل برنامجهم أن بشارة وتؤكد

تعليمي. بدور جانب قيامها إىل سلوكياتهم،

الجسدية واالساءة منها انواع االساءة، الجنسية كافة وتشمل بإحضارها االرسة ح�ية ادارة تقوم التي الحاالت معالجة يف الدار دور إىل وتش�

النفسية املركبة ب� االساءات إضافة إىل الطفل، بطيئا عند  تطورا أو اعاقة أو الدم يسبب فقر  قد الذي الشديد  أو االه�ل جدا البالغة

والجسدية.

التأكد مع الطفل معاىف، اشهر ليصبح بضعة اىل تحتاج التي التعليمية، جانب والصحية إىل النفسية اآلثار برامجها عىل الدار ضمن وتشتغل

تيسء اليه. تعد رعايته و� قادرة عىل أرسته باتت أن من

ارسته“. عن بديل إليجاد االجت�عية التنمية وزارة مع العمل بشارة، يتم بحسب اليه، الطفل يعود مناسب مكان عدم توفر ويف حال

له، بديلة رعاية توف� فمن الرضوري االساءة، انواع من نوع ألي تعرضه حال والديه، ويف أحضان يف ينشأ الطفل أن ”االصل القدومي وتقول

املعروفة“. الرشعية االحكام وفق له بديلة أرسة احتضان الخاصة، أو املؤسسات طريق عن تكون

شخص ان كل موضحا نفيس، جرمي واآلخر قانو� جانبان: االول لها االساءة لألطفال أن إىل يش� الخطيب ج�ل د. الطب النفيس اختصايص

عالقة �رض نفيس. تكون له وظروفه، وقد ونشأته طبيعة تطور االنسان إىل يعود اضطراب من يعا� االساءة اىل يلجأ

يف منزل أفراد األرسة من كب� عدد ب� العيش املسبقة لإلساءة كالتعرض ذلك يف تساهم التي االجت�عية العوامل بعض إىل الخطيب ويش�

للرتبية. الخاطئ الفهم أو والفقر ضيق

واالجت�عية. النفسية خصوصياتها لها حالة فكل سبب واحد، يف وال �كن اج�لها عدة أسباب لها االساءة ويؤكد أن

فيها حدثت الحالة التي يف جذور البحث خالل من النفسية اآلثار من إليه واملساء عالج امليسء ”�كن الخطيب يقول العالج، طرق وعن

أدت إليها“. التي االجت�عية والظروف اإلساءة

ب� االدوار تكاملية يخلق  ما هذا أن مبينًة املراقب“، ”التنفيذ اىل ونحتاج  الح�ية لتوف� تكفي ال النصوص وحدها أن  غزالة أبو وتؤكد 

لتبنيها. والدعوة املقرتحات تقديم اىل إضافة القانونية، النصوص وتحليل واملقارنات املستمرة املراجعة بدور املجلس املؤسسات، فيقوم

وكمجتمع االساءة تجاه الطفل، أنواع كل ”من واجبنا رفض وتزيد واملعنف�، اليهم املساء كب� من االطفال عدد وجود اىل بشارة وتذهب

وإرشادهم“. الناس توعية مسؤولية كب�ة تجاه علينا ومؤسسات

http://www.alghad.jo/?news=417792
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        اليوم: الخميس                                                                                                   التاريخ: 2009-5-14

األرسة العاملي غدا بيوم يحتفل االردن

متغ�“. عا� يف واالرس،تحديات ”االمهات تحت شعار باليوم العاملي لالرسة العا� غدا االحتفال االردن يشارك (برتا)- ايار 14 ع�ن

والحاضنة املجتمع منها يتكون االجت�عية التي اللبنة االرسة هي إن غزالة ابو هيفاء االرسة الع� لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

من شأنها التي الظواهر ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة جاللة امللك اهت�م مؤكدة للفرد، االوىل

. التأث� سلبا عليها

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

كافة. عىل املستويات التغ�ات من موجة تكتسحه

حيث ، كافة مناحي الحياة يف جاللته عهد يف االردنية لالرسة تحققت االنجازات التي مع متوافقا جاء االحتفال هذا العام ان غزالة ابو وقالت

اشكاله بجميع للعنف التصدي عىل وركز األرسة والطفل بقضايا اهت�ما خاصا الدستورية سلطاته توليه الثا� منذ عبدالله امللك جاللة اوىل

التعرض له�. او عليه� االعتداء يجوز ال احمر خطا املرأة باعتباره� او االطفال له يتعرض ما خاصة

اهم متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم كتيبا يشتمل عىل اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية والجر�ة واملساواة االرسي والطالق والعنف االحتياجات الخاصة

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

املجال. يف هذا العاملة الجهات مع الرشاكة

لتسليط الضوء الثا� عبدالله امللك جاللة جلوس �ناسبة عيد رانيا امللكة جاللة اطلقتها التي الهمة اهل مبادرة مع العام هذا شعار وينسجم

تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف وامكاناتهم للتأث� قدراتهم استخدام خالل وانت�ئهم من حبهم عن عربوا الذين والج�عات األفراد عىل

االجت�عية التغ�ات والتحديات ظل يف البنائها كر�ة حياة توف� اجل من تبذله الرشيحة ملا يف طليعة هذه االردنية االم وتأ� فيها، إيجابية

واالقتصادية.

كافة  القرار وحث باالرسة، لالحتفال عامليا يوما عام كل من ايار من 1993 الخامس عرش اقرت عام املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار

الكلية. التنموية األهداف مع ينسجم وافرادها �ا رفع مستوى االرسة للعمل عىل الرسمية وغ� الرسمية والهيئات الدول

ح. م م ع/ اس/ (برتا)

http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=108287
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العاملي األرسة بيوم الجمعة االحتفال

- نيوز مال

متغ�". يف عا� "االمهات واالرس،تحديات تحت شعار لالرسة العاملي باليوم غدا االحتفال العا� االردن يشارك ع�ن-

والحاضنة املجتمع منها يتكون االجت�عية التي اللبنة االرسة هي إن غزالة ابو هيفاء االرسة الع� لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

من شأنها التي الظواهر ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة جاللة امللك اهت�م مؤكدة للفرد، االوىل

. عليها سلبا التأث�

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

املستويات كافة. عىل التغ�ات من موجة تكتسحه

حيث ، كافة مناحي الحياة يف جاللته عهد يف االردنية لالرسة تحققت االنجازات التي مع متوافقا جاء االحتفال هذا العام ان غزالة ابو وقالت

اشكاله بجميع للعنف التصدي عىل وركز األرسة والطفل بقضايا اهت�ما خاصا الدستورية سلطاته توليه الثا� منذ عبدالله امللك جاللة اوىل

له�. التعرض او عليه� االعتداء ال يجوز احمر باعتباره� خطا املرأة او له االطفال يتعرض ما خاصة

اهم متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم كتيبا يشتمل عىل اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية واملساواة والجر�ة والطالق االرسي والعنف الخاصة االحتياجات

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

هذا املجال. يف العاملة مع الجهات الرشاكة

لتسليط الضوء الثا� عبدالله امللك جاللة جلوس �ناسبة عيد رانيا امللكة جاللة اطلقتها التي الهمة اهل مبادرة مع العام هذا شعار وينسجم

تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف وامكاناتهم للتأث� قدراتهم استخدام خالل وانت�ئهم من حبهم عن عربوا الذين والج�عات األفراد عىل

االجت�عية التغ�ات والتحديات ظل يف البنائها كر�ة حياة توف� اجل من تبذله الرشيحة ملا يف طليعة هذه االردنية االم وتأ� فيها، إيجابية

واالقتصادية.

كافة  القرار وحث باالرسة، لالحتفال عامليا يوما عام كل من ايار من 1993 الخامس عرش اقرت عام املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار

الكلية. التنموية األهداف ينسجم مع �ا االرسة وافرادها مستوى رفع عىل للعمل الرسمية الرسمية وغ� والهيئات الدول

 

موقع مال نيوز
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الخميس                                                                                                        التاريخ: 2009-5-14         اليوم:

األرسة العاملي بيوم الجمعة يحتفل االردن

عا� متغ�“. واالرس،تحديات يف ”االمهات شعار تحت لالرسة العاملي باليوم الجمعة االحتفال العا� االردن يشارك - عمون

والحاضنة املجتمع منها يتكون االجت�عية التي اللبنة االرسة هي إن غزالة ابو هيفاء االرسة الع� لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

من شأنها التي الظواهر ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة جاللة امللك اهت�م مؤكدة للفرد، االوىل

. التأث� سلبا عليها

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

كافة. عىل املستويات التغ�ات من موجة تكتسحه

حيث ، كافة مناحي الحياة يف جاللته عهد يف االردنية لالرسة تحققت االنجازات التي مع متوافقا جاء االحتفال هذا العام ان غزالة ابو وقالت

اشكاله بجميع للعنف التصدي عىل وركز األرسة والطفل بقضايا اهت�ما خاصا الدستورية سلطاته توليه الثا� منذ عبدالله امللك جاللة اوىل

التعرض له�. او عليه� االعتداء يجوز ال احمر خطا املرأة باعتباره� او االطفال له يتعرض ما خاصة

اهم متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم كتيبا يشتمل عىل اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية والجر�ة واملساواة االرسي والطالق والعنف االحتياجات الخاصة

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

املجال. يف هذا العاملة الجهات مع الرشاكة

لتسليط الضوء الثا� عبدالله امللك جاللة جلوس �ناسبة عيد رانيا امللكة جاللة اطلقتها التي الهمة اهل مبادرة مع العام هذا شعار وينسجم

تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف وامكاناتهم للتأث� قدراتهم استخدام خالل وانت�ئهم من حبهم عن عربوا الذين والج�عات األفراد عىل

االجت�عية التغ�ات والتحديات ظل يف البنائها كر�ة حياة توف� اجل من تبذله الرشيحة ملا يف طليعة هذه االردنية االم وتأ� فيها، إيجابية

واالقتصادية.

كافة  القرار وحث باالرسة، لالحتفال عامليا يوما عام كل من ايار من 1993 الخامس عرش اقرت عام املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار

الكلية.(برتا)- األهداف التنموية مع ينسجم وافرادها �ا مستوى االرسة رفع عىل للعمل الرسمية وغ� الرسمية والهيئات الدول
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الخميس                                                                                                         التاريخ: 2009-5-14         اليوم:

األرسة العاملي بيوم غداً يحتفل االردن

متغ�“. عا� يف واالرس،تحديات ”االمهات تحت شعار باليوم العاملي لالرسة العا� غدا االحتفال االردن يشارك - البلد أخبار

والحاضنة املجتمع منها يتكون االجت�عية التي اللبنة االرسة هي إن غزالة ابو هيفاء االرسة الع� لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

من شأنها التي الظواهر ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة جاللة امللك اهت�م مؤكدة للفرد، االوىل

. التأث� سلبا عليها

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

كافة. عىل املستويات التغ�ات من موجة تكتسحه

حيث ، كافة مناحي الحياة يف جاللته عهد يف االردنية لالرسة تحققت االنجازات التي مع متوافقا جاء االحتفال هذا العام ان غزالة ابو وقالت

اشكاله بجميع للعنف التصدي عىل وركز األرسة والطفل بقضايا اهت�ما خاصا الدستورية سلطاته توليه الثا� منذ عبدالله امللك جاللة اوىل

التعرض له�. او عليه� االعتداء يجوز ال احمر خطا املرأة باعتباره� او االطفال له يتعرض ما خاصة

اهم  متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم عىل يشتمل كتيبا اعد االرسة بيوم االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية والجر�ة واملساواة االرسي والطالق والعنف االحتياجات الخاصة

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

املجال. يف هذا العاملة الجهات مع الرشاكة

امللك جاللة عيد جلوس مبناسبة رانيا امللكة جاللة اطلقتها التي الهمة اهل مع مبادرة العام هذا شعار وينسجم
للتأث� وامكاناتهم قدراتهم استخدام خالل وانت�ئهم من حبهم عن عربوا الذين والج�عات األفراد عىل الضوء لتسليط الثاني عبداهللا
ظل يف البنائها كر�ة حياة توف� اجل ملا تبذله من الرشيحة هذه يف طليعة االردنية االم وتأ� إيجابية فيها، تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف

واالقتصادية. االجت�عية والتحديات التغ�ات

كافة  القرار وحث باالرسة، لالحتفال عامليا يوما عام كل من ايار من 1993 الخامس عرش اقرت عام املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار

الكلية التنموية مع األهداف ينسجم �ا وافرادها االرسة مستوى رفع عىل للعمل وغ� الرسمية الرسمية والهيئات الدول

http://www.albaladnews.net/Details.aspx?tp=0&id=5554
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الخميس                                                                                                          التاريخ: 2009-5-14         اليوم:

األرسة العاملي غدا بيوم يحتفل االردن

متغ�“. عا� واالرس،تحديات يف شعار ”االمهات تحت لالرسة العاملي باليوم االحتفال العا� غدا االردن يشارك

والحاضنة املجتمع منها يتكون االجت�عية التي اللبنة االرسة هي إن غزالة ابو هيفاء االرسة الع� لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

من شأنها التي الظواهر ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة جاللة امللك اهت�م مؤكدة للفرد، االوىل

. التأث� سلبا عليها

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

كافة. عىل املستويات التغ�ات من موجة تكتسحه

حيث ، كافة مناحي الحياة يف جاللته عهد يف االردنية لالرسة تحققت االنجازات التي مع متوافقا جاء االحتفال هذا العام ان غزالة ابو وقالت

اشكاله بجميع للعنف التصدي عىل وركز األرسة والطفل بقضايا اهت�ما خاصا الدستورية سلطاته توليه الثا� منذ عبدالله امللك جاللة اوىل

التعرض له�. او عليه� االعتداء يجوز ال احمر خطا املرأة باعتباره� او االطفال له يتعرض ما خاصة

اهم متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم كتيبا يشتمل عىل اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية والجر�ة واملساواة االرسي والطالق والعنف االحتياجات الخاصة

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

املجال. يف هذا العاملة الجهات مع الرشاكة

لتسليط الضوء الثا� عبدالله امللك جاللة جلوس �ناسبة عيد رانيا امللكة جاللة اطلقتها التي الهمة اهل مبادرة مع العام هذا شعار وينسجم

تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف وامكاناتهم للتأث� قدراتهم استخدام خالل وانت�ئهم من حبهم عن عربوا الذين والج�عات األفراد عىل

االجت�عية التغ�ات والتحديات ظل يف البنائها كر�ة حياة توف� اجل من تبذله الرشيحة ملا يف طليعة هذه االردنية االم وتأ� فيها، إيجابية

واالقتصادية.

كافة  القرار وحث باالرسة، لالحتفال عامليا يوما عام كل من ايار من 1993 الخامس عرش اقرت عام املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار

الكلية. التنموية األهداف مع ينسجم وافرادها �ا رفع مستوى االرسة للعمل عىل الرسمية وغ� الرسمية والهيئات الدول

--(برتا)
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لألرسة“ العاملي ”باليوم االحتفال دول العا� يشارك  االردن

مجاهد ايهاب - الدستور - ع�ن

عا� يف تحديات واالرس.. (االمهات شعار تحت لالرسة) العاملي (اليوم بـ االحتفاالت العا� الجمعة اليوم لشؤون االرسة الوطني املجلس يشارك

متغ�).

رانيا الثا� وجاللة امللكة امللك عبدالله جاللة اهت�م ابوغزالة هيفاء الدكتورة الع� الوطني لشؤون االرسة العام للمجلس األم� واكدت

واضحا ذلك وتجىل األرسة ، عىل سلبا التأث� شأنها التي من الظواهر ومحاربة ، األرس �اسك عىل وتأكيده� املستمر ، باالرسة األردنية العبدالله

اكدت والطفولة. ك� االرسة ح�ية عىل اإلنسان لحقوق الوطني املركز تقرير عند تسلمه االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللة امللك تأكيد يف

مع اجت�عها خالل للخطر اوتعرضهم بحياتهم وتودي األطفال له القضايا التي يتعرض يف محاسبة املقرصين عىل الله العبد رانيا امللكة جاللة

باألرسة. املعنية املؤسسات

والعادات التي القيم �نظومة وتزوده بالفرد تحيط التي الج�عات واوىل االرد� املجتمع منها يتكون التي االجت�عية اللبنة االرسة هي ولكون

يف املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة عىل أبوغزالة شددت مواقف من يتخذه وما اتجاهات من يتبناه ما االحيان كث� من يف تشكل

تكتسحه مجتمع خاصة يف اليها باالدوار املوكلة والقيام وظائفها تلبية من لتتمكن تعرتضها املمكن ان التي من والتحديات التغ�ات مواجهة

املستويات. كافة عىل من التغ�ات موجة

الحياة مناحي كافة يف االردنية جاللة امللك لالرسة عهد يف تحققت التي مع االنجازات يتوافق العام لهذا االرسة يوم شعار أن أبوغزالة وقالت

بجميع للعنف التصدي وركز عىل والطفل األرسة بقضايا خاصا اهت�ما الدستورية سلطاته توليه منذ عبدالله الثا� امللك جاللة أوىل حيث ،

له�. االعتداء عليه� اوالتعرض يجوز ال خط احمر انه� جاللته مؤكدا الطفل اواملرأة ، له يتعرض الذي ، اشكاله

االساسية اللبنة والتي هي ولالرسة ، االردن االفضل الطفال  املستقبل  السترشاف دا�ا وسعيا مستمرا تطورا جاللته  يف عهد األردن وشهد

املستقبل. جيل ألطفال وسليمة صحية بيئة لتحقيق أولوياتهم أهم من جعل االرسة وامللكة اىل جاللته ك� سعى ، للمجتمع

ليعنى بتحس� مستوى  العبدالله رانيا امللكة لجاللة رئاسته اسندت والذي 2001 عام األرسة لشؤون الوطني املجلس تأسيس جاء وقالت..

ايجاد عىل والعمل باالرسة عالقة لها التي مراجعة الترشيعات خالل من الترشيعية الالزمة البيئة توف� عىل االردنية والعمل االرسة معيشة

هذه ، الهمة اهل مبادرة مع لالرسة ينسجم العام الدويل هذا شعار أن ك� االرسة مجال يف مع الجهات العاملة والرشاكة التنسيق اليات

وانت�ئهم حبهم عن وعربوا آخرين وألهموا أثروا الذين والج�عات األفراد عىل الضوء لتسليط امللكة رانيا العبدالله جاللة اطلقتها املبادرة التي

هذه الرشيحة. طليعة يف هي االردنية واالم فيها. إيجابية تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف للتأث� وامكاناتهم قدراتهم استخدام خالل من

ضمن اطار استعراضها تم حيث األردنية ، األرسة مؤرشات اهم يضم كتيبا اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن إىل أبوغزالة ونوهت

االرسة. تواجه التي التحديات اهم متضمنا تحلييل

وذوي السن واملشاركة السياسية والبيئة والشباب وكبار والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي املحاور من عددا الكتيب تناول ك�

وغ�ها. االجت�عية والجر�ة واملساواة االرسي والطالق والعنف االحتياجات الخاصة

يحتذى الذي ليبقى األ�وذج الحبيب أردننا ومن اجل األردنية أرستنا اجل من والعمل الجهد من املزيد علينا بذل يجب انه أبوغزالة وقالت

والصمود. اردن الشموخ اجل من نعطي نبقى أن دا�ا يحثنا امللك فجاللة الدولية واإلقليمية ، املحافل كافة يف

ايار  عرش من الخامس باعتبار 1993 عام املتحدة لالمم العامة الجمعية قبل من اقراره تم قد باليوم العاملي لالرسة أن االحتفال ويشار إىل

لألرسة. يوما عامليا

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2009%5C05%5CLocalAndGover_

issue585_day15_id141777.htm
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لألرسة العاملي باليوم االحتفال

عا�  يف تحديات واالرس، ”االمهات شعار وتحت لالرسة، العاملي باليوم الجمعة اليوم االرسة الوطني لشؤون املجلس يحتفل - ع�ن - الغد

هيفاء ابو غزالة. الدكتورة االرسة الع� لشؤون الوطني للمجلس العام األم� وفق متغ�“

بالفرد تحيط التي الج�عات األرد� واوىل املجتمع منها التي يتكون االجت�عية اللبنة هي االرسة ان أمس صحايف ترصيح يف غزالة وأكدت ابو

من مواقف. يتخذه وما اتجاهات من يتبناه ما كث� من االحيان يف التي تشكل والعادات القيم �نظومة وتزوده

األرس،  �اسك عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة الله العبد رانيا امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك جاللة بإهت�م غزالة أبو ونوهت

األرسة. عىل سلبا شأنها التأث� التي من ومحاربة الظواهر

اإلنسان عىل ح�ية الوطني لحقوق املركز تقرير تسلمه عند والطفولة ح�ية االرسة عىل عبدالله امللك جاللة يف تأكيد ذلك يتجىل ان وقالت

او بحياتهم وتودي األطفال لها يتعرض التي القضايا يف املقرصين محاسبة عىل أكدت الله العبد رانيا جاللة امللكة ان ك� والطفولة، االرسة

باألرسة. املعنية املؤسسات مع اجت�عها خالل للخطر تعرضهم

من  تعرتضها لتتمكن التي من املمكن ان مواجهة التغ�ات والتحديات يف املناسبة االرسية السياسات توف� من ال بد انه غزالة أبو وبينت

املستويات. كافة عىل التغ�ات من موجة تكتسحه مجتمع يف خاصة اليها املوكلة باالدوار وظائفها والقيام تلبية

سلطاته الجاللة صاحب تويل ذكرى هي واألردنيات، األردني� عىل قلوب عزيزة يف ذكرى  يأ� العام هذا يف االحتفال غزالة أن وقالت أبو

الحياة، يف كافة مناحي األردنية لالرسة عهد جاللته تحققت يف االنجازات التي مع ليتوافق العام لهذا االرسة يوم شعار يأ� حيث الدستورية،

بجميع للعنف التصدي عىل وركز والطفل بقضايا األرسة خاصا اهت�ما الدستورية توليه سلطاته منذ الثا� عبدالله امللك جاللة أوىل حيث

له�. التعرض او عليه� االعتداء يجوز ال احمر خط انه� جاللته املرأة، مؤكدا او الطفل له يتعرض الذي اشكاله،

االساسية اللبنة هي والتي  ولالرسة األردن، الطفال االفضل املستقبل السترشاف دا�ا وسعيا مستمرا  تطورا  جاللته عهد يف  األردن وشهد

تنعم والرسة املستقبل جيل هم وسليمة ألطفال صحية بيئة لتحقيق أولوياته� أهم من االرسة اىل جعل وامللكة جاللته سعى ك� للمجتمع،

واالستقرار. باألمان

االرسة  مستوى معيشة بتحس� ليعنى العبدالله رانيا امللكة لجاللة رئاسته اسند والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس فجاء

آليات التنسيق ايجاد عىل والعمل باالرسة عالقة لها الترشيعات التي مراجعة خالل من الترشيعية الالزمة البيئة توف� عىل والعمل األردنية

االرسة. يف مجال العاملة الجهات مع والرشاكة

http://www.alghad.jo/index.php?news=418412
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األرسة العاملي بيوم اليوم يحتفل األردن

اخلطيب مازن – األنباط

للمجلس العام األم� وقالت متغ�“، عا� يف ”االمهات واالرس،تحديات شعار تحت لالرسة العاملي باليوم االحتفال اليوم العا� االردن يشارك

االوىل للفرد، مؤكدة اهت�م والحاضنة املجتمع منها التي يتكون االجت�عية هي اللبنة االرسة غزالة إن ابو هيفاء الع� االرسة لشؤون الوطني

. عليها سلبا التأث� من شأنها الظواهر التي ومحاربة �اسكها عىل املستمر وتأكيده� األردنية، باألرسة امللكة وجاللة امللك جاللة

شددت امللكة ان جاللة اىل اإلنسان، الفتة لحقوق الوطني املركز تقرير تسلمه عند االرسة والطفولة ح�ية عىل جاللته واشارت اىل تأكيد

تعرضها او وتودي بحياتهم األطفال يتعرض لها التي القضايا يف املقرصين محاسبة رضورة عىل باالرسة املؤسسات املعنية مع اجت�عاتها خالل

للخطر.

مجتمع يف خاصة اليها املوكولة باالدوار القيام من االرسة لتمك� والتحديات التغ�ات ملواجهة املناسبة االرسية السياسات توف� رضورة واكدت

لالرسة التي تحققت االنجازات مع متوافقا جاء العام هذا االحتفال ان غزالة وقالت ابو كافة، املستويات عىل التغ�ات تكتسحه موجة من

بقضايا خاصا اهت�ما الدستورية سلطاته توليه منذ الثا� امللك عبدالله جاللة حيث اوىل ، الحياة كافة يف مناحي جاللته عهد يف االردنية

االعتداء عليه� يجوز ال احمر خطا باعتباره� املرأة او له االطفال ما يتعرض اشكاله خاصة بجميع للعنف التصدي عىل وركز والطفل األرسة

له�. التعرض او

اهم متضمنا تحلييل، اطار ضمن األردنية األرسة مؤرشات اهم كتيبا يشتمل عىل اعد بيوم االرسة االحتفاالت وضمن املجلس أن  وبينت

وذوي السن وكبار والشباب والبيئة السياسية واملشاركة والصحة والتعليم والبطالة كالفقر االرسة تهم التي واملحاور تواجهها، التي التحديات

وغ�ها. االجت�عية واملساواة والجر�ة والطالق االرسي والعنف الخاصة االحتياجات

االرسة  معيشة مستوى رانيا ليعنى بتحس� امللكة جاللة اىل رئاسته اسندت والذي 2001 األرسة عام لشؤون الوطني املجلس تأسيس وجاء

لتنسيق آليات عىل ايجاد والعمل باالرسة ذات العالقة الترشيعات مراجعة خالل من الالزمة الترشيعية البيئة توف� عىل والعمل االردنية

جلوس عيد �ناسبة رانيا جاللة امللكة اطلقتها التي مبادرة اهل الهمة مع شعار هذا العام وينسجم هذا املجال، العاملة يف الجهات مع الرشاكة

استخدام قدراتهم وامكاناتهم خالل من حبهم وانت�ئهم عربوا عن الذين والج�عات األفراد الضوء عىل الثا� لتسليط عبدالله امللك جاللة

البنائها كر�ة حياة توف� من اجل تبذله ملا الرشيحة هذه طليعة يف االردنية االم وتأ� فيها، إيجابية تغي�ات يف مجتمعاتهم وإحداث للتأث�

من  ايار الخامس عرش من 1993 عام اقرت املتحدة لالمم العامة الجمعية أن إىل يشار واالقتصادية، والتحديات االجت�عية التغ�ات يف ظل

�ا وافرادها االرسة مستوى عىل رفع الرسمية للعمل وغ� الرسمية والهيئات الدول كافة القرار وحث يوما عامليا لالحتفال باالرسة، عام كل

الكلية. األهداف التنموية مع ينسجم

http://www.alanbat.net/news/Viewoldnews.asp?Nid=232550
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الطفل“ موازنة ”تحليل حول ورشة

ومنظ�ت  للموظف� الحكومي� عمل ورشة االحد اليوم اليونيسف مع بالتعاون الوطني لشؤون األرسة املجلس نظم 17 ايار(برتا)- ع�ن

عىل األطفال. بالرصف املتعلق الجانب الحالية وتحليل املوازنات مراجعة يف ملساعدتهم الطفل موازنة تحليل حول املد� املجتمع

منهجية عىل خاللها املشاركون تعرف املايض آذار يف عقدت سابقة عمل لورشة امتداد وهي ومعني� خرباء اربعة ايام بارشاف الورشة وتستمر

الطفل. موازنة تحليل دراسة

املوازنات وضع عمليات يف اإلشرتاك  إسرتاتيجية ومناقشة الطفل وحقوق الحكومية املوازنات وضع  عىل الحالية التدريبية الورشة وتركز

كامل. بشكل الطفل حقوق لتعزيز نرش الحكومية

والربامج والسياسات االتفاقيات الدولية وتحليل الطفل موازنة مراجعة تحليل اجرى محلي� ودولي� خرباء ضم الباحث� من محيل فريق وكان

املوازنة. مثبتة يف مالية التزامات إىل العنارص هذه ترجمة تم إذا ما وتقويم حقوق الطفل، منظور من خالل واملوازنات

. اس/خ ع/ م --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=109028
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        العدد: 15028                                                                                                        التاريخ: 2009-5-17

األحد اليوم:                                                                                                      ( 29 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15029                                                                                                        التاريخ: 2009-5-18

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 29 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15029                                                                                                        التاريخ: 2009-5-18

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 29 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1728                                                                                                           التاريخ: 2009-5-18

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 12 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1400                                                                                                           التاريخ: 2009-5-19

الثالثاء اليوم:                                                                                                      ( 38 )         رقم الصفحة:
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األربعاء                                                                                                         التاريخ: 2009-5-20         اليوم:

للتكافل االجت�عي و“التنسيقية االرسة“ ”شؤون ب� تعاون اتفاقية

املعلومات لتبادل تعاون اتفاقية االربعاء اليوم االجت�عي للتكافل التنسيقية والهيئة لشؤون االرسة الوطني املجلس وقع ايار (برتا)- ع�ن20

االمثل. بالشكل توظيفها الهيئة ليتم واملتوفرة يف املتعلقة باالرسة البيئات جودة وتحس� والبحوث الدراسات يف اعداد والتعاون والوثائق

هايل ممدوح الدكتور العام وعن الهيئة االم� غزالة ابو الدكتورة هيفاء الع� االرسة الوطني لشؤون للمجلس العام االم� عن االتفاقية ووقع

الرسور.

بأنشطة والقيام باالرسة املشرتك والخاص ذات االهت�م واملرشوعات الربامج بهدف انجاز وتقنيا فنيا ب� الطرف� التعاون االتفاقية وتضمنت

وورشات ندوات واقامة باالرسة املتعلقة البيانات تحس� يف والتنسيق والتعاون والبحوث الدراسات اعداد مثل الطرف� اهداف تحقق مختلفة

املؤسسية. دعم املقدرات ابرزها مجاالت عدة يف متخصصة تدريبية دورات وتنظيم عمل

االتفاق عليها. يتم املشرتكة التي واملرشوعات الربامج الية تنفيذ لالتفاق عىل الطرف� من لجنة مشرتكة رضورة تشكيل وابرزت االتفاقية

. ط أس/هـ --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=110036
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        العدد: 14102                                                                                                         التاريخ: 2009-5-21

الخميس اليوم:                                                                                                      ( 33 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15032                                                                                                       التاريخ: 2009-5-21

الخميس اليوم:                                                                                                      ( 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1731                                                                                                           التاريخ: 2009-5-21

الخميس اليوم:                                                                                                      ( 10 )         رقم الصفحة:
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األحد                                                                                                           التاريخ: 2009-5-24         اليوم:

تقريره االعالمي السنوي يصدر االرسة لشؤون الوطني املجلس

االخبار  جميع يوثق والذي للعام 2008 االعالمي السنوي تقريره االحد اليوم االرسة لشؤون الوطني املجلس اصدر - (برتا) ايار 24 ع�ن

املختلفة. االعالم وسائل يف نرشها تم التي باملجلس الخاصة والنشاطات

القضايا لخدمة وسائله بجميع االعالم توظيف اهمية اليوم بيان صحايف يف غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع�  للمجلس العام االم� واكدت

التأييد. وكسب الوعي زيادة من خالل االنسانية

اىل تهدف التي املتنوعة االرسية والربامج عىل الخطط الضوء بتسليط املختلفة مع وسائل االعالم والتشارك بالتعاون قام املجلس ان واضافت

االردنية. االرس حياة نوعية تحس�

التغ� احداث  عىل االعالم بقدرة االكيدة املجلس قناعة  اىل مش�ة املجلس، مع  املتعاونة االعالم لوسائل شكرها عن  غزالة ابو واعربت

االيجا�.

--(برتا)

 

http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=&Section=8&Artical=110801
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        العدد: 682                                                                                                           التاريخ: 2009-5-25

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 1 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 682                                                                                                           التاريخ: 2009-5-25

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 2 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15036                                                                                                        التاريخ: 2009-5-25

اإلثن� اليوم:                                                                                                     ( 10 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1735                                                                                                         التاريخ: 2009-5-25

اإلثن� اليوم:                                                                                                      ( 7 )         رقم الصفحة:
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األربعاء                                                                                                        التاريخ: 2009-5-27         اليوم:

و“املوقر“ اصالح ”سواقة“ مركزي الوطنية يزور االنسان حقوق منظ�ت وفد

اإلنسان  حقوق منظ�ت ممثيل من لوفد زيارة االربعاء اليوم العام األمن مديرية اإلنسان يف وحقوق املظا� مكتب (برتا)-نظم أيار 27 ع�ن

املحكوم�. للنزالء املخصص� واملوقر1 سواقة وتأهيل إصالح مركزي النزالء إىل بحقوق اإلنسان ورعاية املهتمة املحلية واملؤسسات الوطنية

ومركز اإلنسان للتنمية وحقوق الجرس العر� ومركز األرسة واملجلس الوطني لشؤون اإلنسان لحقوق الوطني املركز عن ممثل� الوفد وضم

والتنموية الد�قراطية للدراسات التغي� وأكاد�ية اإلنسان لحقوق العربية واملنظمة اإلنسان ميزان لحقوق ومجموعة اإلنسان لحقوق عدالة

النزالء. لرعاية الوطنية والجمعية النزالء لرعاية األردنية والجمعية

إنجازات من النزالء حققه خالله ما أوضح الخرابشة محمد العقيد املركز مدير إيجاز قدمه إىل سواقة وتأهيل إصالح مركز يف الوفد واستمع

الجهات. مختلف مع املركز بالتعاون عقدها التي التدريبية أو التعليمية سواء الدورات املنعقدة عرب

املؤسسات  يف الحديثة املعاي� تطبيق يف ا�وذجا يعد أن املركز املجايل ها� العقيد مدير املركز 1 ب� املوقر إصالح وتأهيل ملركز زيارتهم وخالل

اإلصالح عملية �ا يحقق إيجابيا طاقاته للنزيل و�كنه من توجيه كريم توف� مستوى تسهم يف التي املرافق مختلف يضم حيث اإلصالحية

للنزالء. التثقيفية واملحارضات املختلفة الدورات والرياضية وعقد الثقايف املواسم من عددا املركز تنفيذ إىل مش�ا والتأهيل

صفوف وتضم والتعليم الرتبية وزارة عليها التي ترشف التوبة مدرسة يف املنعقدة الصفوف من النزالء املستفيدين من بعدد الوفد والتقى

املختلفة. الدراسية وصفوف املراحل األمية محو

الرسمية الجهات مختلف األمن العام مع تواصل مديرية عىل للتأكيد اإلصالح مراكز مختلف إىل الزيارات من الزيارة مقدمة ملزيد هذه وتعترب

النزالء. أوضاع تحس� يف واألهلية

اإلنسان منظ�ت حقوق وتوصيات الزيارات هذه أن خالصة الشيشا� ماهر العقيد وحقوق اإلنسان املظا� مكتب مدير أكد جانبه من

عىل للوقوف املنظ�ت هذه ممثيل مع باالجت�ع مناقشتها سيتم والتأهيل اإلصالح مراكز  إىل الزيارات برنامج من االنتهاء بعد الوطنية

اإلصالحية. العملية يخدم �ا السلبيات ومعالجة اإليجابيات لتعزيز املحاور جميع وبحث مالحظاتهم

ق/هـ. ف --(برتا)

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=111741
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        العدد: 14109                                                                                                      التاريخ: 2009-5-28

الخميس اليوم:                                                                                                     ( 7 )         رقم الصفحة:
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15039                                                                                                       التاريخ: 2009-5-28         العدد:

الخميس اليوم:                                                                                                    ( 17 )         رقم الصفحة:
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

ع�ن واذاعة هوا االردنية / االذاعة

لشؤون األرسة العام للمجلس الوطني األم� تحدثت

واالطار واهدافه املجلس حول غزالة هيفاء أبو الدكتورة

جاللة لقاء وكذلك عن العنف من االرسة لح�ية الوطني

امللكة املعظمة

4/5/2009

(ATV) التاسعة القناة

الوطني املجلس مدير برامج االرسة يف مع القناة التقت

حول قضية للحديث مقدادي محمد االرسة لشؤون

يزن الطفل

5/5/2009

معارك فضل / االردنية االذاعة

البسطامي/منسق اروى السيدة معارك فضل استضاف

يف  االعالمي� دورة تدريب حول للحديث PSP مرشع

البحرامليت

5/5/2009 الثالثاء

الوكيل /الزميل محمد اف ام فن حول املجلساذاعة صحفي الوكيل خرب محمد تناول
6/5/2009

النهار منتصف /برنامج االرد� التلفزيون

مقدادي محمد من كال الشوب� عساف الدكتور استضاف

مسؤول الظاهر حنان املجلس و يف االرسة برامج مدير

الوطني لشؤون املجلس يف االرسة وترشيعات سياسات

لألرسة العاملي حول اليوم للحديث االرسة

12/5/2009

معان – فرح الناس اذاعة يف  برنامج نور
االجت�عي الربنامج مساعد عالوين خديجة تحدثت

األردن يف السن كبار حول واالقتصادي

 13-5-2009 االربعاء

صباحا العارشة الساعة

ع�ن هوا اذاعة
يف الدعم وحشد االعالم مسؤولة عواد تحدثت ملى

االرسة يوم حول االرسة لشؤون املجلس الوطني

الخميس

14-5-2009 

املسلحة القوات اذاعة
لشؤون االرسة العام للمجلس الوطني االم� تحدثت

العاملي االرسة يوم حول غزالة ابو هيفاء الدكتورة
15-5-2009

يسعد برنامج / االرد� التلفزيون

صباحك

لشؤون االرسة العام للمجلس الوطني االم� تحدثت

العاملي االرسة يوم حول غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع�

الجمعة

15/5/2009 

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر حزيران ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر حزيران 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

•  وفدا اماراتيا يتسلم نسخة من ”االطار الوطني لح�ية االرسة“.

•  (شؤون األرسة) يرفع مالحظاته عىل قانون االحوال الشخصية لدائرة قايض القضاة.

•  الوطني لشؤون االرسة يسجل انجازات وينهض بعمل دؤوب يف عهد جاللة امللك عبدالله الثا�.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية:

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة. 

2- معايل غازي شبيكات األكرم / وزير العمل السابق.
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التاريخالجهة اإلعالميةاملوضوعالرقم

أوًال /التغطية يف الصحف املحلية

3/6/2009صحيفة الرأيوفد امارا� يزور املجلس الوطني لشؤون االرسة1

3/6/2009صحيفة الدستورابوغزالة تسلم وفدا اماراتيا نسخة من «االطار الوطني لح�ية االرسة»2

3/6/2009صحيفة العرب اليوموفد امارا� يزور املجلس الوطني لشؤون االرسة3

3/6/2009صحيفة الغدوفد امارا� يزور املجلس الوطني لشؤون االرسة4

5
"شؤون األرسة“ يرفع مالحظاته عىل قانون االحوال الشخصية لدائرة قايض 

القضاة
6/6/2009وكالة االنباء االردنية

6
(شؤون األرسة) يرفع مالحظاته عىل قانون االحوال الشخصية لدائرة قايض 

القضاة
7/6/2009صحيفة الرأي

7
يف اليوم الوطني لح�ية الطفل من االساءة هل نصل اىل بيئة خالية من العنف 

ضد االطفال 
7/6/2009صحيفة الرأي

8
«الوطني لشؤون األرسة» يقدم مالحظات اىل دائرة قايض القضاة حول تعديل 

«قانون االحوال»
7/6/2009صحيفة الدستور

7/6/2009صحيفة العرب اليوماملجلس الوطني لشؤون االرسة يطالب بتعديل قانون االحوال الشخصية 9

10
املجلس الوطني لشؤون األرسة يطالب بتعديل قانون األحوال الشخصية/ توصية 

بوضع ضوابط مشددة للتأكد من قدرة الزوج املالية يف حاالت الزواج املكرر
7/6/2009صحيفة الغد

8/6/2009صحيفة الرأينفقة األطفال.. ومفهوم الحاجات الرضورية11

9/6/2009صحيفة الرأيامللكة رانيا العبدالله سكنت قلوب األردني� بإنسانيتها12

9/6/2009صحيفة الرأيبيان يستذكر انجازات القيادة يف مجال ح�ية االرسة من العنف 13

14
امللكة رانيا العبدالله سكنت قلوب االردن� �حبتها وانسانيتها/ جاللتها اطلقت 

العديد من املبادرات لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى املعيشة 
9/6/2009صحيفة الدستور

9/6/2009صحيفة الدستورالوطني لشؤون االرسة يسجل انجازات وينهض بعمل دؤوب يف عهد امللك 15
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16
عرش املتفوق�/ املجتمعات ودعم و�ك� واالطفال النساء من اجل مبادرات

والطفل للمرأة افضل لحياة املتواصل العمل سنوات من
9/6/2009صحيفة العرب اليوم

17
مكاسب سياسية  تحصد األردنية املرأة السائدة القناعات تسبق امللكية الرؤية

مل�. األرسي بدعم العنف وتواجه واجت�عية
9/6/2009صحيفة العرب اليوم

18
امللك جاللة عهد يف دؤوب بعمل انجازات وينهض يسجل االرسة لشؤون الوطني

الثا� عبدالله
9/6/2009صحيفة العرب اليوم

املشاهدة19 االحوال الشخصية ومعاناة اطفال 11/6/2009صحيفة الرأيقانون

بتونس20 العربية املرأة ملنظمة أع�ل االجت�ع التنفيذي االردنيةبدء االنباء 22/6/2009وكالة

بتونس21 العربية املرأة ملنظمة التنفيذي االجت�ع الدستوربدء 23/6/2009صحيفة

للطفل22 الراعية وامللكة امللك مواقف العاملي الطفل يستذكرون بيوم الدستوراألردنيون 25/6/2009صحيفة

الجويدة23 ـ النساء وتأهيل «اصالح يزور االنسان حقوق من منظ�ت الدستوروفد 28/6/2009صحيفة

وتأهيل الجويدة24 اصالح مركز يزور االنسان حقوق الغدوفد 28/6/2009صحيفة
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        العدد: 14115                                                                                                       التاريخ.: 2009-6-3 

)                                                                                              اليوم: األربعاء 38 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15045                                                                                                          التاريخ: 2009-6-3 

)                                                                                                 اليوم: األربعاء 7 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 4358                                                                                                          التاريخ:  2009-6-3 

)                                                                                               اليوم.: االربعاء 6 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 1744                                                                                                            التاريخ: 2009-6-3 

)                                                                                                اليوم: االربعاء 12 )         رقم الصفحة:
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السبت                                                                                                             التاريخ: 2009-6-6         اليوم:

القضاة قايض الشخصية لدائرة االحوال قانون عىل مالحظاته يرفع األرسة“ “شؤون

والثغرات  الشخصية االحوال قانون بتعديل الخاصة املالحظات من مجموعة لشؤون األرسة الوطني املجلس رفع - (برتا) حزيران 6 ع�ن
مد�. مجتمع ومؤسسات ونواب اعيان مع اخ�ا املجلس عقدها متخصصة نقاشية حلقة عىل بناء قايض القضاة دائرة اىل فيه املوجودة

املنظ�ت من القانون بتعديل املطالبات من مجموعة اىل املجلس ورد االرسة، بشؤون املعنية املؤسسات ب� التنسيقي املجلس عىل دور وبناء
بالطفل  النفقة أسوة يف الحق من امها مع اختيارها البقاء حالة يف تحرم الطفلة ال حيث ب، فقرة 165 املادة نص تعديل �ثلت برضورة

الذكر.

تقترص وال العرصية مستلزمات الحياة تشمل وان املحكمة لدى االستعجال صفة واالطفال الزوجة نفقة تأخذ املالحظات ان تضمنت ك�
لح� دينا تعترب بحيث الزوج، عىل حساب واالقارب واالطفال للزوجة نفقة اقراض صندوق انشاء اىل رضورة الرضورية، اضافة الحاجات عىل

خاص. بترشيع الصندوق شؤون تنظم بحيث تسديده

املثال سبيل عىل واالسرتشاد املكرر الزواج  يف حاالت املالية الزوج قدرة  من للتأكد مشددة ضوابط وضع رضورة عىل املالحظات وركزت
اآلن. الحال عليه ك� هو الشهود شهادة االكتفاء وليس االرايض دائرة عن الرسمية الدخل والوثائق رضيبة بسجالت

من عنها الناشئة العالقات الزوجية والخالفات به تتسم ملا والنزاع الشقاق قضايا يف االثبات عبء من التخفيف رضورة اىل املالحظات ونوهت
والنزاع. الشقاق قضايا يف التعامل اساليب خالل تطوير من القضا� الخلع عىل باآلثار املرتتبة ومقارنة ذلك ورسية ب� االزواج خصوصية

يراه �ا وليه وليه ويشاهد ان يشاهده للطفل الفرصة باملشاهدة بإتاحة الخاص النص تعديل رضورة عىل التأكيد املالحظات جاء يف ك�
اهله ومعرفة معه واللعب محادثته له والده ليتسنى عند يبيت الطفل يقرر القايض ان كأن الفضىل، املصلحة التي تحقق وبالصورة القايض
يسمى ما ومعالجة الطفل، وعىل باملشاهدة له املحكوم عىل ذلك وتأث� املخصصة االماكن لفاعلية املشاهدة يف معه وذلك والخروج والتنزه
وفقا االموال توزع كأن ذلك الطالق، ومثال يف حالة وذلك الزوجية الحياة اثناء وعملها سعيها عن والناتجة فيها الزوجية وحق الزوج� بأموال

الزوج�. مناصفة ب� تبقى يقسم وما للرجال للرجال هو وما للنساء هو للنساء ف� تغلب للطبع الذي

التعديالت- عىل ض�ن –وفق النص من بد بيت الزوجية فال يف لالرملة يكون فرتة العدة قضاء ان قد ب� الشخصية االحوال قانون ان وحيث
العدة فرتة طوال الستخدامها باملوجودات االحتفاظ حق ويف الزوجية بيت يف باالقامة االستمرار يف االرملة حق

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=113857
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الشخصية األحوال قانون عىل تعديالت بإجراء يطالب األرسة لشؤون الوطني املجلس

املكرر الزواج يف حاالت املالية الزوج قدرة من للتأكد مشددة ضوابط بوضع توصية

الرصايرة رانيا

دينا  ”تعترب بحيث الزوج، حساب عىل واالقارب واالطفال إقراض نفقة للزوجة صندوق بانشاء لشؤون األرسة، الوطني املجلس طالب - ع�ن
خاص“. بترشيع الصندوق شؤون وتنظم تسديده، اىل ح�

والثغرات الشخصية االحوال قانون بتعديل خاصة مالحظات مجموعة تضمنت القضاة، قايض اىل دائرة أرسلها أمس مذكرة يف املجلس وأكد
الحق  من أمها مع البقاء حالة اختيارها يف الطفلة تحرم ال بحيث من القانون، 165 املادة من الفقرة (ب) تعديل رضورة عىل فيه، املوجودة

الذكر. بالطفل أسوة النفقة يف

عليه“. لها فال نفقة حق، بغ� اليه االنض�م الويل عن باالنض�م اىل عليها املحكوم االنثى �ردت ”إذا أنه عىل الفقرة هذه وتنص

اىل االنض�م رفض اذا نفقته تسقط ال الذكر أن ح� امها، يف مع البقاء اختارت يف حال ”تعاقب االنثى“، هذه الفقرة أن املجلس ويرشح
والده.

تقترص عىل وال العرصية الحياة مستلزمات وأن تشمل املحكمة، لدى االستعجال صفة واالطفال الزوجة نفقة أن تأخذ املقرتحات تضمنت ك�
القانون. بتعديل املد� املجتمع منظ�ت من مطالبات ورود بعد املجلس توصيات الرضورية، وجاءت الحاجات

املثال سبيل واالسرتشاد عىل املكرر، الزواج حاالت يف املالية الزوج قدرة من للتأكد ضوابط مشددة  وضع عىل رضورة التوصيات وركزت
اآلن. الحال عليه ك� هو الشهود االكتفاء بشهادة وليس االرايض، دائرة عن الرسمية الدخل والوثائق رضيبة بسجالت

والخالفات الناشئة الزوجية العالقات به تتسم ملا والنزاع، الشقاق قضايا يف اإلثبات عبء من التخفيف رضورة اىل التوصيات نوهت ذلك، اىل
قضايا الشقاق يف التعامل أساليب تطوير خالل من القضا� الخلع عىل باآلثار املرتتبة ذلك ومقارنة االزواج، ب� خصوصية ورسية من عنها

والنزاع.

وبالصورة القايض، �ا يراه وليه ويشاهد وليه يشاهده أن للطفل الفرصة بإتاحة باملشاهدة، الخاص النص تعديل برضورة املنظ�ت وأوصت
والتنزه والخروج أهله ومعرفة معه واللعب محادثته له ليتسنى والده عند الطفل يبيت ان القايض يقرر كأن الفضىل، املصلحة تحقق التي

الطفل. وعىل باملشاهدة له املحكوم عىل ذلك وتأث� يف االماكن املخصصة، املشاهدة فاعلية لعدم وذلك معه،

الزوجية، الحياة اثناء وعملها سعيها عن والناتجة فيها، بأموال الزوجية وحق الزوج� يسمى معالجة ما أهمية للحديث عن املذكرة وتطرقت
يقسم تبقى وما للرجال، للرجال هو وما للنساء، للنساء هو ف� الذي تغلب، للطبع وفقا االموال ذلك كأن توزع الطالق، ومثال يف حالة وذلك

الزوج�. مناصفة ب�

حق األرملة يضمن نص بإيجاد املذكرة طالبت الزوجية، بيت يف يكون لألرملة العدة فرتة قضاء أن ب� قد الشخصية، االحوال قانون وحيث إن
العدة. فرتة طوال الستخدامها باملوجودات حق االحتفاظ ويف الزوجية بيت باإلقامة يف االستمرار يف

النواب الرابع مجلس رده أن بعد الشخصية، االحوال قانون عىل التعديالت بإقرار سنوات تسع منذ حوايل تطالب النسائية املنظ�ت أن يذكر
بـ“إقراره“. القانونية لجنته أوصت ان بعد 2003 العام

وفقا لل�دة املعدل الشخصية األحوال قانون رفع أوالها مواد، ست بتعديل الشخصية عىل قانون األحوال التي طرأت التعديالت و�ثلت
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ضوء  واإلناث يف الذكور من عاماً الـ 18 سن دون هم ملن باإلذن للقايض إعطاء الحق مع عاما، إىل 18 عاماً 15 من الزواج سن منه، الخامسة
لهذه الغاية. قايض القضاة يصدرها تعلي�ت

الذي الفتاة مستوى تعليم تد� فضال عن مبكرة، سن يف والوالدة الحمل املرتتبة عىل الصحية برشح املخاطر لهذا التعديل تأييده املجلس وبرر
اآلخرين عىل وتعتمد ”غ� منتجة تصبح وبذلك العمل، سوق دخول عىل قدرتها وعدم جيد، ابنائها بشكل تربية عىل قدرتها عدم عنه ينتج

نفسها“. إعالة تستطيع وال

املهر عىل املالية الزوج قدرة التحقق من املكرر، الزواج عقد إلزام القايض وقبل اجراء يف �ثلت التعديل، عليها جرى التي األخرى، املادة
بعقد األوىل الزوجة إعالم عىل املحكمة املعدل القانون أوجب ك� متزوج بأخرى، الزوج الثانية، بأن الزوجة إخبار اىل لزوم إضافة والنفقة،

الزواج. عقد بعد اجراء الزواج املكرر

العمل الزوج عىل وافق واذا تعمل عمال مرشوعا كانت النفقة اذا تستحق القانون الجديد، مرشوع وفق أصبحت، العاملة الزوجة نفقة وحول
القديم عىل  من القانون 68 املادة تنص يف ح� رضر“، بها يلحق ان ودون مرشوع لسبب موافقته اال الرجوع عن و“ال يجوز وداللة، رصاحة

الزوج“. موافقة البيت دون خارج تعمل للزوجة التي نفقة ”ال ان

قبل زوجها وب� بينها التفريق القايض من الطلب (ب) �وجب الفقرة للزوجة 126، ليحق املادة اىل ج) (ب، الفقرت� املعدل القانون وأضاف
للقايض فسخ العقد. يحق تطليقها عن واذا امتنع الزوج من نفقات، به الزوج تكلف من مهرها وما تسلمته ما إلعادة استعدت اذا الدخول

بينه�، الستمرار الحياة ال سبيل وأن زوجها، مع الحياة أنها تبغض تقر أن عىل بطلب الخلع الدخول، الحق بعد فتعطي الزوجة (ج) الفقرة أما
يوما. 30 تتجاوز مدة ال خالل الصلح � يتم اذا طالقا بائنا، املحكمة تطلقها وبذلك حقوقها، بالتنازل عن جميع تفتدي نفسها وأن

وثالث أد� كحد سنة نفقة اىل القديم، القانون وفق األعىل، يف حده سنة من نفقة التعسفي للطالق التعويض قيمة املعدل القانون ورفع
أعىل. كحد سنوات

معطياً  حضانته، حق ممن له يد غ�ه، يكون يف عندما يف مشاهدة الصغ� والويل األم حق تساوي عىل القانون مرشوع من 163 املادة وأكدت
ذلك. عىل الطرفان يتفق � حال يف الصغ�، مصلحة حسب ومكانها زمان املشاهدة الحق بتحديد القايض

http://www.alghad.com/?news=424383
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)                                                                                 اليوم: اإلثن� محليات )         رقم الصفحة:

الرضورية الحاجات ومفهوم األطفال.. نفقة

يستدعي ما النواحي. وهو كافة من جديدا، واقعا فرضت قد يومي، بشكل معها ونتعامل نعيشها، التي التغ�ات اإلقرار بان من ال بد بداية
بأول. أوال املتغ�ات هذه الترشيعات تواكب أن

أن بعض لجهة رضوريا. أمرا تعديله بات الذي الشخصية، األحوال قانون مقدمتها ويف الشخصية، باألحوال الخاصة الترشيعات هنا وأخص
املرحلة. هذه معطيات مع تتناسب تعد � مواده

الخاصة بتلك تعديلها. والتصورات املقرتح باملواد قا�ة وأعد املستجدات، فعال لبعض هذه تنبه قد األرسة لشؤون الوطني املجلس أن ويبدو
منها وتسد ثغرة يعا� شاملة، مقرتحات وهي تعديلها. بشأن املناسب واتخاذ طالبا دراستها، دائرة قايض القضاة، إىل برفعها وقام التعديالت.

األرسة. قضايا يف منهم العديد تعامالت يف قاسيا نفسيا املواطنون، وترتك أثرا

بنفقة املتعلقة الخاص بتعديل املادة الطلب إلحاحا أك�ها أن املقرتحات، وجدت تلك من العديد �نطقية قناعتي ورغم ـ أعرتف ـ لكنني
األطفال، والزوجة.

ما وهو الرضورية. للحاجات وفقا النفقة تحديد قيمة عىل ينص األرسة، لشؤون املجلس الوطني رفعها التي املذكرة تقول ك� األصيل، فالنص
األساسية أك� حاجاتهم أصبحت األطفال الذين أو الطفل رمق تسد عىل ارض الواقع. وال شيئا تساوي ال نفقة بتحديد إىل اجتهادات يدفع

صورها. بأد� العرصية الحياة مستلزمات من ال تقرتب ك� أنها من قبل. كلفة

املقدمة. احتياجات األطفال يف تبقى حالة العوز، وتبعدها عن تكفيها، نفقة عىل تحصل أن رضورة ومع الزوجة، مع الشديد تعاطفي فمع
تام� احتياجات طفلها. اجل من عيشها لقمة استعداد لتوف� عىل األم أن ذلك

قررت ح� يف أطفالها الثالثة. بحضانة وهي تقوم بتطليقها، زوجها سيدة قام فهناك الفكرة. رشح لتلك أي عن تغني أنها أعتقد حالة يدي ب�
للمعيشة. ومثله� دينارا للسكن 40 مبلغ رصف املحكمة

بأربع� العيش أطفال لثالثة �كن كان أو دينارا. بأربع� واحدة غرفة استئجار بإمكانها كان إذا وما املبلغ، حول هذا تتساءل، هذه السيدة
دينارا.

اإلسهام يف أو البيت، بناء أجل من له مساعدة من قدمته مجال ما يف أو املادية، زوجها بشأن حالة السيدة تقوله تلك يف تفاصيل ما أدخل لن
تم تخصيصه لهذه الذي مقدار النفقة بالتساؤل حول أكتفي ولكنني آخر مقرتح. تعديل يعالجها أن �كن أمور فهذه الحياة املتفرقة. نفقات
تكفي كانت إذا أو ما املدرسة. إىل للذهاب يستعد أنه أو للمدرسة. يذهب واحد، طفل عىل لإلنفاق إذا كان يكفي وما وألطفالها. السيدة

مرافق. أية بدون براكية زينكو ’‘ ‘’ الستئجار

ومن قرار بالنفقة. عىل تحصل أن قبل اشهر عدة إىل تحتاج القضايا فبعض النفقة. بأمور البت برسعة ويتعلق اإلشارة إليه، من بد ال آخر أمر
القرار. تنفيذ أجل من طويلة فرتة إىل تحتاج األخ�ة املرحلة ويف قيمتها. تحديد يتم بعدها

واألمهات. خالف اآلباء لهم يف ذنب ال األطفال الذين احتياجات تام� أجل من اختصارها ال بد من إجراءات وهي

 husban11@hotmail.com

الحسبان أحمد

http://www.alrai.com/pages.php?articles_id=29557



344

        العدد: 14121                                                                                                          التاريخ: 2009-6-9
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بإنسانيتها األردني� قلوب سكنت العبدالله رانيا امللكة

عىل  الثا� امللك عبدالله جلوس جاللة عيد �ناسبة بشذى الفخر واالعتزاز عابقا االردني� حزيران عىل من يوم التاسع - يطل برتا - ع�ن
منذ واسهمت جاللتها . �حبتها وانسانيتها االردني� قلوب سكنت ملكة العبدالله رانيا امللكة جاللة فيه توجت الذي اليوم وهو ، العرش
قلدها التي العبدالله رانيا لجاللة امللكة وكان . كافة امليادين يف الرؤى امللكية يف تحقيق ومؤثرا مه� اسهاما لجاللته درب كرفيقة تتويجها
الحيوية املجاالت من العديد يف نقلة نوعية إحداث يف أسهمت واضحة ومؤثرة بص�ت الجلوس املل� يف يوم عيل بن الحس� جاللته قالدة

املنشودة. الشاملة إحداث التنمية يف جاللته وتطلعات جنب مع أفكار إىل جنبا جاللتها سارت إذ

ودعم جميع التنمية ودفع عجلة املعيشة سوية رفع يف لتسهم امليادين معظم شملت التي املبادرات من العديد اطالق اىل جاللتها وعمدت
باالنشطة  تعنى والتي 1995 عام االردن نهر مؤسسة انشاء منذ اطلقت جاللتها مبادرات وكانت . والتعليمية والتنموية االقتصادية القضايا

. العمل سوق يف دورها التنافيس وتعزيز املرأة وصقل دور االجت�عية واالنسانية

االساءة التصدي لظاهرة عاتقها .كذلك اخذت عىل املبكرة الوطني لتنمية الطفولة الفريق بتشكيل قامت بالطفولة جاللتها الهت�م وترجمة
.( االمان دار ) االوسط الرشق يف االساءة من االطفال مركز لح�ية اول املوجهة لالطفال واسست بذلك

وثيقة عىل بالتوقيع قامت جاللتها حيث العنف جراء قىض الذي يزن الطفل حالة مع للتضامن تجمع شعبي يف اخ�ا شاركت جاللتها وكانت
. االطفال بالعنف ضد تندد

يف  وجهودها لدورها وتقديرا ، االردنية االرسة لح�ية جاللتها تطلعات لرتجمة استمرارا 2001 عام لشؤون االرسة الوطني املجلس تشكيل وتم
. املجلس لجاللتها رئاسة عهد فقد والطفولة االرسة مجاالت

لالنض�م بدعوة جاللتها اليونيسف منظمة قامت فقد املحيل، املستوى وتنميتها عىل الطفولة املبكرة رعاية يف جاللتها جهود تقترص و�
جاللتها الريادية ،وانضمت املبادرة هذه يف مانديال نيلسون عاملية مثل شخصيات اىل جانب لتقف بذلك الطفولة اجل من العاملية للحركة
منارصة أول أصبحت ك� العا�، يف فقرا االشد الدول يف لالطفال االساسية املطاعيم توف� يستهدف الذي املطاعيم صندوق ادارة مجلس اىل

اليونيسف. تختارها لألطفال بارزة

تغي� بهدف العربية املبادرات للمرأة من تقديم الكث� الثانية العربية لقمة املرأة رئاستها خالل من العبدالله رانيا امللكة جاللة وارادت
. الصورة النمطية عنها
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الجهود لدعم املبدع� املعلم� وشبكة الرتبوي، للتميز العبدالله رانيا امللكة جائزة يف األردن، فجاءت التعليم لتطوير الخ�ة جهودها وسّخرت
نفوس يف االثر ابلغ ، كان لها تفاعلية تعليمية بيئة إيجاد بهدف األردن لألطفال يف متحف إنشاء أول عىل عملت ك� ، والتعليمية الرتبوية

. االطفال

املحلية االولويات مع يتوافق �ا وتبادل خرباتها تجاربها من الدولية لالستفادة �ثيالتها االردنية التعليم مؤسسات ربط عىل جاللتها وتعمل
. كولومبيا وجامعة الرتبية والتعليم ب� وزارة بالرشاكة املعلم� برنامج لتدريب تطوير عىل العمل خالل من والوطنية

للعسكري� واملساعدة الدعم تقديم بهدف جاءت والتي وأرسهم العسكري� لرعاية العبدالله رانيا امللكة العليا لجمعية الهيئة جاللتها وترأس
. واإلرشاد املشورة وتقديم املهني التدريب خالل من يعيلونهم ومن واملتقاعدين وأرسهم العامل�

ربحية غ� أردنية كمنظمة الربنامج امللكة جاللة أطلقت وقد ،1999 عام يف الطفل إنقاذ مؤسسة أسسته الذي انجاز برنامج وتدعم جاللتها
السوق العاملي . لهم يف التنافسية القوة العمل ويعزز سوق يف ليشارك األرد� الشباب مهارات لبناء مكانا املؤسسة وأصبحت ،2001 عام

ماليزيا يف مااليا جامعة منحتها الرتبوية، ك� العلوم يف الفخرية الدكتوراة شهادة االردنية منحتها الجامعة التعليم يف جاللتها لجهود وتقديرا
العا�. ثقافات ب� تفعيل الحوار يف لجهودها تقديرا وذلك الدولية، العالقات يف الفخرية الدكتوراة شهادة

رانيا امللكة جاللة اطلقت املد� واالهايل ، واملجتمع والخاص العام القطاع مؤسسات مع برشاكة املاسة الحاجة ذات اململكة مدارس ولتطوير
اجت�عية. مسؤولية ستصبح مدارسنا ان اكدت حيث (مدرستي) مبادرة

الشباب ارشاك عىل اليونيسف وعمل ومنظمة االرسة الوطني لشؤون املجلس أعده الذي االردن يف االطفال وضع جاللتها تقرير واطلقت
اململكة. يف األطفال أوضاع لتحس� الحلول واقرتاح املعوقات لتحديد

اعادة مركز عىل العبدالله رانيا امللكة جاللة اسم املانيا يف كولونيا جامعة اطلقت والتعليم الطفولة والصحة مجاالت يف لجهودها وتقديرا
. الجامعة ملستشفى واليافع� التابع االطفال تأهيل

االردن نهر مؤسسة اصدرت االستدامة تقارير مؤ�ر اعداد يف مشاركتها خالل لالستدامة العربية القيادة مجموعة جاللتها اطلقت وبعد ان
املؤسسة عمل عن واملعلومات البيانات يقدم النوع هذا من يف املنطقة تصدر تقريرا اهلية مؤسسة بذلك اول لتصبح حول االستدامة تقريرا

وللمجتمع ككل. وللداعم� للحكومة مميزا رشيكا منها ليجعل موضوعي وشفاف بشكل

املرورية للتوعية (كفى) حملة ضمن ايضا جاءت التي الس� حوادث من للحد الج�ه�ية يف مس�ة كفى املواطن� جاللتها االف وشاركت
املرورية. للحوادث املسببة السلوكات تغي� عىل للحث اطلقتها التي

يوتيوب دعت موقع عىل صفحة جاللتها اطلقت فقد العرب واملسلم� عن الصورة النمطية تغي� واملساهمة يف الثقافات وعىل صعيد حوار
. املشارك� تساؤالت عىل ردا من املشاركات العديد لهذه الصفحة وسجلت واملسلم� العرب حوار للتعرف عىل يف املشاركة اىل الجميع فيها

الحوار قيادة يف العا� الجامعات حول طلبة دور اهمية جاللتها اكدت اوروبا جامعات طالب من الفي وبحضور بفرنسا السوربون جامعة ويف
ونعبد الكرتونيا، الصداقات، نتصافح نتبادل املعرفة، نتبادل فعندما وأحب، أسكن التي منطقتنا حقيقة العا� يرى أن آمل وقالت ب� الثقافات،

والقبول. التفاهم من جديدة طرقا

اىل فهم  وتدعو والتعصب الجهل ادامة تؤدي اىل التي عواقب االستبعاد من جاللتها حذرت كاليفورنيا سيدة يف الف 14 وخالل خطابها امام
. واملرأة االسالم يف قضايا االخر افضل للجانب

والصحية واالجت�عية الرتبوية الخدمات لتفقد اململكة محافظات ومختلف والقرى واالرياف البوادي يف جوالتها امليدانية جاللتها وتواصل
. تزورها التي املناطق اولويات من نابعة للدخل مدرة مرشوعات ايجاد عىل والرتكيز احتياجاتهم وتلمس املواطن� واحوال

يف تحس� املساهمة بهدف االردن يف مكاتب لها فينكا الدولية فقد افتتحت مؤسسة زياراتها الدولية خالل جاللتها تبذلها التي للجهود و�رة
يف البطالة نسب ترتفع ال ل� جاللتها قالت القادمة األجيال مؤ�ر جاللتها اع�ل افتتاح وخالل . االردنية العائالت من العديد معيشة مستوى
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جاللتها االم كتبت و�ناسبة عيد . تعليمنا نوعية نغ� � ما مسارنا تغي� واكدت: لن نستطيع دقائق سبع كل وظيفة علينا استحداث األردن
حكايات الجدات لجمع ماما) (قصة الكربى ع�ن امانة مرشوع ورعت من اململكة طفال الربع� وحكتها الدائم الج�ل عنوان تحت قصة

اململكة. يف واالمهات

غزة قطاع يف الفلسطينيون يعيشها الصعبة التي االنسانية االوضاع رشحت جاللتها دافوس يف العاملي االقتصادي املنتدى مشاركتها يف وخالل
. ملا يجري حد وضع يف بدوره القيام وطالبت املجتمع الدويل

الشباب العرب اعداد املتدرب� من زيادة اىل التي تهدف العمل لسوق العر� الشباب املليون إلعداد حملة املنتدى اع�ل ضمن واطلقت
العربية حيث وصل عدد الدول من عدد يف املوجودة انجاز مؤسسة قبل من سنويا وفتاة مليون شاب تدريب اىل سنوات ليصل بعد عرش

األردن عام 1999. يف انطالقتها منذ طالب ألف من 300 أك� اىل عربية دولة 12 يف برامجها من املتدرب�

للنزاعات الدائم الحل ايجاد من اجل التعاون اهمية عىل التسليم اكدت خالل حفل حيث االنسانية) جائزة (بامبي تسلمت جاللتها املانيا ويف
العا�. من اخرى ومناطق غزة والعراق يف االطفال فيها يعيش التي البيئة تحس� عىل بالتعاون والعمل وااللتزام العا�، يف

عىل االنسانية املجاالت يف لجهودها تقديرا االنسا� للعمل السنوية  الجائزة ايضا املتحدة  لالمم االمريكية الرابطة من جاللتها وتسلمت
. 2008 العا� يف نفوذا شخصية مئة الك� التايم ضمن قا�ة اخت�ت وكانت جاللتها والعاملي. املستوى االقليمي

وعملها االنسا� املجال يف لجهودها تقديرا الربتغايل الربملان اقيم يف خاص خالل احتفال الجنوب الش�ل جائزة جاللتها تسلمت املايض اذار ويف
. والغرب الرشق ب� النظر وجهات وتقريب الثقافات حوار يف املستمر

الثا� سلطاته عبدالله  امللك جاللة لتويل العارشة الذكرى �ناسبة الهمة جاللتها مبادرة اهل اطلقت بصمت يعملون من وتقديرا لجهود
. الدستورية

الهمة اهل ليكون الج�عي او الفردي الجهد لالشخاص، وتعظيم وليس الطوعي العطاء لقصص الرتويج اىل النهائية املحصلة يف املبادرة وتهدف
اطيافه. كله �ختلف �ثل الوطن خ� من هم

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=276755
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)                                                                                               اليوم: الثالثاء 10 )         رقم الصفحة:

ودعم املتفوق� و�ك� املجتمعات واالطفال النساء اجل من مبادرات

والطفل للمرأة لحياة افضل املتواصل من العمل سنوات عرش

امللكة رانيا العبد الله..

معايعة ليندا - اليوم العرب

جل  وكرست الثا�, الله عبد والعاملي, السناد جهود جاللة امللك والعر� املحيل الصعيد عىل دورا كب�ا الله العبد رانيا لعبت جاللة امللكة
وقيمه. لتقاليده ووفيا وامته لوطنه واع ومنتم جيل تنشئة عن اجت�عية مسؤولة كخلية دوراالرسة تعزيز يف وقتها

االجت�عي واالرسي االمان وتحقيق الرخاء والرفاه االجت�عي توف� اجواء يف باملساهمة املاضية سنوات العرش خالل جهود امللكة وانصبت
االولوية احتلت هادفة اصالحية باطالق برامج االردني�, معيشة ومستويات اوضاع تحس� خالل من للمجتمع والتعليمي والرتبوي والصحي
واالولويات االحتياجات بتحديد خاللها من املواطن� اوضاع وتفقد كافة, ملحافظات اململكة ومتواصلة مكثفة لزيارات جاللتها عىل اجندة

تناسبهم. التي

بوابات احد االلكرتونية املواقع كانت عرصية عرب وسائل اىل الحوار امللكة اندفعت العرص مع روح وانسجاما عاملية اعالم عرب وسائل اطاللة يف
كنموذج مجتمعا العا� باالردن اليوتيوب لتعريف ك¯ املواقع من عدد بتخصيصها الصغ�ة العاملية القرية املالي� عرب وقلوب عقول اىل النفاذ

والنزاهة. والعدالة التعايش عىل

الحمالت التي كب� من عدد وتنفيذ العنف والطفل من االرسة وح�ية املعيشية االرسة قدرات املوجهة لتمك� والربامج املبادرات فكانت
انتقلت حتى الصحف عناوين احتلت مبادرة من اك� اطالق مع تواصلت التي للعنف املناهضة او الس� حوادث كالحد من قادتها جاللتها

مؤخرا واشنطن يف العاملية منرب اىل املناسبة الصفية البيئة تحس� يف جاللتها رؤية تحمل التي مدرستي مبادرة

يف  هدف الحاسوب مختربات وفتح املدارس لحوسبة بل كان التعليمي التطور من القدر البليغة.. بهذا الطموحة واملتحدثة امللكة تكتف و�
لتطوير بيئة والتعليم الرتبية وزارة نفذته جديدا فكان منهاجا التكنولوجيا, عىل العرص املعتمدة متطلبات لتواكب التعليمية الخدمات تحس�

االردنية. والجامعات العامة الثانوية منهاج يف جديدة تخصصات االردن وفتح يف التعليم

القرار اصحاب قبل من به يحتذى مثاال االردنية التجربة فكانت االردنية املرأة عن واقع خاصا امللكة مشهدا نقلت والعاملية العربية جوالتها يف
اكرب. مساحة النساء اعطاء باتجاه للدفع العاملي الفكر وقادة

القضا�,  الجهاز يف قاضية كأول جدية, قطاعات اىل بالدخول جدارتها لتؤكد املحلية املرأة الباب امام ونشاطاتها جاللتها مبادرات وفتحت
من املهن. وطبيبة رشعية وغ�ها دراجة س� وقائدة حوادث ومندوبة االمنية, االجهزة يف عسكري عام مدعي اىل موقع وصوال

مؤ�رات يف الفكر القرار وقادة صناع جانب اىل الحوار اعتالئهم منصات عىل وساعدت الشباب بقطاع النظ� منقطع اهت�ما جاللتها واولت
الدولية. مؤسسة الشباب يف لدمجهم العاملية الشابة القيادات -ومنتدى دافوس - العاملي االقتصادي كاملنتدى عاملية

االرد�, املجتمع نصف تشكل التي الشبابية للفئة واالزدهار بالفرص يزخر مستقبل بايجاد التزامها الص� اكدت اىل  زياراتها ففي احدى
اهت�تها. قلب يف االرسة والتعليم ووضعت

وكفاءة. وقدرة مكانة من �تلكون ما خالل من االفراد بحياة االيجا� التغي� احداث يف الشابة القيادات دور عىل شددت امليت البحر ومن

والعا�  مستوى املنطقة عىل رياديا انسانيا دورا لعبت جاللتها الجاري العام مطلع العدوان وتجدد 2000 غزة عام عىل االرسائييل ابان العدوان
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غزة. عىل االرسائييل العدوان بوقف االنسانية نداءاتها واملسؤول� القادة مع لقاءاتها خالل جددت سالم, كداعية

العربية,  يف املنطقة والصحة والتعليم والطفولة املرأة الغر�, بقضايا االعالم وسائل انظار جاللتها جهود جذبت ملكة اصغر اختيارها ك¯ بعد
حصلت عىل  املستمر وعطائها ولجهودها اوىل, كسيدة النسائية القيادية الشخصيات اهم من 2007 عام االمريكية تايم مجلة حتى اختارتها
اىل العا�, اضافة ثقافات ب� الحوار تفعيل يف لعبته الذي للدور تقديرا ماليزيا يف مااليا جامعة من الدولية العالقات الفخرية يف الدكتوراه
االنسانية بامبي جائزة عىل ك� حصلت قطاع التعليم, تطوير يف ملساهمتها الجامعة االردنية الرتبوية من العلوم يف فخرية دكتوراه شهادة

االيدز. ومحاربة ابحاث الرسطان اخرى مثل ويف قطاعات االطفال لصالح خ�ية اع�ل عىل سنويا الضوء تسلط التي

العاملية. مؤسسة االرسة من العاملية االرسة صديق املتحدة, وجائزة لالمم االمريكية الرابطة من االنسا� للعمل السنوية ومنحت الجائزة

والتنمية االجت�عية القضايا يف  اللتزامها املتوسط االبيض البحر مؤسسة وجائزة السالم, بذور منظمة من السالم صانع جائزة منحت ك�
العاملية. املرأة قمة مؤسسة من االساءة من ح�ية الطفل مجال االوىل يف العاملية والجائزة املستدامة,

االردن. نهر مؤسسة من مشوارها بدأت التي الله رانيا العبد امللكة نجاح قصة يروي مس�تها يف االستحقاقات من الكم هذا

مخصصة معنية جهات توافر لعدم وذلك االن الحالة هي ك� بالغ باهت�م تحظى االرسي ال والعنف الطفولة قضايا كانت اعوام, عرشة قبل
اليد سنويا. اصابع عدد يصل يكن � عنها من قضايا والطفولة, وما ينرش االرسة بح�ية

الصعب من كان الذي القضاء, سوى المرها تهتم جهة توجد فال والضعف القنوط من نفسها,حالة عىل متقوقعة تعيش املعنفة االرسة وكانت
املعنفة. الفئة هذه اىل الوصول لصعوبة العنف اليه ضحايا وصول

اجل تأم� من الساعة مدار عىل تعمل حقيقية بايجاد جهات فاعلة االفضل اىل الوضع تغ� الله العبد رانيا امللكة جاللة دعم وبفضل اليوم
االردن نهر ملؤسسة التابعة الطفولة ومؤسسات االرسة ح�ية كادارة اجت�عية مظلة قانونية خالل من واحد آن يف والطفل لالرسة ح�ية

املرأة. يأوي كملجأ الوفاق االرسي دار اقامة وكذلك من العنف الطفل ح�ية وبرنامج

األطفال  لوضع رفاه جاللتها بذلتها ال تل�, مضنية لجهود �رًة جاء الذي األردن, أطفال نهر برنامج االردن نهر أطلقت مؤسسة 1997, عام ففي
باألهمية الكربى يف املستقبل أجيال أن يحظى برضورة الراسخ ا�انها وكان باألطفال. الصلة السياسات الوطنية ذات عمل برامج مقدمة يف

املهمة. املبادرة هذه إلطالق كة املحرِّ القوة األرد�, املجتمع

من يتجزأ اليوم جزءاً ال تأسيسه, لكنه أصبح لحظة منذ جّمة األردن تحّديات من نوعه يف األول يعترب الذي االردن نهر اطفال برنامج واجه
األردن. نهر مؤسسة نشاطات

- ومن  املؤسسة أن إال املجتمع, يف الوقت الحارض من األمور املحظورة واملحّرمة يف تعترب تزال ما الطفل إىل اإلساءة موضوع مناقشة أن ومع
ووعي ضم� يف الحساسة القضية إثارة هذه يف املبادرة اإلمساك بزمام تواصل - أو امللل تعرف الكلل ال جهود حثيثة من تبذله ما خالل

األرد�. وصانع القرار املواطن

املجتمعات برنامج �ك�

لتحس� عليها بالدخل يف عمل يدر �كينها خالل من ككل اهت�مها باالرسة شمل بل وحده داخل االرسة الفرد عىل جاللتها يقترص اهت�م �
التي يقوم املتنوعة املشاريع خالل من املستدامة البرشية بالتنمية نهر األردن مؤسسة التزام املجتمعات �ك� وُ�ثِّل برنامج معيشتها., مستوى

حياتهم. وتحس� نوعية لهم االقتصادية الفرص وتوف� عوزاً, األك� فيها األفراد �ا املحلية, املجتمعات �ك� إىل يهدف حيث بتنفيذها,

الريفية... التجمعات تنمية برنامج

أدى فقد يحدثه) أن املتوّقع واألثر الربنامج موازنة (من حيث اآلن حتى األردن نهر مؤسسة يف تاريخ طموحاً األك� املبادرة الربنامج هذا ُ�ّثل
ومؤسسة األردن نهر ب� مؤسسة رشاكة إىل إقامة اإلنتاجية, تعزيز برنامج ضمن الدويل والتعاون التخطيط وزارة خالل من الربنامج, �ويل
والالزمة البالغة األهمية الحاجات تلبية يف املواطن األرد� مشاركة تعزيز إىل يهدف فهو لإلغاثة والتنمية. دولية مؤسسة وهي كور - م�يس
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الريفية. املجتمعات حياة يف واالجت�عية وإنعاش الجوانب االقتصادية إلحياء

الصغ�ة للمرشوعات التدريب دعم انتقال برنامج

دعم  لربنامج العمل وأساس املجتمع أفراد لجميع فضىل حياة لتأم� النجاح واإلنجاز أساس هي اإلنسان إرادة أكدت امللكة أن 2000 �وز يف
لجعل الثا� عبدالله امللك جاللة رؤية لرتجمة مهمة مبادرة ويعد وااللتزام يعتمد علىالعزم الذي والصغرى الصغ�ة للمرشوعات التدريب

واستقاللية. فعالية اك� الخاص القطاع

األفراد. قدرات وتعزيز األطفال وتعليم بلقمة العيش املتعلقة اإلنسانية الجوانب يف الصغ�ة املشاريع �ويل برنامج أهمية جاللتها وبينت
الخاصة باسرتاتيجيته ينطلق الربنامج الذي لهذا توليه التخطيط عىل وزارة يف االجت�عي األمان حزمة برنامج لجهود تقديرها عن وأعربت

والبطالة. الفقر ملواجهة

عمل.  فرصة وفرت 20 ألف دينار بحوايل 18 مليون قيمتها تقدر وصغرى صغ�ة ملشاريع ألف قرض الربنامج 72 قدم 2000 عام ويف

االرسة لشؤون الوطني املجلس

الوطني تأسس املجلس صالحة, ومواطنة منتجة لحياة القادمة األجيال إلعداد بيئة األساسية وأفضل املجتمع كوحدة األرسة إدراكا ألهمية
 2001. لسنة 27 رقم قانون �وجب األرسة لشؤون

عمل رشكائها وتيرس وتنسق تدعم التي املظلة املؤسسة  صفة املجلس اتخذ العبدالله رانيا  امللكة جاللة ترئسها مد� مجتمع وكمؤسسة
املؤسسات الوطنية مع قوية رشاكات تأسيس القطاعات اىل املتعددة التشاركية املجلس مبادرات وأدت األرسة. مجال يف املعني� واملؤثرين

أخرى. دولية ومؤسسات الحكومية وغ� الحكومية

اىل اضافة االرسة ح�ية املبكرة, الطفولة تنمية اسرتاتيجية لالرسة, الوطنية كاالسرتاتيجية االسرتاتيجيات حزمة من تاسيسه منذ املجلس واطلق
الطفل. وحقوق االرسة ضد والعنف املدارس من والترسب الزواج وسن والبطالة القضايا كالفقر ابرز حول وتحليالت دراسات عمل

االرسي  الوفاق دار

التابعة  األرسي دار الوفاق ماركا يف أفرادها افتتحت جاللتها األرسة ورعاية يخدم أن �كن ما كل يف توف� جهودها ضمن 2007 الثا� كانون ويف
والقانونية وأيضا والنفسية اإلرشادية األجواء توف� بهدف املختلفة الحاالت مع للتعامل جاهزة والتي أصبحت االجت�عية التنمية لوزارة

العالقة. الخالفات األرسية حل إىل للتوصل واملتابعة التي تستدعي االستضافة للحاالت املأوى

الح�ية وتوف�  واستمرارها األرسة عىل املحافظة يف سبيل وانجازا مه� العر� الوطن مستوى  عىل رياديا مرشوعا الدار جاللتها  واعتربت
العنف أشكال ألحد يتعرضن اللوا� للنساء توف� الح�ية عىل الدار وتعمل األزواج. ب� والتوفيق اإلرشاد خدمات عرب الترشد لألطفال من
والنهوض �اسكها عىل للحفاظ الواحدة األرسة والتعايش يف التفاهم لرتسيخ أرستها املرأة وأفراد األرسي ب� الوفاق إىل تحقيق اضافة األرسي

بها.

اليونيسيف يف االطفال منارصة

والعظام الكدمات دواما من ندوبا أك� طفل يرتك إيذاء ان البارزة لدى اليونيسيف االطفال منارصة واحدة لغة يف رانيا, تخاطب العا� امللكة
ثقتهم يدمر وقد يضعف االجت�عية.. ومهاراتهم عقولهم تطور يعيق واملناعية... العصبية األنظمة �و يعطل لألطفال اإلساءة املكسورة.
عمل, عالقات بناء عىل قدرتهم ويضعف املدرسة... البقاء يف يف الصف او حتى التعلم عىل قدراتهم من َيُحد باآلخرين... وثقتهم بأنفسهم,

أيضا. مسيئ� يصبحون إليهم املساء األطفال أن املأساوية النهاية تكون األحيان, من الكث� يف حب. وعالقات حقيقية, وصداقات

االطفال ضد العنف حول املتحدة العام لالمم االم� دراسة

من دراسة  والطفل نسخة األرسة ح�ية يف العاملة الهيئات واملؤسسات وممثيل الوزراء من عدد بحضور جاللتها تسلمت 2007 شباط ويف
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سكادفت. أن األردن السيدة اليونيسيف يف منظمة األطفال من ممثلة ضد العنف بشأن املتحدة لألمم األم� العام

األطفال ضد العنف طبيعة قضايا لتوضيح دولية جهود ضمن وجاءت املتحدة لألمم العمومية الجمعية عىل طلب بناء الدراسة أجريت حيث
ضد العنف لتوضيح حقيقة عامليا من نوعها األوىل وتعد لها والتصدي للوقاية اتخاذها الواجب التداب� حول  واضحة مقرتحات ولتقديم

2002 عن  عام الدراسة وكشفت املنزل سياقات يف خمسة يف بالتمحيص األطفال ضد العنف ملشكلة الدراسة وتطرقت العا�, حول األطفال
البدنية  العقوبة من يعانون العا� يف األطفال من املئة يف إىل 98 ب� 80 يرتاوح وأن ما القتل نتيجة العا� مستوى عىل طفل 53 الف وفاه
البد� العقاب إىل إضافة مادية عنيفة للعقاب. أدوات استخدام عن ناتجة قاسية بدنية النسبة تواجه عقوبات هذه ثلث وأن منازلهم, يف

املبارش.

االمان وصندوق االيتام

لهذه افضل مستقبل لتحقيق تسعى التي نظر جاللتها يف وعطاء أب أم حنان ملسة من الذي حرم باليتيم فكيف قبل الكب�, بالصغ� االهت�م
فقد بأب وأم حظيوا الحالم االطفال الذين فأحالمهم مشابهة وصلوه.. خيالهم يف ر�ا عا� عىل ملواصلة حياتهم والتعرف من االطفال الفئة
بالنسبة تبدو قد التي اسئلتهم واسمع عيونهم, يف الرباءة وارى االطفال, اىل فيها اتحدث مرة كل املحلية يف املناسبات احدى يف قالت جاللتها

مسؤوليتي. اتذكر اخرى.. كث�ة احيان يف وغريبة االحيان بعض يف بها الكبارُمسّلً� نحن لنا

عن  وقتها حدثو� ع�ن يف او اس لاليتام اس قرى من سنة 6-13 ما ب� اع�رهم ترتاوح اطفاال لقائها عىل جاللتها املايض, علقت �وز ففي
ركبوا الطائرة ان كانوا قد سألتهم وعندما لطائرة. رسم كان الرسومات.. ب� ومن بالرسم, عن احالمهم منهم العديد وعّرب وآمالهم, طموحاتهم
الطائرة ابنا� عندما ركبوا عىل وجه والفضول الذي ارتسم السعادة تذكرت اللحظة, تلك يف قبل. من طائرة ير � انه بعضهم ما, قال يوم يف
رحلة بالطائرة يف اصطحبناهم شهر, بعد التجربة. لذلك, بهذه التمتع من يتمكنوا براءتهم � اولئك االطفال بالحزن, الن وشعرت مرة, الول

العقبة. ع�ن اىل من

األوىل املالية النواة كانت ,2003و عام رمضان يف أطلقتها التي األيتام ملستقبل جاللتها �بادرة صندوق األمان كرسته االيتام لهؤالء الغد وامل
شكلت التي التربعات خالل من والخاص العام القطاع� يف واملؤسسات األفراد من العديد معها وتجاوب امللكة جاللة من شخيص بتربع لها
تم ح� هاشم األم� سمو ميالد الجاللة يف صاحبا التي أطلقها املبادرة نتيجة جزء منها وجاء حاليا, الصندوق املتوفرة يف املالية الحصيلة

ملستقبل األيتام. األمان صندوق إىل رصدت �بالغ تها� الصحف والورود قيمة استبدال

إىل تقديم الدعم يهدف الذي الصندوق للتربع لهذا أفراد ومؤسسات الخ� من أهل همم استنهاض تنطلق حملة تستهدف رمضان ويف كل
يف اململكة. األيتام مؤسسات من وخروجهم الرشد سن بلوغهم لأليتام ح�

والنموذج القدوة ليكونوا طاقاتهم وقدراتهم يف االستث�ر إىل يهدف أن الصندوق هؤالء األيتام لقصص استمعت بعد أن جاللتها وأشارت
جاء الصندوق حينها  وقالت مستقبلهم. لتخطيط أمل وبارقة النفسية واالجت�عية والراحة األمان لتوف� املؤسسات يف األيتام لبقية والحافز
أو دراستهم إك�ل للمساعدة يف األيتام مؤسسات من وخروجهم القانونية السن بلوغهم عند لأليتام الالزم الدعم  تأم� اجل ليعمل من

بشكل ايجا�. املجتمع يف االنخراط أو مستقبلهم لبناء تدريبهم

هاللك هل خيمة

امللكة  والقر� فأطلقت وااللفة يف املودة املبارك رمضان شهر طابع تعكس التي االرسية االجواء استحضار عىل جاللتها حرصت 2008 ايلول يف
رعاية من مؤسسات العديد خدمات من املستفيدين هدية لالطفال الفضيل الشهر هذا يف جاللتها ارادتها هاللك التي خيمة هّل فعاليات رانيا

والتشويق. والرتفيه املرح ب� فعالياتها وتتنوع االطفال,

جاللتها وامضت وأرسهم, لرعاية العسكري� رانيا امللكة جمعية من ومستفيدين اطفاال هاللك هل خيمة يف رانيا امللكة افطارات واستضافت
وتناولت معهم الخيمة, داخل الرتفيهية من العروض جانبا وحرضت الجمعية من واملستفيدين االطفال ب� املغرب آذان قبل الوقت من جانبا

أرسية. اجواء يف معهم االحاديث وتبادلت االفطار,



354

االطفال متحف

ليكون األردن... أطفال حلم تجاه راود� شخيص لجاللتها لحلم تجسيدا االطفال متحف انشاء فكرة فأتت االيتام من سمعته �ا جاللتها ربطته
العالقات. فيه الخيال..وتصنع فيه الخيال.. وينقدح فيه يضاء مكان جددا.. اصدقاء ويكسبون فيه معا ويلعبون و�رحون يلتقون مكان لديهم
ما فرأت الرعاية.. دور يف ضيوفا بعضهم يعيش ان حياتهم ظروف شاءت التي خاصة االيتام االطفال صورة العا� اىل تنقل جاللتها ان ارادت

واذهانهم. خاطرهم يف يجول

يعيش  بأن نحلم لذا سن الخامسة عرش, تحت االردن من سكان 41% حديثها بان يف اوضحت جاللتها حيث حلم ليحقق االطفال متحف وجاء
انشأنا. ولهذا االستكشاف واملعرفة, الفضول وحب مشاعر االردني� االطفال جميع

التي  املعرفة وعيش واستخدام رؤية من االردن يف اطفالنا �كن وخارجية داخلية تفاعلية معروضة ومن خالل 150 2007 آيار شهر فمنذ
التعرف االنسان, اىل جسم الداخلية يف االعضاء التعرف عىل فمن والبيئة, والجغرافيا والفن والعلوم التاريخ, حصص مدارسهم يف يف يتعّلمونها
يف وتعلموها التي قرأوها تحولت الكل�ت القمر, �ر بها التي املختلفة ورؤية املراحل بالطائرة التحليق االخرى, اىل الكائنات الحية عىل

اذهانهم. يف تعلق صور اىل املدرسية الكتب

الحكومية لتحس� ظروف  املدارس طالب جميع وتوزيعها عىل الشتاء معطف رانيا حملة وامللكة عبدالله امللك اطلق جاللة 2004 عام يف
االردني� الطالب ب� الرقمية الفجوة بتجس� تعنى التي االردن يف التعليم بدءا �بادرة اململكة انحاء جميع يف لهم الدرايس واملستوى التعليم
الصحي الوضع اىل تحس� الفيتامينات التي تهدف بتوزيع مرورا انحاء اململكة مختلف االردني� يف الطالب وب� املتقدم العا� والطالب يف

الفق�ة. يف املناطق للطالب اليومية الغذائية الوجبات حملة وكذلك الحكومية املدارس يف لهم

الرتبوي للتميز العبدالله رانيا امللكة جائزة

التي هدفت  الرتبوي, للتميز العبدالله رانيا امللكة جائزة جاللته�, اطلق 2005 االول عام ترشين من الخامس يف املعلم بعيد االحتفال وضمن
تم  2006 فقد عام مطلع التعليمية. اما العملية واالنجاز يف التميز وتكريم ومكافأة وتطوير قياس خالل من التعليم التميز يف مستوى رفع اىل
للتميز العبدالله رانيا امللكة جائزة لجمعية الكربى املظلة تحت تندرج التي الجوائز كأوىل املتميز للمعلم العبدالله جائزة امللكة رانيا اطالق
املتميز للمدير رانيا العبدالله كجائزة امللكة الرتبوي� من أخرى فئات موجهة إىل أخرى جوائز جانب للسنوات املقبلة إىل الرتبوي, وستستمر
للمديرين تكر�اً الجائزة اطالق الثا� املايض ترشين يف أعلنت العبدالله قد امللكة رانيا جاللة كانت حيث العام, هذا دوراتها أوىل تنطلق التي

الدرايس. يومه طالب يبدأ كل عىل أمين� التعليمي, واجبه مدرس كل يؤدي ان عىل املرب�, الحريص�

الحكومية املدارس تبني برنامج اطالق ترعى رانيا امللكة

ينفذ  الذي انجاز برامج احد يعترب  للبنات والذي الشاملة الثانوية الزهراء يف مدرسة املدارس تبني برنامج اطلقت جاللتها 2006 ايار يف
الخاص. القطاع ومؤسسات والتعليم الرتبية وزارة مع بالتعاون

القطاع� ب� ما الرشاكة تعزيز يف جاللتها ولجهود املنطقة يف انجاز سف�ة باعتبارها الربنامج لهذا ومتابعتها رانيا امللكة جاللة اهت�م ويأ�
املجتمعات وخدمة تنمية يف ملموسة نتائج اىل للتوصل الهادفة العالقة من نوعية ملرحلة بها واالرتقاء املد� املجتمع ومؤسسات والخاص العام

املحلية.

 2006 ملايكروسوفت املبدع� املعلم� شبكة

الشبكة  عىل صغ�ة يف قرية الكرتونيا العا� من مختلفة اقطار نظرائهم يف مع ومعل�ت االردن جاللتها معلم� ربطت 2006 الثا� كانون يف
العملية فاعلية زيادة بهدف العر�, الوطن  مستوى عىل الثا� يعترب  الذي  ملايكروسوفت املبدع� املعلم�  شبكة مرشوع العنكبوتية يف
املعلم� ووصفت جاللتها شبكة التدريسية, وأساليبهم املعلم� قدرات لتعظيم الكافية الرتبوية املصادر اتاحة خالل من األردن يف التعليمية
والبيئة املناسب  والتدريب األدوات  وتوف� باملعلم واهت�مه األردن تركيز مع تتوافق التي التعليم أنسنة يف  الجديدة بالخطوة املبدع�

الداعمة لتحقيق التميز.
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مدرستي مبادرة

الربحية  غ� املجتمع املد� ومؤسسات والخاص العام الرشاك القطاع� 2008, نيسان يف مدرستي مبادرة العبدالله رانيا امللكة جاللة اطلقت
لالصالح. الحاجة بأمس التي الحكومية لتحديث املدارس جديدة مبادرة يف

الرشاكات خالل من وبيئتهم تعليمهم �ستوى مدارسهم سرتتقي تلميذ ألف وثالثة وست� ملئة خطوط األمل املبادرة بهذه جاللتها ورسمت
مدرستي. مبادرة مع برشاكة العمل العزم عىل وعقد النداء لبى من لكل الشكر قدمت جاللتها حيث املؤسسات تحققت مع مختلف التي

خالل  من االردن مدرسة حول 500 من يف اك� لالطفال الفرص وتحس� الرتبوية, البيئة باغناء رانيا امللكة جاللة بقيادة هذه املبادرة وستساهم
النواقص. من عىل احتياجاتها مدرسة كل حصول ض�ن

عيون امللكة يف االردنية املرأة

تأثرت وأعجبت لقد الدومينو بأحجار شبهتها التي االنجازات تلك قالت عن الخطابات احد االردنية ففي تفاخرت بانجازات املرأة جاللتها
النهوض عىل أخرى �ساعدة كل امرأة تقوم دفعها, جّراء السقوط من فبدالً املرأة. �ك� مسألة يف الدومينو ألحجار العكسية النتيجة بصورة
يف مجال عظيمة إنجازات الطريقة بهذه املاضية القليلة السنوات حققنا خالل وقد نجاحاً. النجاح يولد الطريقة وبهذه القوة. ومدها بهبة

والعاملية. واإلقليمية املحلية الصعد عىل �ك� املرأة

مواقع متقدمة اىل ووصولها الرستها املعييش الوضع تحس� يف املرأة االردنية لعبتها التي االدوار نحو العا� انظار جاللتها لفتت االطار هذا ويف
من بذلك مستفيدات الخاص القطاع يف ومركزية متقدمة مواقع األردنيات النساء تحقق جاللتها وترى القرار وصناع الساسة من وقريبة
فينكا العاملية, مؤسسة إدارة مجلس يف عضواً وبصفتي التقدم. هذا مثل لتشجيع املخصصة العام القطاع املتزايدة ومبادرات العمل فرص
ذلك عىل جاهدة تعمل املحلية واملنظ�ت املؤسسات أّن ك� حظاً. األقل الفئة لتمك� كوسيلة القروض الصغ�ة نحو بالتوجه أوصيت فقد

النجاحات. يحققن والنساء بالفعل

الحاالت احدى وكانت نظ�اتها العربيات االردنية مع تتشارك املرأة التي من القضايا العديد اىل كانت تستمع العربية جاللتها جوالت وخالل
حيث انتشلت االجت�عية, موظفات الخدمة إحدى بها التي تتمتع العز�ة استوقفتني قالت املغرب,وعنها اىل زيارتها خالل جاللتها استوقفت
السابق, به يف تحلم تكن � بشكل معرفتها, خديجة ستقوي باملدرسة. واآلن وألحقتها فيها التي تعمل املصانع أحد من خديجة ُتدعى فتاة

الراشد. مستقبلها يف طريقها يعرتضن قد الال� الفتيات برفع معنويات األرجح عىل وستقوم

لهذا بعضها مع تتقارب املرأة فقضايا االردن, يف خاصة والفتاة للمرأة  املعيشية  الظروف  لتحس� جاللتها ورسمتها حققتها جديدة رؤية
املؤ�رات العربيات خالل بالنساء االردن نساء فربطت الربامج الهادفة والطموحة ووضع الترشيعات بتطوير عىل االهت�م جاللتها حرصت

والعربية. االقليمية

املجتمعات امللكة..ملتزمون ببناء

الشباب الذي ودمج وثقافية, وتعليمية صحية وبرامج مشاريع تنموية من التي حققها واالنجازات االرد� عن املجتمع جاللتها تتحدث عندما
وفرص السالمة تضمن أن شأنها ومستدامة من ناجحة مجتمعات ببناء ملتزمون األردن يف جاللتها نحن عنه قالت ارباع املجتمع ثالثة يشكل
الوطني فإن املجلس ولهذا ناجح. مجتمع أي بناء البداية يف نقطة الصحية القوية األرسة أن تكون للمواطن�. ويجب الكر�ة والحياة العمل

املجتمع  ومنظ�ت العامة, املؤسسات تعمل أن من خاللها �كن التي الطرق إيجاد عىل يعمل 2001, عام �وز ومنذ شهر األرسة األرد� لشؤون
مجتمعاتنا عليها. بناء سيتم التي املتينة األسس وضع نستطيع أرسنا تقوية شؤون األرسة. فمن خالل مجال يف أفضل بشكل معا املد�

التي والحمالت والربامج االسرتاتيجيات من العديد تنفيذ بعد حققتها التي املرأة االردنية انجازات تكشف عن التي لخطابات جاللتها وبالعودة
وصول إن العاملية املنابر اىل املرأة العربية واالردنية صوت ايصال يف لها الدوراالكرب كان التي جاللتها وتصفها املجتمع يف املرأة دور من تعزز

الفرصة  �نح والتي املتمكنة بوسع املرأة ماذا يوضح 2005 عام حزيران يف أطلق الذي والتدريب, والتنمية للريادة واعدات اىل برنامج املرأة
بالنجاح سوق يزدهر يف املنافسة من النساء بعض �كن صغ� �ساعدة قرض تفعل �شاريعها الصغ�ة أن للتميز
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قيادي بدور األردن يقوم الصغ�ة, مجال القروض يف أفضل امل�رسات حول وورش العمل اإلقليمية املؤ�رات رعاية خالل من جاللتها وتضيف
املجتمعات. لتنمية املوضوع بالنسبة هذا أهمية حول الوعي زيادة خالل من املنطقة, يف

يف  الصغ�ة, بالقروض الخاص التنفيذي للمجلس األول خالل االجت�ع املثال سبيل عىل 2005 ففي أيار تقدما جيدا نحقق جاللتها إننا وتقول
عىل السياسات العربية صانعي من مجموعة إتفقت األردن, يف عقد الذي العاملي االقتصادي املنتدى يف افريقيا وش�ل األوسط الرشق منطقة

املنطقة. الصغ�ة يف القروض تطوير شأنها من التي امل�رسات بأفضل الخاصة املبادئ من العديد وتبنت الصغ�ة, للقروض رؤية

األفراد عىل تحدثه الصغ�ة أن للقروض الذي �كن املدهش األثر شهدت فقد لها يف خطاب جاللتها توضح أيضا العاملي الصعيد وعىل
الصغ�ة للقروض املتحدة لألمم الدويل للعام وكسف�ة (فينكا), الدويل املجتمع مساعدات مؤسسة مع الرشاكة من خالل بأرسها واملجتمعات

املتنوعة.  العا� نجاح مجتمعات تعزيز من أجل جدا البسيطة والفاعلة هذه الفكرة لفوائد بالرتويج قمت 2005

طاقات عنوان إطالق تحت عقد الذي الصغ�ة, حول القروض الدولية التمويل منتدى مؤسسة اىل أوصلتني التي الفوائد هي هذه وتقول..
توسيع بفكرة تقدمت حيث التمويل متناهي الصغر, من قيادات نخبة افريقيا. بحضور وش�ل األوسط الرشق يف متناهي الصغر التمويل
فإنهم الحياة, يف فرصة للكفاح الناس نوفر لهؤالء عندما أنه العا� العر�, وأنا مقتنعة يف شخص مالي� إىل ثالثة لتصل التمويل, خدمات هذا

لهم. نحقق أن لنا �كن م� بكث� أك� ألنفسهم سيحققون

ودخول صحي, مركز او مفاجئة ملدرسة او زيارة جامعة لقرية او ملكة زيارة خرب عند نقل لها العا� انظار جذبت جاللتها املحلية جهود
غزة وايضا عىل لبنان عىل االرسائييل العدوان لوقف نداءات انسانية ابنها, لقاء طوال من سنوات حرمت ام برفقة التلفزيون الستوديو جاللتها
جرحى عيادة وباكستان, زلزال ايران الجرحى واملصاب� يف تفقد مساعدات, وارسال والتربع بالدم وفلسط� العراق اطفال عىل واالطمئنان
واىل مون � لالمم املتحدة بان العام االم� معاناتهم اىل حاملة االطفال مالي� اصوات فاوصلت االمور.. من وغ�ها ع�ن.. تفج�ات ومصا�

عاملية اخرى. منابر

مشاريعهم  اقامة يف االقليم يف حظا االقل ملساعدة لتمويل املشاريع الصغ�ة برامج املؤسسة الطالق كوسفو اقليم عام -200 جاللتها وزارت
بهم. الخاصة

يدعم  الذي الذات عىل لالعت�د الصغ�ة املشاريع قانون اطالق يف ء الكونغرس االمري� اعضا 2000 اىل شهر نيسان جاللتها خالل وانضمت
ورشة  يف والخاصة املدارس الحكومية وطالبات من طلبة اىل 100 جاللتها انضمت 2007 ويف ايار العا�. يف الصغ�ة املشاريع �ويل قطاع تنمية

والعاملية الشابة. العربية القيادات من عدد فيها شارك االنسانية للكرامة العاملي اليوم حول عمل

بذور  منظمة وترويج السالم منحت بدعم الله العبد امللكة رانيا وجاللة الثا� الله عبد امللك جاللة اللتزام وتقديرا 2007 ذاته من ويف الشهر
صانع السالم. جاللتيه� االمريكية السالم

الله العبد رانيا امللكة جاللة اسم املانيا يف كولونيا جامعة اطلقت والتعليم والصحة الطفولة مجاالت يف تبذلها التي جاللتها لجهود وتقديرا
اكسفورد يف  العاملي سكول يف منتدى مشاركتها خالل جاللتها ودعت كولونيا. ملستشفى التابع واليافع� االطفال تأهيل اعادة عىل مركز
نقص يعا� من يف عا� اليوم نعيش الثقافية تجاه التعددية مسؤوليتها خالل من والغرب الرشق ب� الفجوة كرس يف للمساهمة الرشكات

الثقافات. ب� والتسامح واالحرتام املعرفة

اطفال  وتدعم حملة مساعدة وفلسط�, الطفال العراق السالم تحقيق اجل من لندن يف االف امام جاللتها نداء 2007 وجهت ايلول ويف
ودارفور الفلسطينية واالرايض العراق

للفقراء  العاملي مبادرة صندوق املنح باطالقها الصغ�ة �ويل املشاريع بفكرة االمريكية هوليوود مدينة مجتمع جاللتها ارشكت 2002 اذار ويف
العا�. يف الصغ�ة املشاريع اصحاب دعم طريق الذا� عن االكتفاء وتوف� الفقر تخفيف اىل يهدف الذي

دعم  إىل األوسط يهدف الرشق يف نوعه من األول يعد األردن مركز أبحاث يف إنشاء العريقة جامعة كولومبيا األمريكية 2009 أعلنت اذار ويف
املتحدة. والواليات يف املنطقة الباحث� املشرتكة ب� األبحاث وتسهيل
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مبادرة اهل الهمة

الدستورية,  الثا� سلطاته  امللك عبدالله جاللة  لتويل العارشة الذكرى �ناسبة تأ� الهمة كمبادرة وطنية  اهل  اطلقت 2009 نيسان ويف
خالل من وانت�ئهم عن حبهم وعربوا آخرين الذين أثروا وألهموا والج�عات عىل األفراد الضوء لتسليط رانيا العبدالله امللكة جاللة وأرادتها

فيها. إيجابية تغي�ات وإحداث مجتمعاتهم يف وامكاناتهم للتأث� قدراتهم استخدام

ج�عات ألفراد أو ترشيحهم خالل من املغرتب�) أو املقيم� كافة (سواء األرد� املجتمع ألعضاء الفاعلة املشاركة عىل املبادرة هذه تعتمد
واملؤثرة العاملة املواطنة وامللكية, الفاعلة عىل الشفافية واملصداقية,املشاركة املبادرة هذه وتعتمد وألهموا آخرين أثروا ممن أنهم يؤمنون

املتنوعة املجتمع فئات ب� التوازن وتحقيق اآلخرين وعز�ة الفخر بنجاح وتعميم

حولنا. حياتنا وحياة من إيجابياً يف تغي�اً منا ُيحدث كل الثقة بامكانية أن لتزيد ملهمة لقصص تستمع أن الهمة أهل وتهدف

اليوتيوب املالي� عىل تحاور امللكة

العربية القضايا ابرز ومناقشة صورة حقيقية للدين االسالمي السمح الرشق بالغرب واظهار ربط من الله العبد امللكة رانيا جاللة �كنت
مختلفة مع مجتمعات تتشارك ملكة اول لتكون اليوتيوب تسجيال االلكرتونية املواقع اك� ورصيح عىل مبارش يف حوار كالرتبية والعنف واملرأة
شبكة االنرتنت تتبادل اوقاتهم عىل اك� �ضون الذين الشباب خاصة املستخدم� مالي� وتتحاور مع املوقع صفحتها الشخصية عىل خالل من

وجهات النظر وقبول الرأي االخر.

خالل  من املتواصل نتيجة جهدها عام ,2008 لإلبداع جوائز اليوتيوب أوىل ملنحها امللكة رانيا اليوتيوب اإلنرتنت املوقع الشه� عىل اختار و
واملسلم�. عن العرب الغر� العا� يتبناها التي السلبية النمطية الصور يف كرس اليوتيوب موقع عىل الشخصية صفحتها

وإطالقه اليوتيوب ملوقع جًدا خاص كليب تصوير فيديو عن طريق واملسلم� العرب عن السلبية الصور النمطية لتغي� حملتها جاللتها وبدأت
العا�  حول اليوتيوب مستخدمي كل إىل خاصة برسالة الكليب خالل من رانيا وتوجهت امللكة 2008 اذار نهاية منذ الشخصية صفحتها عىل
إىل اإلنجليزية كان باللغة الذي الحوار طوال حديثها وكانت توجه واملسلم, العر� حول لديهم املرتسخة النمطية عليها أك� الصور يعرضوا �

فيها. ومنطقي منهجي جيد وبحث تفك� من دون السلبية الصور واألفكار هذه يتبنون الذين الغربي� املوقع مستخدمي

بالخارج أسمع عندما وأتأ� كثً�ا أندهش إنني املوقع وتواجدها عىل حملتها بدأت به الذي األول الحرصي الكليب يف وتقول امللكة رانيا
العمل, أو بالخروج لها مسموح وهل العربية, املرأة عن الغربي� بعض يسألني كأن للغاية, غريبة تبدو والتي املنطقية, غ� األسئلة من العديد
فيه ما أسهل عا�ٍ عليها يف التغلب نحاول التي هذه الصور النمطية الثابتة إىل آخر يكرهون أمريكا?.. جميع العرب هل مثل: أخرى وأسئلة

بيننا. املعريف التباعد كل رغم االتصال, هو حاليا

وجهت أيضا التي النمطية الصور من والعديد الجيدة, األفعال ردود العديد من رانيا امللكة املوقع تلقت عىل األول الكليب تاريخ عرض ومنذ
والعقل واملوضوعية والربهان بالحجة اإلقناع النقاش خالل من ولتحاول واملسلم�, عن العرب النمطية تصوراته ليعرض الغر� العا� إىل رسالة

العربية الحديثة. الحضارة لعرض الطريق ومحاولة فتح للحضارة العربية, املرتسخة الصور هذه وظلم خطأ �دى
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( 32 )                                                                                       اليوم: الثالثاء         رقم الصفحة:

السائدة القناعات تسبق الرؤية امللكية

مل� بدعم األرسي العنف واجت�عية وتواجه سياسية مكاسب تحصد األردنية املرأة

(9/6/2009)

الجعربي رانية - اليوم العرب

يف عبئاً �ثل ما �قدار املعلومة البحث عن يف عبئاً  يشكل ال خالل عرش سنوات, قد عموماً واألرسة خصوصاً  األردنية املرأة واقع تصفح
ويف متفاوتة األردنية باملرأة املتعلقة والبيانات النامية, فاملعلومات املجتمعات أغلب يف تركيبة األضعف بالحلقة املتعلقة املعلومات توليف
إىل مراحل سبقها وقد الرجل نجد حقل العمل ويف الرجل, شقيقها هو ك� التعليم �اماً يف حقها متمكنة من نجدها أننا إذ أحيان متناقضة,
سبع النواب مجلس يف �ثل - ملكية وعرب توجيهات - ح� يف لرضبهن, األعذار يختلقن اللوا� النساء من هائًال كً� مجتمعنا يف ونجد األمام,

.40% نسبته ما القضا� السلك يف النساء تشغل أن وينتظر برملانيات,

األردنية املرأة حقوق يف من الناشطات كث� إليه ذهبت ما تتبع خالل من ممكن األردن يف املرأة واقع حول املتناقضة التوليفة حل هذه ولعل
لحقوق الرؤية امللكية أن إىل سيايس, مش�ات بفعل قرار كان تحقيقه من األردنية املرأة �كنت كث�اً م� بأن أغلب املناسبات يكررن يف كن إذ

�راحل طويلة. املجتمع قناعات ونظرة زالت تسبق ما وأمن الطفل املرأة

للمرأة األردنية السيايس التمك�

االنتخاب  قوان� أن تراعي رضورة إىل التطرق 2002, العام نهاية يف أوال األردن وثيقة وضعت امللك بإرادة من تشكيل هيئة وطنية نتج عن
حصة نسائية, عىل عرب الربملان سيدات وصول وض�ن وترشيحا انتخابا من املشاركة املرأة �ك� تراعي والحزبية, ك� السياسية التنمية هدف

 6 مجلس النواب يف النسائية بفضل الكوتا النساء عدد بلغ الواقع أرض الوثيقة عىل يف ورد ما وبرتجمة وانتقالية, مؤقتة بصورة تكون أن
قد  كانت الجمعا� فلك النائب ك� أن النحو, األوىل عىل ل�تفع �ثيلهن النيا� للمرة 7 سيدات, كان 2007م ويف العام 2003م, عام سيدات
فرصة  أنه عىل قانون الكوتا التعاطي مع املجتمع من �كن لو أنه يؤكد األمر الذي التنافس, طريق عن مقعدها 2007 عىل العام يف حصلت
يف ورد وك� فإن الكوتا حسنة بصورة الفرصة إقتناص من األردنية املرأة ولو �كنت الحقل السيايس, يف األردنية املرأة قدرات عىل لالطالع

قبل. ذي من أسهل القرار صنع مواقع إىل الوصول يف املرأة فرص وانتقالية, و�يس مؤقتة ستكون أوالً األردن وثيقة

ك� خصص قانون يف العام 2007م. الرقم وتكرر 7 األرد� األعيان مجلس يف النساء عدد بلغ 2003م العام ففي األعيان صعيد مجلس وعىل
االقل. عىل بنسبة 20% البلدية املجالس للنساء يف �ثيًال ضمن �ا للنساء, %20 مقاعد البلديات

2005م العام ويف ,1.2% النساء عدد بلغ حيث 2000م العام منذ ملحوظاً ارتفاعاً بات يشهد القضا� يف السلك حضور النساء جانب أن إىل
يف املرأة حضور كان النحو هذا وعىل ,5.3% إىل 2007م العام يف وصل فقد دائرة االحصاءات الواردة عن األرقام آخر ويف ,2.8% إىل تضاعف

العام 2007م. يف 16.5% إىل الرقم وتقدم ,9.8% بلغ 2005م ويف ,3.8% إىل 2000م العام يف وصل الدبلومايس إذا أنه السلك

تشكل أن املتوقع فمن فيه, متقدمة مواقع إىل الوصول من األردنية �كنت املرأة الزمن من ردحاً الرجال احتكرها فسحة يعد الذي القضاء,
محكمة. رئيس إىل مرتبة تصل أن استطاعت األردنية املرأة اضافة إىل أن املقبلة, القليلة األعوام القضاة يف عدد من 40% املرأة ما نسبته

والتعليم املرأة

الرجل عن عا� عا� تفصل رقمية فجوة وجود عن بعيداً ينوء بنا صعيد التعليم, عىل التقدم الذي يشهده األردن فإن عن عرف وحسب ما
بفارق 0.1%. إال هذا املض�ر يف املرأة يسبق ال %2.4 والرجل ال يتجاوز النساء لدى املرأة, فمعدالت األمية
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الفئة الشباب يف السكان للنشيط� اقتصادياً ب� املئوية عىل الفرص فإن النسب يف الحصول عىل املرأة بها الرجل حقول يتقدم وتأكيداً بوجود
.51% إىل الرقم ليصل هذا الرجل ح� يتجاوز %18.9, يف بلغ قد للنساء بالنسبة كان العام 2004م يف سنة 24 15- ب� الواقعة العمرية

عىل التعليم الحصول يف فرص واضح تحسن عىل يدل فإنه العامة االحصاءات دائرة قامت به الذي األرسية والصحة السكان مسح وحسب
العام ويف ,24% النسبة كانت 1990م العام ففي تعليم نظامي أي يتلق� أن دون من الزواج لهن سبق الال� النساء نسبة انخفاض يف األردن
الال� السيدات نسبة فبلغت األردن يف للتعليم الواسع االنتشار تظهر النتائج أن ك� ..6% كانت 2002م العام ويف ,9% إىل وصلت 1997م

عام 2002م. يف إىل83% أو املستويات الدراسية االعىل االعدادي بالتعليم االلتحاق لهن سبق

واملرأة العمل

2000م العام يف فأك� عاماً عرش خمسة من األردني� للسكان االقتصادية املنقح معدل املشاركة فإن اإلحصاءات العامة دائرة أرقام حسب
.25.6% اقتصادياً النشيطات النساء نسبة 2007م العام يف وبلغت ,14.7% إىل يف العام 2008م ووصلت 12.3% كانت

والقوان� األردنية املرأة

- يف أخرى عوامل جانب إىل - القدرة فإن له الزمن ومع الواقع, األمر تحت استثناء الجميع بال فيها يضع قوة من للقانون ما إنكار �كن ال
تم التي القوان� أمام أبرز الوقوف دون من املرور ال �كننا املناسبة وبهذه األمام, بها نحو وامليض االجت�عية والذهنية السائدة الثقافة تغي�

سنوات املاضية. العرش يف وإقرارها تعديلها

وأبرز  الشخصية, األحوال  لقانون  معدل قانون وهو 2001 العام يف الصادر املؤقت الشخصية األحوال قانون اإلطار هذا كان يف ما أبرز 
من  ترحيباً شهد الذي القضا�; الخلع جانب إىل والخطيبة, الخاطب لكل من عاما 18 إىل الزواج سن عىل هذا رفع الحاصلة التعديالت 
طبقات لكل وليس حريتهن رشاء �ن عىل القادرات للنساء قانون بأنه وصفوه وسياسية اجت�عية أطراف من ومعارضة النسائية املنظ�ت

املجتمع.

كوجود رسائل أو عامة أسس عىل تقبل كانت القانون القديم جر�ة الزنا يف يف الشكوى هو أن قانون العقوبات ابرز التعديالت عىل ومن 
والزانية الزا� هي ضبط الزنا جر�ة حجة إلثبات وتكون تقبل التي إن األدلة نص عىل 2001م سنة يف املعدل القانون ان ح� يف أخرى; وثائق

بوقوع الجر�ة. قاطعة وثائق وجود القضا� أو االعرتاف أو بالفعل التلبس حالة يف

إيذائه� عىل قتله� أو واقدم شخص آخر بالزنا مع تلبس حالة يف محارمه إحدى أو زوجته فاجأ إذا املحلل بالعذر يتمتع الرجل وبعد ان كان
فإن إىل هذا, إضافة تخفف. تلغى بل ال العقوبة أن أي املخفف بالسبب يتمتع هذا الرجل مثل فإن التعديل فإنه وبعد أو إحداه� كليه�

العذر املخفف. من تستفيد عليه� اعتدت أو بها من يز� قتلت أو فقتلته بجر�ة الزنا حالة تلبسه يف بزوجها التي فوجئت الزوجة

سفر. عىل جواز للحصول الزوج أو ويل األمر موافقة عىل املرأة حصول اشرتاط تم إلغاء 2003 عام املؤقت السفر جوازات قانون و�وجب

4 من  املادة من ب فالفقرة املرأة. السابق عىل القانون يف واقعاً كان الدخل التمييز الذي قانون رضيبة مادتان يف 2001م أزالت العام ويف
ويجوز القانون يف عليها املكلفة باإلعفاءات املنصوص والزوجة املكلف الزوج يتمتع إذ واملرأة الرجل ب� املعدل ساوت الدخل قانون رضيبة
تقدم أن عىل الوالدين إعالة حالة الرجل يف وساوى بينها وب� ك� االحال. حسب مقتىض لآلخر جزئياً أو كلياً اإلعفاءات هذه منح منه� ألي

تعيلهم. أنها عىل املرأة إثباتا

بالقانون السابق 500  كانت بين� دينار, إىل حد 1000 تصل الزوج مع متساوية إعفاءات للزوجة املعدل القانون من 13 املادة وضعت ك�
للزوجة. دينار

سنة خدمة. (20) إىل التقاعد للمرأة 2006 سن العام يف قانون التقاعد املد� ك� رفع

املرأة. ضد التمييز عىل جميع أشكال القضاء اتفاقية من (15) املادة عن التحفظ مؤخراً برفع األردنية الحكومة إضافة إىل قيام
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األرسي والعنف األردنية املرأة

والطفل, وكان املرأة من كل لحقوق �ثل انتهاكاً لكونه العا� دول كل حوله يف متزايد اهت�م األخ�ة السنوات يف ظهر األرسي الذي العنف
واملؤسسات لالعالم محركاً مهً� للعنف املناهض ترشين الثا� من العام املنرصم أعلنه يف الذي من العنف الثا� عبد الله امللك جاللة موقف

املرأة. موانع �ك� اهم أحد عنها التغايض يعترب التي القضية لهذه التصدي عىل للعمل األرسي العنف من األرسة ح�ية إطار العاملة يف

2002م العام ففي املاضية, األعوام يف شهدت زيادة -2002 2007م, األعوام ب� الزوجات رضب نحو السيدات اتجاهات املش�ة إىل واألرقام
2007م العام يف ح� كانت يف ,87% كحد أد� واحد سبب عىل بناء الزوج قبل من معاقبتهن أو عىل رضبهن النساء الال� يوافقن نسبة كانت
إذن دون من الزوج, الخروج الطعام, الجدال مع (إحراق هي املذكورين العام� يف الدراسة يف مذكورة كانت التي األسباب أن ويذكر .90%

الزوج). عائلة احرتام عدم طاعة الزوج, إهانته, خيانته, مخالفة الدين, عدم األطفال, إه�ل الزوج,

األمل األرقام, فإن خيوط يالزم متابع الذي التشاؤم ورغم لكن سلبي, مؤرش وهو للعنف, تعرضهن النساء قبول يش� إىل ذلك الرقم ولعل
إىل العام 2002م يف 60% من تراجعت قد أحرقن الطعام هن إن رضبهن يؤيدن كن اللوا� النساء نسبة أن يعلم عندما نفسه إىل تترسب

وهو  لرضبها مربراً املرأة تراه الذي السبب لصالح قد ذهب النسبة فارق أن طيباً. رغم مؤرشاً يعد الذي األمر سنوات, خمس خالل يف 8%
للزوج. إهانتها

الوطنية اللجنة تقوم به الذي الدور تصفح �كننا العنف مناهضة إطار يف العاملة والجهات املنظ�ت جهود استعراض وعند السياق ذات يف
املنجزات ابرز من فكان طالل, بنت األم�ة بسمة 1992والتي ترأسها عام الوزراء مجلس من تأسيسها بقرار التي تم املرأة لشؤون األردنية
إجراءات البدء يف هذا إىل جانب 2008م, العام يف شمعة املرأة العنف ضد مناهضة شبكة إطالق سنوات عرش مدار عىل اللجنة التي حققتها

الحملة  إطالق جانب إىل 1999, العام يف وذلك املعنية الجهات من جميع ومختص� خرباء للمرأة �شاركة الوطنية اإلسرتاتيجية  تحديث
النشاطات لجميع وتنسيق تخطيط لجنة بتشكيل اللجنة قامت ك� 2007م, العام يف والربملانية البلدية االنتخابات يف املرأة لدعم الوطنية

إىل  املرأة, شكاوى مكتب كان 2008 يف العام ومن املشاريع املنجزة 2002م. العام �ت يف النيابية التي االنتخابات املرأة يف �شاركة املتعلقة
املدمجة. واألقراص االنرتنت عرب للنساء القانونية املشورة تقديم يستهدف والذي 2009م العام يف إطالقه تم الذي ورقتي مرشوع جانب

الداعية امللكية للرؤية الحقيقية الحكومي والرتجمة القطاع يف املرأة ونشاطات بقضايا املعنية املرجعية هي اللجنة إىل أن االشارة وتجدر
وخطط العمل واملعاهدات االتفاقيات �قررات األردن التزام عن والتعب� التمييز والعنف, من وح�يتها مشاركتها وزيادة املرأة دور لتفعيل

ضد املرأة (سيداو). جميع أشكال التمييز إزالة بيج� واتفاقية عمل برنامج السي� الدولية,

اللجنة الوطنية وتعترب املرأة. بشؤون املتعلقة والدولية واإلقليمية املحلية واالجت�عات واملؤ�رات الهيئات جميع يف األردن �ثيلها إىل جانب
بها. والنهوض املرأة لتمك� العر� العا� يف أسست التي الرسمية أوىل اللجان شبه املرأة من لشؤون األردنية

رانيا امللكة برئاسة 2001م عام تأسس �رسوم مل� والذي األرسة الوطني لشؤون املجلس فإن األرسة والطفل مجال يف سياق متخصص ويف
والقطاع الدولية الحكومية واملؤسسات وغ� الحكومية الوطنية من املؤسسات الرشكاء عمل وتيس� لتنسيق داعمة مظلة يعد الله العبد

مجال األرسة. يف العاملة الخاص

أهداف ولتحقيق 2005م, عام يف األردنية لألرسة الوطنية العنف; اإلسرتاتيجية من الح�ية والرعاية مجال يف املجلس منجزات أبرز ومن
2010-2006م. األعوام ب� الخطة األردنية و�تد لألرسة الوطنية لالسرتاتيجية التنفيذية الخطة تطوير تم االسرتاتيجية

املجلس فإن القا�ة يف الربامج الفجوات وبهدف سد األرسة بشؤون املعنية الحكومية الحكومية وغ� املؤسسات ب� والتنسيق الرشاكة ولتعزيز
2009-2005م. لألعوام األرسي العنف من والوقاية األرسة لح�ية الوطنية الخطة االسرتاتيجية بإنشاء قام

األرسي. العنف ضحايا تطوير إجراءات التعامل مع مرشوع بإنشاء 2006م العام يف املجلس األرسي قام قضية العنف صلب ويف

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=165119
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انجازات االرسة يسجل لشؤون الوطني

عبدالله الثا� جاللة امللك عهد يف بعمل دؤوب وينهض

ع�ن - برتا

املنجزات  من العديد سامية ملكية بإرادة 2001 العام يف الله العبد رانيا امللكة جاللة برئاسة تأسيسه االرسة منذ لشؤون الوطني حقق املجلس
متمكنة منيعة. اردنية الرسة جاللته رؤى وفق لألرس األردنية أفضل حياة ض�ن يف للمساهمة االرسة ح�ية مجال يف

جاللة امللك لتويل العارشة الذكرى صحايف �ناسبة بيان يف االرسة لشؤون الوطني للمجلس ابو غزالة االم� العام هيفاء الدكتورة الع� وقالت
املؤسسات الوطنية لكل مظلة االرسة لشؤون الوطني املجلس مؤخرا اعلنت الله العبد رانيا جاللة امللكة ان الدستورية الثا� سلطاته الله عبد
اردننا اجل ومن ارستنا االردنية من اجل والعمل الجهد من املزيد بذل علينا حق انه وقالت العنف, من االرسة ح�ية مجال يف التي تعمل

واالقليمية. الدولية املحافل كافة يحتذى يف الذي اال�وذج الحبيب ليبقى

االرسة لح�ية االطار الوطني وثيقة عىل املوافقة انه �ت وقالت وانجازاته املجلس مبادرات اهم الوطنية املناسبة بهذه ابو غزالة واستذكرت
دوره حسب وكل مضمونها وفق للعمل املعنية الجهات من جهة كل والزام العنف من االرسة لح�ية وطنيا مرجعا العنف واعت�دها من
العنف اشكال من شكل اي م�رسة غ� املسموح ومن املسموح االساءة للطفل غ� من انه جاللته تأكيد اىل مش�ة امللكية, للتوجهات استجابة
للتصدي الجميع جهود تتكاتف ان والطفل مسؤولية يجب املرأة حقوق خصوصا املجاالت جميع يف االنسان حقوق وان احرتام املرأة ضد

لها.

من العنف االرسة لح�ية االسرتاتيجية الوطنية الخطة طور املجلس فقد جاللته بإستمرار بال تشغل االرسي قضايا العنف كانت واضافت وملا
2009.2005- لالعوام

منسجمة �عطياتها  جاءت والتي األردنية لألرسة الوطنية اإلسرتاتيجية إعداد تم 2005 العام يف انه قالت املجلس مس�ة يف املضيئة النقاط ومن
برسم التي تهتم الوطنية الوثائق لتكون اوىل لكبار السن الوطنية االسرتاتيجية ك� اعد رشكائه, مع املجلس لجهود كنتاج العرص متطلبات مع
الربامج يف والقصور الخلل معرفة اىل الهادفة والربامج السياسات ومعدي القرار اصحاب متناول يف السن لوضعها بكبار الخاصة السياسات

الفئة. لهذه املقدمة

املجلس تبنى ك� (2003-2008) لالعوام الطفولة املبكرة تطوير خطة تم فقد امللك بالطفولة جاللة من اهت�م انه انطالقا غزالة ابو وبينت
 2003 من لالعوام الثا� الدرايس الفصل خالل به الرياض الحكومية وتزويد وانجازه االطفال لرياض التفاعيل املنهاج العداد التنسيقي الجانب

2004.-

شملت  2013-2004 والتي لالعوام الوطنية للطفولة الخطة  اطلقا  العبدالله رانيا الثا� وامللكة عبدالله امللك الجاللة صاحبي ان واشارت
والح�ية. القدرات وتنمية اآلمنة والن�ء والحياة الصحة كتأم� املحاور من العديد

املتخذة  كافة التداب� التقرير وتضمن جنيف حقوق الطفل يف لجنة اىل الطفل لحقوق الثالث التقرير 2005 العام رفع يف املجلس ان وقالت
امللكة جاللة  اطلقته الذي االطفال وضع عن تقريرا اليونيسف منظمة مع بالتعاون املجلس اعد  ك� الطفل,  لح�ية الحكومة  قبل من

والعوامل  والثقافة واالقتصاد والحاكمية واالسكان كالبيئة االطفال فيها يعيش التي الظروف والذي يناقش 2008 عام خالل الله العبد رانيا
متخصصة جلسات عقد خالل من باالرسة املتعلقة الترشيعات تحليل تأسيسه منذ يغفل � ان املجلس وغ�ها. واكدت والصحية االجت�عية
واالعيان النواب مجليس من اقر الذي االرسي العنف من الح�ية قانون اصدار مراحل االرسة وتابع تخص التي العديد من القوان� ملناقشة

حوايل 75%  االمة مجلس تبنى حيث القانون عىل مرشوع املالحظات من عددا وقدم وزارة التنمية االجت�عية بالتعاون مع 2008 خالل عام
االجت�عية. ووزارة التنمية املجلس اقرتحها التي التعديالت من
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دور  تعزيز املجلس بهدف مبادرات من اهم 2008 عام والنواب االعيان مجليس مع للتواصل الفني اطالق املكتب ان غزالة ابو واعتربت
لالرسة لجنة مؤقتة تشكيل واملتضمنة الرائدة االعيان مجلس ومبادرة االرسة بشؤون املعنية العامة السياسات وتحليل مناقشة يف الربملاني�
واملعاهدات واالقرتاحات القوان� دراسة عىل  والعمل االرسة لشؤون الوطني املجلس يف الفني  املكتب مع والتواصل االعيان مجلس يف

باالرسة. املتعلقة واالتفاقيات

وهيكله ودوره واهدافه رسالته  وبيان وبرامجه النشطته  للرتويج  العنكبوتية الشبكة عىل االلكرتو� موقعه اطلق املجلس ان واضافت 
واملشاريع الربامج كافة اداء وتقييم للسياسات فكرية كهيئة بدوره القيام من املجلس لتمك� والتقييم املتابعة نظام واعداد التنظيمي
للزواج والدليل القانو� االرسة لشؤون الوطني املعلومات نظام باطالقها املجلس يعتز التي املهمة املنشورات من ان مش�ة اىل واالنشطة,
االردن, يف وضع االطفال واطالق االردنية العالقة باالرسة ذات الترشيعات دليل املسيحية واطالق للطوائف للزواج القانو� والدليل االسالمي

تحلييل مخترص. إطار واستعراضها ضمن األرسية املؤرشات يضم أهم وارقام والذي واقع االردنية االرسة كتيب اىل إعداد اضافة

العارشة للسنة بالذكرى لالحتفال االقليمي االجت�ع العر� منها واالجت�عات من املؤ�رات العديد عقد املجلس ان غزالة ابو الع� واوضحت
العنف.0 من االرسة لح�ية الثا� العر� واملؤ�ر العاملية االرسة وقمة العنف االرسة من لح�ية االول االقليمي واملؤ�ر الدولية

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=165238
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        العدد: 14123                                                                                                      التاريخ: 2009-6-11

اليوم: الخميس                                                                                              ( 8 )         رقم الصفحة:

املشاهدة االحوال الشخصية ومعاناة اطفال قانون

املؤقت لعام الشخصية قانون االحوال عىل تقع يجب ان لتعديالت املوجبة االسباب تحته خطت الذي الكب� العنوان االرسة، حقوق تعزيز
التي املوجبة االسباب هذه به جاءت ما وت�ي الهدف هذا يف جاءت تصب الوطني لشؤون االرسة، املجلس بناها التي والتصورات ،2001
ان نعتقد الذي ضمن مرشوع التعديل الدخالها التصورات هذه تناقش طارئة حالة بناء يستدعي بشكل ملحة انها عناوينها من قراءة يبدو
اال والدته عىل �ض املؤقت الذي � القانون يجدها يف ح� القارئ، يندهش عديدة ثغرات ملعالجة االن انجازه عىل تعمل القضاة قايض دائرة

عديدة. واقعية باعتبارهم قضايا يأخذوا ان صاغوه من عىل يجب كان سنوات قليلة

يأخذ صفته أن يوشك الذي املؤقت تعديالت عىل القانون بادخالها طالب اقرتاحات من ممتدة مجموعة الوطني شملت مذكرة املجلس
هذا حاجة عن قوياً انطباعاً ترسم االقرتاحات هذه لعناوين االولية القراءة الدستورية، مساراته عرب املرور وقوة اسانيد �لك أن بعد الدا�ة
التي واملواد الحايل، املؤقت بنود القانون صاغ ح� املرشع رؤية عن غابت كث�ة ملعطيات يستجيب � والعرصنة والتطوير للتحديث القانون
الحقوق يحتاج بهذه املتعلق الفصل ان بدا بحيث االرسة تعددت افراد حقوق عىل والواقع فيها حجم الرضر مبينة مذكرة املجلس، حملتها

االرسة.. واالفراد.. حقوق تناولت عديدة دولية وعهود �واثيق االردن التزام يف ضوء نصابها، تضع االمور يف شاملة نظر اعادة اىل

اطفال الخاصة بـ باملشاهدة الخاصة النصوص بتعديل مطالبة، جاء من به، ما وطالب املجلس اقرتحه يف ما املدقق، يستوقف ما اك� ولعل
تحقق التي وبالصورة مناسبا القايض يراه ويشاهد وليه �ا وليه يشاهده ان الحق �نح الطفل نصا جاء مطالبة املجلس االبوين ح� انفصال
اشكال عىل الفضىل، ولكن املصلحة هذه تحقق يكون بالصورة التي ال به اآلن يعمل ما ان اىل النص يؤرش بوضوح وهذا املصلحة الفضىل
اثاراً تفرز وبطريقة اجت�عية. مراكز يف املشاهدة تكون هذه بأن الحكم عىل يرتتب ملا ارشنا ح� الزاوية، هذه يف تناولناها قد كنا وهيئات

الوالدين. من أي عىل وايضا بل ذنب فحسب، أي من الربيئة الطفولة عىل ليس مدمرة سلبية نفسية

بيت املشاهدة، يف هذه تتم بحيث حاليا املعمول بها النصوص تعديل يتم ان برضورة االرسة، لشؤون الوطني مطالبة املجلس جاءت هنا من
التي جاء وأهدافها املشاهدة فاعلية وتتحقق ب� الطرف�، فعيل ليتم تواصل االبوين أي من عند الطفل يبيت ان عىل الوالدين، من أي ارسة
عديدين اطفال تعريض يعني الشأن بهذا املتعلقة املواد نصوص عىل الجوهرية التعديالت هذه مثل تأخ� وراءها، ان سعيا املحكمة قرار
من مجتمعهم وب� بينهم العالقة مستقبل اعمق وبقدر ر�ا ولكن فحسب حارض هؤالء االطفال تطال نفسية ال ارضار عليها ترتتب ملواقف
بانقاذ القضاة قايض دائرة تبادر فهل مؤملة، مواقف من يواجهونه ما تبعات يحمالنه� اللذين والديهم وب� بينهم اخرى جهة ومن جهة،

كل هذا؟. من املشاهدة اطفال

نزيـــه

http://www.alrai.com/pages.php?articles_id=29618 
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         اليوم: الجمعة                                                                                                       التاريخ: 2009-6-22

بتونس  العربية املرأة ملنظمة أع�ل االجت�ع التنفيذي بدء

الذي  العربية املرأة ملنظمة التنفيذي للمجلس السابع العادي االجت�ع غ� أع�ل اليوم االثن� تونس يف بدأت - (برتا) حزيران 22 تونس
الدورة. هذه للمنظمة يف التنفيذي املجلس ورئيسة سوريا ممثلة كنفا� الدكتورة برشى برئاسة الثالثاء غد يستمر اىل يوم

جانب ممثيل إىل غزالة، أبو هيفاء الدكتورة الع� األرسة لشؤون األعىل املجلس عام أم� للمنظمة التنفيذي املجلس عضو االجت�ع ويحرض
املنظمة. يف األعضاء العربية الدول بقية

التمييز أشكال مختلف عىل بالقضاء العربية الخاصة القانونية املجموعة توصيات متابعة بينها من املوضوعات من مجموعة االجت�ع ويناقش
الفرتة يف للمنظمة العامة أع�ل اإلدارة عن وتقرير اإلنسا�، الدويل للقانون العربية املرأة لجنة بإحداث املتعلق تونس ومقرتح املرأة، ضد

حزيران 2009. 2008 وحتى الثا� يف ترشين املنقضية من االجت�ع السابق للمجلس

اجت�ع  أع�ل جدول ومرشوع 2007 العام عن للمنظمة الختامي الحساب عىل للرقابة العليا الهيئة كذلك تقرير االجت�ع ك� يستعرض
الشهر الحايل. 25 يف التونسية العاصمة ينعقد يف للمنظمة الذي األعىل املجلس

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=117586
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        العدد: 15065                                                                                                        التاريخ: 2009-6-23

اليوم: الثالثاء                                                                                            ( 15 )         رقم الصفحة:
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        العدد: 15067                                                                                                        التاريخ: 2009-6-25

اليوم: الخميس                                                                                                 ( 2 )         رقم الصفحة:

للطفل الراعية وامللكة امللك مواقف العاملي الطفل يستذكرون بيوم األردنيون

عبدالهادي نيف� - كتبت

بشأن املرأة العبدالله رانيا امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك جاللة مواقف اليوم يصادف الذي العاملي الطفل يوم يف االردنيون يستذكر
اإلنسان. حقوق �جال تقدم األردن طريق يف محورية قضية وأصبحت كافة بأطيافه املجتمع اهت�مات رأس اصبحا عىل والطفل اللذين

وان ، والطفل املرأة تدعم وتحمي مؤسسية آلية هناك ان اشعر االردن ، وال يف عىل طفل يعتدى ان مسموح انه ”غ� عىل ويؤكد جاللته
الجديد“. الجيل عىل وخطر جر�ة وتخريب للمجتمع والطفل املرأة العنف عىل حاالت استمرار

تعمل مؤسسية عمل آلية نحو طريق خريطة اململكة يف العالقة ذات للمؤسسات الثا� عبدالله امللك جاللة وتوجيهات رؤية وضعت لقد
األردن. يف طفل إىل أي يساء أو أن عليهم يعتدى ان املسموح من غ� جاللته أكد انه كان الذي األطفال حقوق ح�ية لض�ن فاعل بشكل

مؤسيس يسهم إيجاد إطار ، مشدداً عىل رضورة الفئة هذه حقوق عىل تقع التي واالنتهاكات اإلساءات مقاومة يف دوراً أن هناك جاللته وأظهر
فردية. بصورة العمل دام ما سبله تنجح أن �كن ال املرأة حقوق وح�ية العنف ومؤكداً أن مقاومة املقلقة حد للظاهرة بوضع

هذه واصفا واملرأة ، الطفل عىل الجرائم موضوع مراقبة ورضورة والطفل املرأة حقوق �راقبة وح�ية الجهات املعنية جاللته عىل ويشدد
الصدد. هذا يف املجتمع دور عىل ، مؤكدا األحمر بالخط الجرائم

، مؤكدين ”أولوية األرسي للعنف نتيجة تعرضهم طفل� وفاة بعد األطفال العنف ضد ملواجهة فاعل بتحرك وامللكة امللك جاللتا طالب وقد
خالل لقائه� رئيس وذلك للمجتمع“ تخريب املرفوضة امل�رسات هذه استمرار ألن يف االعتداء والعنف أشكال كل من والطفل املرأة ح�ية

اإلنسان. وأعضاء املجلس الوطني لحقوق

أجنداته عىل الصدارة �وقع ”املواطن“ الذي يحظى دوما باله عن يغب حالهم و� واقع المس الذي شعبه أبناء يوما امللك جاللة ينس �
أقرب من وفاته� قبل وتعذيب عنف من له ما تعرضا يستنكر حانيا أبا ألمثالهم باملرصاد كان جاللته أن وقيص اكدت يزن الطفل� فحكاية

تجاوزه. يحظر أحمر“ ”خطا ارتكبت بحقهم الجرائم التي تحت ويسطر إليهم الناس

املبادرات وحكمة االنجاز والعطاء بقوة واملجتمع واالم واالرسة بالطفل املتعلقة املناسبات كل يف حارضة العبدالله رانيا امللكة تبقى جاللة
اجندة عىل بالغة من اهمية الطفل عليه حصل العاملي ملا الطفولة يحتفل بيوم اليوم والعا� جاللتها تبدو انجازات فلسفتها.. كذا وعبقرية
كل يف الخريطة العاملية عىل متقدمة يف مواقع عام بشكل األردن وضع املجال بهذا ضخمة فتحققت انجازات وعامليا واقليميا محليا جاللتها

الطفولة. قضايا

فحقق االردن جاللتها اهت�مات يف تشكل اولوية كلها بل كانت الطفولة قضايا يف متابعة مع� حد عند العبدالله رانيا امللكة جاللة تقف �
وتوف� والوالدة الحمل فرتة يف وتحديدا االمهات وكذلك االطفال وفيات مشكلة وتجاوز االطفال ومطاعيم التعليم يف موضوع متقدمة مكانة
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يف وتحديدا مشاكل اي االطفال من لح�ية حزمة ترشيعات واسعة وضع اىل اضافة ، كانت ايا بكل احتياجاتهم الحاضنة لالطفال البيئة
املدارس. من او الترسب موضوع الع�لة

العنف ضد جرس العبدالله رانيا وجاللة امللكة عبدالله الثا� امللك جاللة عندما قرع االطفال عىل يقع قد ظلم أي حّرك سكون ما ابرز ومن
طي القضايا هذه عن الحديث يعد و� ضد االطفال عنف ظواهر بوضع حد الي مطالبة ذلك بعد االصوات احمر لتعلو خط االطفال وبأنه
امللك وامللكة جاللة توجيهات وراء الجميع وطن يسعى قضية جانبية..فباتت حوارات يف الشفاه بها تهمس وشوشات مجرد او انه الكت�ن

عنف. اي من لح�ية االطفال

بامتياز للطفل يوم

يحتفل بحجم ان له االردن يف الطفل ولعل لهم تحققت ومكتسبات بإنجازات منهم يحتفل املحظوظون بيومهم..ك� االطفال يحتفلون اليوم
املستقبل. بناة بأنهم ا�اناً االفضل الطفال الوطن لتحقيق الحرص كل بقيادة حرصت االنجازات كب� من

به  يحتفل للطفل عاملياً يوماً البلدان جميع تقيم بأن القايض IX 836 القرار لالمم املتحدة العامة الجمعية اصدرت 1954 عام أنه إىل ويشار
العا�. يف األطفال رفاه من أجل تعزيز وللعمل األطفال ب� والتفاهم عىل النطاق العاملي للتآخي يوما بوصفه

الجمعية  فيه اليوم الذي اعتمدت الثا� ترشين 20 �ثل تاريخ حيث للطفولة الداعمة الفعاليات من الكث� املتحدة األمم اجندة واحتوت
1989, عام يف الطفل حقوق 1959 واتفاقية عام إعالن حقوق الطفل يف العامة

نقص  ف�وس انتشار ووقف النصف �قدار املدقع الفقر تقليل ب� التي ترتاوح اإل�ائية لأللفية األهداف العا� زع�ء أوجز 2000 عام ويف
لكل البرشية  هي من أن األهداف بالرغم 2015 عام يف املحدد املوعد ذلك بحلول االبتدا� كل التعليم تعميم وتحقيق اإليدز املناعة البرشيةـ 

أساساً باألطفال. أنها تتعلق إال

للغاية هامة تحسينات سوف يدخل الهدف� األخ�ين تحقيق وأن باألطفال تتعلق مبارشة الث�نية األهداف من ستة إىل أن اليونسيف وتش�
حياتهم. عىل

لالطفال منارصة جاللتها

جاللتها اختيار تم الخصوص حيث بهذا العبدالله رانيا بها جاللة امللكة التي تقوم الالفتة بفضل الجهود الطفولة موضوع يف االردن مكانة وتربز
الطفل. حيال ومبادراتها جاللتها لجهود نظرا لالطفال البارزة اليونيسف منارصة املايض 2008 نهاية يف

للطفولة املتحدة االمم ملنظمة الوطنية اللجنة عمل جاللتها بفريق لقاء ابرزها من كان ومبادرات لقاءات عدة لجاللتها كان االطار هذا ويف
املنظمة. واهداف برامج دعم يف جاللتها وكيفية مساهمة املنظمة عمل اسرتاتيجية تحديد عىل والعمل يف اململكة املتحدة (اليونيسف)

حيث ، نيويورك يف آن فين�ن لليونيسف التنفيذية املديرة مع لالطفال البارزة اليونيسف منارصة بصفتها جاللتها لقاء هذا االجت�ع بعد ويأ�
املبادرات. تلك النجاح واملساعدة الدعم بتقديم عن حرصها واهت�مها املبادرات واعربت من عددا الفريق مع بحثت جاللتها

االطفال متحف

عائلية  اجواء وسط افتتاحه تم الذي االطفال انشاء متحف ايار2007 يف تم واالبداع باملعلومة ثرّية طفولة نحو البارزة جاللتها ومن مبادرات
وبحضور سمو وجاللة امللكة امللك تحت رعاية جاللة املتحف افتتاح تم حيث وصفها يصعب نادرة االردنية بأجواء ابرزت االرسة خاصة

االمراء.



368

االطفال  جميع يعيش بأن نحلم ، لذا عرشة الخامسة سن تحت االردن سكان من %41 ”بأن امللكة جاللة املتحف وفق فلسفة وانطلقت
ومن خالل 150 معروضة تفاعلية داخلية  2007 آيار فمنذ ، االطفال متحف انشأنا ولهذا االستكشاف واملعرفة الفضول وحب االردني� مشاعر
والجغرافيا والعلوم والفن حصص التاريخ يف يف مدارسهم يتعّلموها التي املعرفة وعيش واستخدام رؤية االردن من اطفالنا يف �كن وخارجية
ورؤية املراحل اىل التحليق بالطائرة الحية االخرى عىل الكائنات التعرف اىل االنسان يف جسم الداخلية االعضاء عىل التعرف فمن والبيئة

اذهانهم“. يف تعلق صور اىل املدرسية الكتب يف وتعلموها قرؤوها التي الكل�ت تحولت القمر بها �ر التي املختلفة

االردنية التعليم مبادرة

مدرسة  مئة انشاء قرابة وتبعها االردنية“ التعليم ”مبادرة 2003 عام وحقوقوه ودعم وجوده الطفل اجل من التي اطلقت ومن املبادرات
، املعلم� املبدع� شبكة عرب البعض بعضهم مع تجاربهم وخرباتهم ومشاركة يف الصفوف للتكنولوجيا املعلم� استخدام وكذلك استكشافية

ومرص. وراجستان فلسط� يف حاليا معتمدا اصبحت �وذجا عاملية حيث لتصبح ذلك التعليم االردنية مبادرة فاقت انجازات ك�

يف املبارك رمضان شهر ، وخالل النجاح لتحقيق ومناسبة وآمنة سليمة تعليمية بيئة عىل الحصول طفل كل حق فانه ”من جاللتها ووفق
املساعدة: اىل بحاجة اململكة اربع مدارس يف زرت 2007 ترشين األول

يف االساسية العاص  بن عمرو ومدرسة الش�لية البادية يف للبنات االساسية ومدرسة صبحا صويلح يف االساسية ثعلبة بنت  مدرسة خولة
اىل حاجتهم منها واحتياجاتهم همومهم والطلبة العاملون ارشكني املدارس يف تلك سحاب االساسية املختلطة يف سلبود ومدرسة الرصيفة
يف تحس� واملساهمة للتعلم استعداد عىل كانوا الذين تأثرت بح�سة الطالب نقاشاتنا ، وخالل جديدة ومقاعد للعب وساحات مياه دورات

ايضا. مدارسهم ولكن وحسب انفسهم ليس ، وتطوير

ذهلت لها االوىل زيار� من اسبوع� بعد صويلح يف االساسية ثعلبة خولة بنت مدرسة اىل زيارة عدت يف فعندما نحرز التقدم بدأنا وبالفعل
الصفوف جديدة وينظفون ابواب تركيب يف ويشاركون الجدران واهايل ومعلمون وج�ان يطلون وطالب املحيل املجتمع افراد رأيت: �ا
معهم الجدران طيل يف واملشاركة الفرشاة مسك من نفيس منع استطع � لحظات  وبعد ا� لدرجة معدية كانت وح�ستهم طاقتهم ،

املرح“. ومشاركتهم

الرتبوي التميز جائزة

اسس  حسب اختيارهم االردن يتم انحاء جميع من تعطى سنويا الساتذة الرتبوي للتميز جائزة 2005 عام األول ترشين يف االردن اطلق ك�
واضحة.

للطفولة الوطنية الخطة

والح�ية هي يف التقدم حقهم وتدعم فيها االطفال يكرب ولض�ن بيئة ودعمها برعاية جاللة امللكة للطفولة تحققت التي االنجازات ومن
الطفالنا  رضورية وهي 2004 يف ترشين االول االرسة لشؤون الوطني املجلس اطلقها التي للطفولة الوطنية الخطة اطالق تم رضورة اخرى

اهلهم. حنان االساءة ويفتقدون من يعانون الذين خاصة جاللتها بحسب تأكيدات

قضية واولوية اىل اجت�عيا املحرمة املواضيع من وتحول املقدمة لالطفال االساءة احتل موضوع الوطنية للمنظ�ت الحثيثة الجهود خالل ومن
تعا� العنف  التي واالرس لالطفال املساعدة ويقدم 2005 عام تأسس االردن نهر ملؤسسة التابع والطفل االرسة مركز املثال سبيل وعىل ، وطنية
الوقت العنف ويف مع حاالت التعامل كيفية حول وتوعية تدريب جلسات يف واخصائيون املحيل وافراد املجتمع االهل حيث يشارك هناك
الرتفيهية من النشاطات عدد جانب اىل واملوسيقى والدراما والفن بالرسم احتياجاتهم عن والتعب� صوتهم االطفال كيف يوصلون يتعلم نفسه

االخرى.
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«مدرستي» مبادرة

املشهد وردية وبريقا ج�ال اك� فبدت بالعناية بالطفل الخاصة العبدالله رانيا امللكة جاللة انجازات لوحة ”مدرستي“ لّونت مبادرة ولعل
اململكة. انحاء مدرسة يف 500 من اك� الصالح التي تهدف املبادرة هذه النتائج عظيمة

يف مبادرة املجتمع املد� ومؤسسات العام والخاص القطاع� من رشكاء ”مدرستي“ تجمع العبدالله رانيا امللكة من جاللة وقيادة فبتوجيه
عىل مدرستي مبادرة تعمل والتعليم الرتبية وزارة مع وبالتعاون للرعاية الحاجة أمس يف هي الحكومية التي املدارس لتأهيل تعليمية وطنية

اململكة. أنحاء جميع يف املدارس فرص وتعزيز التعليمية إثراء البيئة

ع�ن والزرقاء  مناطق يف مدرسة نحو 100 وصيانه تأهيل يف اعادة مراحلها اوىل االن لغاية وانجزت 2008 عام نيسان يف ”مدرستي“ انطلقت
ومناطق مراحل االنتقال اىل وبعدها وعجلون.. ومادبا وجرش البلقاء مناطق يف مدرسة أخرى مئة الثانية مرحلتها حاليا يف وتستهدف والرصيفة

القادمة. السنوات خالل اصالحه ما يلزم واصالح التعليمية بيئتها �ستوى اإلرتقاء ليتم اململكة من مختلفة

من  تعا� األردن أصل 3257 مدرسة حكومية يف 15% من فحوايل الحكومية املدارس بنية لتأهيل املاسة الحاجة عىل مبادرة مدرستي وتركز
الوطنية. السالمة �تطلبات االلتزام وعدم البنية التحتية يف ضعف

االطفال تحص� لحملة رئيسة جاللتها

ألمراض ضحايا مربر هم غ� بشكل طفل مالي� وثالثة ب� مليون� ما �وت سنوياً انه اىل االشارة علينا يومهم يف االطفال عن ويف اطار الحديث
ومنظمة اليونيسيف غيتس ومنظمة وميليندا بيل مؤسسة تقودها دولية رشاكة املأساة بدأت لهذه حّد ولوضع وقاية عالجات أو يوجد لها
بعنوان ”لكل األرواح تنقذ وقائية طبية رعاية حملة للمطاعيم الدويل والتحالف صندوق املطاعيم إىل جانب املطاعيم وصناعة العاملية الصحة

يف كل مكان“. طفل

تقليص وفيات  يف املتمثل املتحدة األلفي لألمم هدف التنمية تحقيق نحو مستمر التقدم فإن يف العا� بلداً 75 أفقر يف العمل ومن خالل
2015, عام حلول الثلث� مع بنسبة األطفال

نيلسون مع الرئيس املطاعيم صندوق إدارة ملجلس مشارك تعمل كرئيس فبين� املجال هذا يف هنا جاللة امللكة رانيا العبدالله يربز دور وكذلك
لتحص� األطفال. العاملية تعمل أيضاً كرئيسة لحملة الصندوق رانيا فإن امللكة مانديال

الوصول يستطيعون ال الذين هم العا� أنحاء يف كل طفل مليون للثالث� األرواح تنقذ توف� مطاعيم يف يكمن املطاعيم صندوق هدف إن
خالل من أو النائية الجبال قمم عىل أو الريح تلفحها الصحراوية التي يف العيادات عمل املرض وسواء من تحميهم أن �كن التي األدوية إىل

العا�. لألطفال يف املطاعيم توف� إىل يهدف املطاعيم صندوق املعزولة فإن القرى يف املركبات املتنقلة

والعبارات  اإلحصائيات ”خلف قائلة املطاعيم دعمها لصندوق جاللتها كررت 2004 لندن عام يف األطفال الكربى لتحص� الحملة ولدى إطالق
يستحقونها“. التي للحياة الصحية والبداية الصغار واألوالد البنات نتحدث عن ، فإننا العلمية

25-06-2009 : التاريخ

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2009\06\LocalAndGover_issue626_day25_id153551.htm
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        العدد: 15070                                                                                                        التاريخ: 2009-6-28

( 10 )                                                                                             اليوم: األحد         رقم الصفحة:



371

        العدد: 1769                                                                                                        التاريخ: 2009-6-28

( 6 )                                                                                             اليوم: األحد         رقم الصفحة:
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

التلفزيون منتصف النهار / برنامج

االرد�
أبو هيفاء الدكتورة األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� تحدثت

السيايس العمل يف واندماجها املرأة حول غزالة
11/6/2009

االرد� التلفزيون دقيقة/ ستون
السابق العمل ووزير غزالة ابو هيفاء الدكتورة العام تحدثت االم�

االطفال شبيكات حول ع�لة غازي
12/6/2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية



373

التغطية اإلعالمية لشهر تموز ٢٠٠٩ /  إدارة الدعم الفني

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر �وز 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• برنامج ملكافحة ع�لة االطفال عرب التعليم.

• جلسة حوار حول التجربة النسائية الربملانية العاملية.

• توجه الدخال تعديالت عىل قانون العمل تتعلق بع�لة االطفال.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة. 

2- محمد مقدادي مدير برامج األرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

6/7/2009 صحيفة الرأي   برنامج ملكافحة ع�لة االطفال عرب التعليم 1

8/7/2009 صحيفة الغد
ناشطات يؤكدن ان 3 مواد يف قانون العقوبات تستخدم يف غ� محلها/منظ�ت 

نسائية تطالب النواب بقانون يغلظ عقوبة القاتل يف جرائم الرشف 
2

11/7/2009 صحيفة الغد بدء تنفيذ مرشوع أ�تة اجراءات التعامل مع حاالت العنف االرسي  3

13/7/2009
وكالة

االنباء االردنية /  برتا 
جلسة حوار حول التجربة النسائية الربملانية العاملية 4

14/7/2009 صحيفة الراي  جلسة عتب ب� قيادات يف لقاء الوطني لشؤون االرسة لعدم التواصل 5

14/7/2009 صحيفة الدستور
يف جلسة حوار حو ل التجربة الربملانية العاملية/ رشف تدعو لتشكيل لو� نسا� 

رسمي ملساندة قضايا املرأة وتعزيز مشاركتها السياسية
6

14/7/2009 صحيفة العرب اليوم  الع� رشف: الرجال يف الربملان يعطون بالعادة دع� شفويا لقضايا املرأة  7

14/7/2009 صحيفة الغد برملانيات: � نجد دع� من املنظ�ت النسائية قبل وبعد وصولنا للمجلس النيا� 8

15/7/2009 صحيفة الرأي  تنويه 9

15/7/2009 صحيفة الرأي  شبيكات يش� اىل امكانية ادخال تعديالت عىل قانون العمل  10

15/7/2009 صحيفة الدستور شبيكات: توجه الدخال تعديالت عىل قانون العمل تتعلق بع�لة االطفال 11

15/7/2009 صحيفة العرب اليوم  الشبيكات يطالب بدراسة قانون العمل الضافة تعديالت تحد من ع�لة االطفال 12

15/7/2009 صحيفة الغد  الشبيكات يؤكد رضورة ادخال تعديالت عىل قانون العمل حول ع�لة االطفال 13

19/7/2009 صحيفة الدستور  جرائم الرشف ...التقبلها الرشيعة وال تقّرها الترشيعات واملواثيق الدولية 14

21/7/2009 صحيفة الدستور  احتضان 600 طفل مجهويل النسب خالل السنوات االخ�ة 15

23/7/2009
وكالة

االنباء االردنية /  برتا 
مؤسسة نهر االردن تنفذ برنامجا للتصدي للعنف االرسي 16

31/7/2009 قناة العربية فيديو/ املرأة املعنفة .. ب� ح�يتها بالترشيعات واللجوء للصمت 17
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        العدد: 15025                                                                                                         التاريخ: 2009-7-6 

)                                                                                                 اليوم: االثن� 20 )         رقم الصفحة:



376

        العدد: 1779                                                                                                           التاريخ: 2009-7-8 

)                                                                                                 اليوم: األربعاء 7 )         رقم الصفحة:

الرشف جرائم القاتل يف يغلظ عقوبة النواب بقانون نسائية تطالب منظ�ت

غ� محلها يف تستخدم العقوبات قانون مواد أن يؤكدن ناشطات

الرصايرة رانيا

مطالبتها لتجديد فرصة العقوبات، لقانون للقانون املعدل االستثنائية دورته يف النواب مجلس مناقشة يف النسائية املنظ�ت وجدت - ع�ن
جرائم يسمى القاتل في� تشديد عقوبة �طالبتها يتعلق ما بخاصة عادلة، بيئة لها ويوفر املرأة حقوق يضمن بشكل القانون املتكررة بصياغة

الرشف.

لل�دة (340) بالنسبة املخفف العذر وإعطاء الرشف، بقضايا املتعلقة و98) و97 340) املواد تعديل عىل جلها يف النسائية، ترتكز املطالبات
شخص آخر. مع بالزنا التلبس حالة يف محارمه إحدى أو من يفاجأ بزوجته منها كل ويستفيد القتل، املخفف يف أو املحل العذر التي تطبق

ذلك إثباتها كون �كن ال إنه محارمهم، إذ ممن يقتلون احدى كث�ون منها ويستفيد محلها، غ� يف تستعمل املواد، هذه أن يؤكدن الناشطات
املواد. من هذه البعض يستفيد ذلك ومع مستحيال، ما يعترب اإلسالمية، الرشيعة شهود بحسب 4 القاتل يحرض أن يحتاج إىل

للمستفيد الجديدة الحبس مدة تحديد تتطرق اىل � فإنها العقوبات، لقانون املعدل حول القانون املتوافرة املعلومات أن من وعىل الرغم
كانت  إذا 7 سنوات لتصبح املخفف، العذر حالة يف للعقوبة األد� برفع الحد املنظ�ت النسائية تطالب ذلك ضوء وعىل املخفف، العذر من
للعقوبة،  مخفف كسبب الشخيص الحق بإسقاط األخذ عن عدم فضال الحبس، األصلية إذا كانت العقوبة سنوات و5 اإلعدام العقوبة األصلية

ذاتها. من العائلة عليها واملجني الجا� كان إذا

وظل� �ييزا النافذ، وترى فيها العقوبات قانون يضمها أخرى تنس تفاصيل � انها املواد، اال بتعديل هذه عىل املطالبة املنظ�ت تركز ورغم أن
املرأة عىل يقع الذي للظلم النواب، مجلس اىل املرأة الوطنية لشؤون اللجنة وتوجهت بها سبق التي املطالب الئحة تطرقت بحيث املرأة، بحق

عليها. املعتدى من تزوج إذا العقاب من أو املالحقة املغتصب من تعفي العقوبات التي قانون من (308) باملادة العمل نتيجة

ترى بهذه املادة، فهي النظر اعادة يجب أنه أكدت دبابنة عب� الدكتورة االردنية بالجامعة دراسات املرأة مركز دراسات املرأة يف اختصاصية
يجب لذلك من مغتصبها، تزويجها عند معاقبتها تتم الضحية أن مبينة اخرى، مرة الغتصابها رشعيا مربرا �نحه الضحية، من املغتصب زواج أن

الضحية. زواجه من حال يف العقوبة من املغتصب ال يعفى أن

تدخل األهل أن بها، اال فعله ملا نفسيا ترفضه كونها موافقتها، من دون تتم مغتصبها من الضحية تزويج أن معظم حاالت اىل دبابنة وتش�
الزواج. بهذا القبول عىل الفتاة يجرب الفضيحة، من عىل الفتاة للتخلص والضغط

من أو برضاها سواء عرشة الخامسة دون فتاة كل من اغتصب تنتظر االعدام عقوبة أن تب� التي القانون من أخرى مادة دبابنة وانتقدت
تعاقبه بل متزوجة كانت حال يف الخامسة عرشة، دون فتاة من يغتصب ال تعاقب ذاتها املادة ان اال فتاة وواقعها، خطف أو من رضاها دون

بالسجن.

النظر بإعادة مطالبة املتزوجة، غ� من أخف املتزوجة عىل وطأة االغتصاب تكون وهل الحالت�، التفريق ب� حكمة عن دبابنة وتتساءل
املادة. بهذه

املخفف العذر عليها يطبق بحيث الزنا، بجر�ة يفاجئ زوجته متلبسة يعطيه للرجل الذي الذي ذاته املرأة الحق يعطي القانون ورغم أن
االصل أن ح� يف املجتمع، الجر�ة يف تشجع كونها االساس، املادة من هذه الغاء هو املطلوب أن دبابنة ترى أن اال ،(340) لل�دة تطبيقا
أحده� حال قتل يف الزوجة، أو للزوج مربر إعطاء وليس الجر�ة، عىل مرتكب العقوبة تطبيق آلية له وترتك القانون مجراه، يأخذ ان يكمن يف

زنا. متلبسا بجر�ة ألنه فاجأه اآلخر
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ايضا الحق للمرأة اعطاء عىل اإلرصار مع (340) املاده عىل االبقاء الرضوري من أنه ترى إذ الدبابنة، مع تختلف الرشدان نائلة املحامية الع�
الزنا. بجر�ة زوجها تفاجئ التي

زوجته أحده� يرى عندما مؤقت جنون بحالة �ران املرأة أو الرجل أن تؤكد الطبية الجهات بأن العذر املخفف، وجود عىل موافقتها وبررت
ترصفاته. عن غ� مسؤول يجعله ما الوضع، هذا مثل يف شقيقته أو

املاده أن املعدلة، مبينة ب� املواد تناقض وجود عىل تؤكد تقر بعد، � التي العقوبات عىل قانون التعديالت الجديدة عىل املطلعة الرشدان
املؤبدة. الشاقة االشغال اىل حكم االعدام يبدل حامل باإلعدام، عليها املرأة املحكوم ثبوت أن حال يف إنه تقول: التي (17/2)

مولودها بثالثة تضع أن بعد ما اىل واالنتظار الحامل باملرأة اإلعدام حكم يجوز تنفيذ إنه ال تقول: (358) التي املاده املادة تتناقض مع هذه
أشهر.

الحامل. للمرأة اإلعدام بدل الشاقة االشغال بعقوبة االكتفاء عىل باالبقاء التناقض، هذا ازالة عىل أهمية الرشدان وتؤكد

من  الطالق تسجيل لطلب يوما 15 خالل عنه ينوب من أو القايض يراجع � التي زادت غرامة من (281) املادة عىل تعديل الرشدان وتشجع
الطالق. لتثبيت ”وتعذيبه لزوجته“ الزوج م�طلة من يحد هذا أن مؤكدة دينارا، اىل 60 دينارا 15

بقصد برضاها ولو يبعدها أو يخطف قارصا من رفعت غرامة التي (291) املادة بخصوص املقرتح التعديل عىل للتشجيع الرشدان وتطرقت
األعىل. بحدها دينارا اىل 250 االعىل بحدها دينارا 25 من الحراسة أو الوالية عليها له سلطة من من نزعها

طلبت النواب، مجلس اىل العقوبات قانون ارسالها قبل العدل وزارة أن بينت غزالة، أبو هيفاء األرسة لشؤون للمجلس الوطني العام األم�
للوزارة. مكتوبا رأيه ارسل املجلس أن اىل الفتة بالقانون، رأيها واملؤسسات املعنية إعطاء املنظ�ت من

الغضب التي سورة يف مخفف، ينحرص عذر وجود بثبوت يف النص املتعلق تكمن العقوبات، بقانون يتعلق في� الرئيسة العقبة أن وأكدت
عن (98)، معربة املادة بحسب عليها املجني تجاه الخطورة من جانب وعىل محق غ� كان هناك فعل إذا اىل ارتكاب جنايته، الجا� تدفع

النواب. يف مجلس القانون مناقشة عند املادة هذه بتعديل االعتبار بع� النقطة هذه أخذ بأن يتم أملها

أن بعد م�اث، قضايا أنها في� بعد يثبت رشف، قضايا أنها عىل اإلعالم وسائل يف ترد التي النساء قتل حاالت من الكث� أن غزالة وأكدت أبو
الرشعي. الطب اىل وتحول الضحية يف القضية األمنية تحقق الجهات

بعض أن فيها أكدت  والترشيعات“، السياسات األرسي، ”العنف بعنوان دراسة أعدت العاملي النساء ملتقى من حسان أبو املحامية ريم
العنف األرسي. قضايا مع عىل التعامل سلبا“ ”تنعكس القانونية النصوص

السلطة للمحكمة املرشع تعطي التي العقوبات قانون من (99) املادة يف عليها املنصوص التقديرية املخففة االسباب أن وأوضحت الدراسة
سواء“. عىل حد واملجتمع الجا� بحق الرادع وأثرها مضمونها من العقوبة ”تفرغ املخففة باألسباب األخذ التقديرية،

بعض الجرائم يف إيجابية آثار له الجا�، عىل العقوبة“ تخفيض يستوجب مخففا ”سببا الشخيص الحق إسقاط اعتبار أن وترى أبو حسان
النزاع. أطراف ب� املصالحة تتم عندما

”ينعكس األطفال عىل تقع التي الجنسية وجرائم االعتداءات جرائم القتل بداعي الرشف عىل املبدأ هذا تطبيق أن تؤكد حسان أبو أن بيد
والعام، الردع الخاص تحقق ”التي املناسبة العقوبة اإلفالت من فرصة الجا� و�نح حقوقه ويضيع القضية، يف موقف الضحية عىل سلبا“

عقوبة“. أي من الغاية هي والتي

http://www.alghad.jo/index.php?news=432022
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اإلثن�                                                                                                           التاريخ: 2009-7-13          اليوم:

العاملية الربملانية النسائية التجربة حول حوار جلسة

الربملان. تحت قبة بحثها لدى األولوية املرأة قضايا اعطاء رشف اىل ليىل دعت الع� - عاشور ماجدة من -( (برتا �وز 13 ع�ن

النظرة لديهم املرأة تعود مرشوع يهم أي اقرتاح وعند املرأة لقضايا شفويا دع� بالعادة يعطون يف الربملان الرجال ان رشف الع� وقالت
فال يعطونها االولوية. املرأة لدور النمطية والنظرة الذكورية

عقدها واعالميات اعيان سيدات وحضور عدد منهن بحضور العاملية الربملانية النسائية التجربة حول خاصة للربملانيات جلسة خالل ذلك جاء
اليوم االثن� عقدت الدويل الربملا� النواب واالتحاد مجلس يف اال�ا� االمم املتحدة مع مرشوع برنامج بالتعاون االرسة لشؤون الوطني املجلس

ع�ن. حياة فندق يف

املرأة قضايا مساندة اولوياته ضمن يضع رسمي نسا� لو� تشكيل والنواب اىل والسيدات االعيان الحكومة رشف الوزيرات يف الع� ودعت
لن لتعب�ها وفقا والتي التنمية والنواحي لتكتمل عملية جميع املجاالت ويف السياسية املرأة مشاركة وتعزيز التغي� عملية ترسيع اىل وصوال

املشاركة الحقيقية للنساء. دون تتم

والرقابة. الترشيع الع�ل والتفرغ البلدية للمجالس وتركها الخدمية االمور تأدية عن االبتعاد عموما اىل رشف الربملاني� ودعت

واالقليمية والدولية املحلية التنموية املؤسسات مع باالجت�ع املبادرة الربملانيات عىل رشف اقرتحت الع� الربملانية قدرات املرأة ولتعزيز
بحكم اسبقيتهم ان الرجال ذلك عىل معلقة االنتخابية مناطقهن ثقة لتعزيز اتصال قنوات وفتح التنموية الدعم ملبادراتهن مصادر وصوال اىل

فرصها. ويقتنصون الدعم مصادرذلك يعرفون الربملان يف

ب� التعاون عالقات تعزيز اعادة رضورة اىل غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع� االرسة لشؤون الوطني للمجلس العامة االمينة اكدت جهتها من
املرأة االردنية. رفعة فيه النسائية ملا والهيئات املنظ�ت

مع اليوم وجلسة للمرأة، السيايس التمك� مجال يف التعاون آليات لتعزيز املجلس يعقدها لقاءات سلسلة ضمن يأ� اللقاء هذا ان وقالت
تحقق مستقبلية رؤية اىل وصوال الربملانيات تواجهها التي والتحديات املعوقات لتحديد ب� الطرف� التعاون لعالقات تجسيدا تأ� الربملانيات

االردنية. التمك� السيايس للمرأة

تجاربهم وضع خالل من الربملا� الدويل واالتحاد النواب مجلس يف اال�ا� املتحدة االمم برنامج مع بعالقات التعاون سعادتها عن واعربت
السياسية. املراة االردنية مشاركة تعزيز سبيل يف العاملية وخرباتهم

الدكتورة الع� وبحضور العمرو، وثروت القاسم وريم الح�يدة وحمدية الجمعا� فلك الدكتورة الجلسة يف الربملانيات املشاركات وعرضت
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والصورة والقبلية العشائرية الربملان ومنها يف املرأة قدرات من التي تحد املجتمعية اال�اط لبعض  املفتي جانيت والع� الفاعوري نوال
املعنية باملرأة. املد� املجتمع مع مؤسسات تواصلهن ملبادراتهن وضعف التمويل ضعف مصادر موضوع اىل باالضافة املرأة، النمطية لدور

ال الحايل االنتخاب قانون اىل ان باالضافة املرأة، وقضايا ملوضوعات الربملان قبة تحت للرجال الفعلية املساندة ضعف الربملانيات من واشتكت
الربملان. اىل النساء وصول يدعم وال املرشحة املراة ينصف

للمراة الحقيقية الصورة تظهر وال لها الفعلية االنجازات وال تظهر للمراة مساندة غ� بعضها يف بانها االعالم وسائل الربملانيات عىل علقت ك�
العاصمة. مناطق غ� يف

اظهرت ان الدويل الربملا� االتحاد شق� ممثلة زينة قدمته السياسة“ يف ”النساء حول الدويل الربملا� االتحاد انجزها لدراسة دولية عرض ويف
وان هناك 28 رئيسة  أصل 192 رئيس حكومة من و8 نساء دولة رئيس أصل 150 من 7 نساء فهناك للغاية قليل الدول رئاسة يف النساء نسبة

يف العا�. برملانية مجالس امرأة يرتأسن 33 يوجد وانه برملان

أك�ية  عاملياَ وان الوزارية الحقائب من باملئة 1ر16 نسبته ما تتوىل النساء حيث للمرأة، ضعيف تقدم الدراسة اظهرت فقد وبالنسبة للحكومة
قياسيا تطورا الربملان اظهر يف النساء نسبة ان الدراسة اظهرت في� والصحة، والتعليم واألرسة االجت�عية بالشؤون مرتبطة الحقائب هذه

بك�. مؤ�ر حددها التي باملئة نسبة 30 عن بعيدة وهي باملئة 4ر18 نسبتهن بلغت حيث

باملئة. 3ر56 وبنسبة بلغت النواب مجلس يف نسائية أك�ية بوجود احتلت سابقة عاملية رواندا ان للدراسة عرضها يف وقالت

رجال  برملانية مقابل 35939 امرأة و8119 مجلسا يف 264 برملان رئيسة و33 نساء بدون العا� برملانات يف 5 هناك حاليا واظهرت الدراسة ان
برملانيا.

وتفعيل واللوائح القوائم نظام اىل الحصص نظام وتغي� للمرأة املنارصة الربملانية النسائية واللوبيات الجمعيات تشكيل رضورة الدراسة واكدت
والتوعية والتدريب واملعنوي املادي والتمك� املد� مؤسسات ومنظ�ت املجتمع ومساندة النظام االنتخا� وتطوير السياسية االحزاب عمل

املرأة. وتنارص تساند وترشيعية قانونية للربملانيات ووجود نصوص

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=122678
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االرسي للعنف للتصدي برنامجا تنفذ نهر االردن مؤسسة

مرشوع  االردن بتنفيذ نهر مؤسسة �وجبها املستقبل تقوم مؤسسة مع اتفاقية الخميس األردن اليوم نهر مؤسسة وقعت �وز(برتا)- 23 ع�ن
املؤسسة. يف التدريب وحدة خالل من لشؤون االرسة الوطني املجلس مع بالتعاون االردن يف االرسي للعنف للتصدي القدرات املحلية تعزيز

املجلس وعن حمزة نبيلة املؤسسة مؤسسة املستقبل رئيسة وعن قسيسية فالنتينا املديرة العامة االردن نهر عن مؤسسة االتفاقية ووقع
ابو غزاله. هيفاء الدكتور العامة االمينة الوطني

ضحايا إحتياجات ومعالجة فهم بهدف األرسة الوطني لح�ية النظام قدرات وتعزيز اىل تطوير املستقبل مؤسسة �وله الذي املرشوع ويهدف
ملقدمي تدريبية عمل ورش عقد خالل من وذلك فيه، العامل� كفاءات رفع خالل من والطفل املرأة ضد العنف وخصوصا األرسي العنف
املعرفة حيث الخدمة، من ومقدمي للجودة للعامل� معاي� اعت�د وضبط جودة يحوي نظام تطوير اىل اضافة األرسة ح�ية مجال الخدمة يف

واالتجاهات واملفاهيم. واملهارات

برضورة العبدالله رانيا امللكة جاللة وتوجيهات من رؤى االساءة من الطفل ح�ية مجال يف عملها ان املؤسسة تنطلق يف قسيسية وبينت
لتطور والتنمية النمو وتحقيق البناء عىل قادر جيل ايجاد اجل من االطفال االهت�م املطلوب اعطاء للمواطن� ورضورة االفضل الحياة توف�

. االردن

املقدمة وتطوير معاي� الخدمة ومعاي� نوعية حيث من نظام ح�ية األرسة وتعزيز تطوير اىل خاص بشكل يهدف ان املرشوع اىل واشارت
نظام ح�ية يف �ك� العامل� اىل املرشوع يهدف الخدمة، ك� بتقديم املعنية املؤسسات ضمن ونرشها النظام للعامل� يف وطنية مهنية

األرسة.

تعا� حقوقها حيث وإنتهاك املرأة ضد والسي� العنف األرسي ظاهرة تنامي وعىل يف األرسة للمرأة املحوري الدور عىل حمزة أكدت جانبها من
مؤسسة دعم جاء املؤسسة، عمل أولويات سلم يف يأ� و�كينها املرأة حقوق وألن هذه الظاهرة تنامي من األردن ضمنها ومن املنطقة دول

التصدي لهذه الظاهرة. بهدف الهام املرشوع لهذا املستقبل

يأ� الذي املرشوع أهمية مش�ة اىل االرسي العنف لضحايا االفضل دا�ا الخدمات تقديم يف الجهود تضافر الدكتورة ابو غزاله أهمية واكدت
املقدمة الخدمات يف االرتقاء �ستوى الذي يسهم التشارك، االمر روح فيه يتجسد املستقبل، والذي االردن، ومؤسسة نهر مؤسسة مع بالتعاون

االرسي. العنف لضحايا

األرسة ح�ية نظام يف العامل� ومفاهيم اتجاهات تغ� حول كذلك باملرشوع عمل تعريفية ورشة عقدت االتفاقية توقيع وعىل هامش حفل
والصحة. االجت�عية والتنمية والداخلية والتعليم الرتبية ووزارات األرسة ح�ية عن ادارة ممثل� �شاركة مدرب� وتدريب

املجتمع  منظ�ت جهود دعم عىل بالعمل تلتزم ربحية غ� دولية مستقلة وهي منظمة 2006 يف عام أنشئت املستقبل ان مؤسسة يشار اىل
وقيم الد�قراطية ثقافة نرش إىل تسعى مثل� أفريقيا وش�ل االوسط الرشق منطقة يف اإلنسان وحقوق الد�قراطية تعزيز إىل املد� الرامية

املد�. منظ�ت املجتمع مبادرات طريق دعم عن القانون سيادة حكم إىل والدعوة اإلنسان حقوق

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=124921
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العربية قناة

الجمعة                                                                                                         التاريخ: 2009-7-31         اليوم:

للصمت بالترشيعات واللجوء ح�يتها ب� املعنفة .. املرأة فيديو/

معلن والغ� الرس البيوت يف تحدث داخل مجتمعاتنا والتي يف فالقصص العربية، املرأة وخاصة املرأة، ضد العنف قضايا الحديث عن هو كث�
للجهات املختصة. املعنفة املرأة قبل من بها تقديم شكوى أو يتم عنها يعلن التي مضاعفة لتلك أضعاف هي عنها

البلدان من األردن وعدد يف فمثًال الظاهرة، هذه من وصل الحد اين أو هي الحلول أين لكن قبل، من عنها ك� الحديث القضية كب�ة وقد
الترشيعات تحميها فتلك عىل الرجل شكوى املرأة املعنفة تقديم وتستطيع وفعالة موجودة والطفل تحمي املرأة الترشيعات التي العربية
شكوى أي تقديم من معهم �نعها ومستقبلها أطفالها عىل نفسها املرأة من الخوف يبدو أن لكن البيت، عن الرجل إلبعاد األمر وصل حتى لو

املوضوع. عن والسكوت للصمت اللجوء األمر وأخ�اً رسمية وتحمل

http://jorday.net/news/125/ARTICLE/8863/2009-07-31.html
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

الساعة االخبار نرشة انجليزي / الجزيرة قناة

اخباري) تقرير العارشة(

الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام تحدثت االم�

املسن� حول غزالة ابو هيفاء الع�
3/7/2009

االرد� التلفزيون

برامج مدير / مقدادي محمد غرايبة سمر االعالمية استضافت

ع�لة السابق ملرشوع مكافحة (املدير عطية وسلمى االرسة

) للحديث الدويل للتعاون االسكان مؤسسة التعليم عرب االطفال

االطفال ع�لة مرشوع حول

5/7/2009

ع�ن هوا اذاعة / اذاعي جرائم الرشفلقاء حول غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع� تحدثت

12/7/2009

التاسعة الساعة

صباحا

العربية تلفزيو� / قناة لقاء
الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام تحدثت األم�

التنمية تقرير حول غزالة ابو هيفاء
21/7/2009

العربية قناة

الوطني العام للمجلس لألم� ومداخلة العربية قناة عىل تقرير

العنف حول للحديث غزالة هيفاء أبو الدكتورة األرسة لشؤون

املرأة ضد

31/7/ الجمعة

17:07:00 2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر آب ٢٠٠٩ / اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر آب 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• دراسة ميدانية حول حقوق املرأة العاملة يف املدن الصناعية.

• الوطني لشؤون االرسة يطلق موقعه االلكرتو�.

• الوطني لشؤون االرسة يعد دليال توعويا خاصا بالعامالت.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة. 

2- حنان الظاهر مسؤولة برنامج سياسات وترشيعات األرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال/التغطية-يف-الصحف-املحلية

4/8/2009 صحيفة الغد  دراسة حول املرأة العاملة 1

5/8/2009
وكالة

االنباء االردنية / برتا
املرأة العاملة تشكل ص�م االمان االجت�عي الرستها 2

5/8/2009 موقع اخبار البلد دراسة ميدانية للمرأة األردنية العاملة يف املدن الصناعية 3

5/8/2009 موقع زاد االردن  دراسة ميدانية للمراة األردنية العاملة يف املدن الصناعية 4

5/8/2009 موقع عمون االخباري 
دراسة: 78 % من دخل املرأة العاملة يساهم يف اعالة االرسة االردنية 

ونسبة العامالت املتزوجات يصل اىل 35 %
5

5/8/2009 موقع مرايا 78 % من دخل املرأة العاملة يساهم يف اعالة االرسة االردنية 6

5/8/2009 موقع الهالل نيوز
78 % من دخل املرأة العاملة يساهم يف اعالة االرسة 

االردنية
7

6/8/2009 صحيفة الدستور
ربع العامالت خارج مظلة الض�ن االجت�عي و 57 % ال ينتس� اىل 

النقابات الع�لية
8

6/8/2009 صحيفة الراي 
دراسة : غالبية العامالت األردنيات فـي املدن الصناعية يجهلن حقوقهن 

القانونية
9

6/8/2009 صحيفة العرب اليوم  دراسة ميدانية حول حقوق املرأة العاملة يف املدن الصناعية 10

6/8/2009 صحيفة الغد دراسة محلية تؤكد افتقار غالبية االردنيات العامالت لحقوقهن الع�لية 11

6/8/2009 �e Jordan Times Most of working Women not married- study 12

9/8/2009 صحيفة الغد  قطع النفقة عن البنات: حيف يقّره القانون 13

16/8/2009 صحيفة الرأي  ”شؤون االرسة“ يطلق موقعه االلكرتو�  14

16/8/2009 صحيفة الدستور  الوطني لشؤون االرسة يطلق موقعه االلكرتو�  15

16/8/2009 صحيفة العرب اليوم اطالق املوقع اإللكرتو� للمجلس الوطني لشؤون االرسة  16
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

16/8/2009 الهالل نيوز موقع االردنية األرسة خريطة عن تفصح غزالة ابو 17

17/8/2009 الغد صحيفة
لصالح امل�اث يف حقها عن األنثى لتنازل او التهديد اسلوبان التخجيل

الذكور اشقائها
18

24/8/2009 الرأي صحيفة ��اثهن  للمطالبة الجرأة �لكن ال النساء من %90 19

24/8/2009 الغد صحيفة النفقة يف الحق من امها مع البقاء حالة يف حرمان الطفلة دعوات بعدم 20

25/8/2009 الغد صحيفة القضاة قايض يف عهدة دائرة الزوجة نفقة املجهر /صندوق تحت 21

26/8/2009 اليوم العرب صحيفة
وضع تعلي�ت قانون بصدد االجت�عية ووزارة التنمية الوطني املجلس

االرسي العنف من الح�ية
22

26/8/2009 الغد صحيفة القانويية والثقافة املعرفة لنرش منح صغ�ة برنامج اطالق 23

27/8/2009 صحيفة العرب اليوم

االجت�عية التنمية ووزارة االرسة لشؤون الوطني املجلس بدء - تنويه

بصدد انه� الصحيح حيث ان االرسي، العنف من الح�ية قانون باعداد

االرسي العنف من الح�ية لقانون تعلي�ت وضع اعداد

24

29/8/2009
وكالة

برتا / االردنية االنباء
باملصانع العامالت يخص قانو� دليل توعية 25

30/8/2009 الدستور صحيفة باملصانع للعامالت توعية دليل يعد االرسة لشوؤن الوطني 26

30/8/2009 اليوم العرب صحيفة يف املصانع خاصا بالعامالت توعويا دليال يعد املجلس الوطني 27

30/8/2009 الغد صحيفة يف املصانع بالعامالت خاصا توعويا دليال ) يعد االرسة لشؤون (الوطني 28

30/8/2009 السبيل صحيفة املصانع لعامالت توعويا دليال يعد االرسة لشؤون الوطني 29

30/8/2009 �e Jordan Times Proposed guide to educate working women on their rights 30

31/8/2009 صحيفة الرأي الدائم» امللكة رانيا.. «الج�ل 31

31/8/2009 الدستور صحيفة العبـدالله رانيـا امللكـة ميـالد عيـد 32

31/8/2009 صحيفة الغد
العدالة وتحقيق التعليم االمل الشاعة عىل مفتوحة عيون رانيا: امللكة

واملساواة
33

August,31st,2009 �e Jordan times Queen Rania celebrates birthday today 34
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        العدد: 1806                                                                                                              التاريخ:  2009-8-4 

الثالثاء اليوم: كواليس )                                                                                                   ) الصفحة:         رقم

العاملة املرأة حول دراسة

األردن. يف العاملة املرأة حول دراسة نتائج الثالثاء اليوم االرسة صباح لشؤون الوطني املجلس يعرض

الرويال. فندق يف تعقد ورشة من خالل الدراسة سيتم عرض
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األربعاء                                                                                                            التاريخ: 2009-8-5          اليوم:

الرستها االمان االجت�عي ص�م تشكل العاملة املرأة دراسة:

االردن  يف العاملة املرأة ان االربعاء اليوم االرسة لشؤون الوطني املجلس اطلقها احصائية دراسة عاشور-كشفت ماجدة )-من (برتا اب 5 ع�ن

ارستها. اعالة عالية يف بنسبة ملشاركتها اجت�عي امان ص�م تشكل املؤهلة الصناعية املدن وخاصة يف

مبينا وافدات او اردنيات كن سواء املشغلة للنساء من القطاعات الرئيسة تعترب املدن الصناعية فان وزارة العمل من ابونجمة لح�دة ووفقا

النساء. من املدن يف هذه العامل� من باملئة �ان� ان

دراسة االردن- يف العاملة املرأة حقوق واقع عنوان حملت التي الدراسة  ان ابوغزالة  هيفاء الدكتورة الع� للمجلس العام االم� وقالت

سيدة ثال�ئة عددها بلغ عينة االم�كية شملت هاوس فريدوم مؤسسة من بدعم املجلس اجراها الصناعية املدن يف العاملة للمرأة ميدانية

هذه من االستفادة ودرجة االجت�عي والض�ن يف قانو� العمل بالحقوق املرأة املام اىل تحديد مدى صناعية هدفت مدن ثالث يف عاملة

الحقوق.

يستطعن ال كب�اً منهن عدداً ان ك� الع�لية بالحقوق الثقافة اىل يفتقرن الصناعية يف املدن االردنيات العامالت غالبية ان واظهرت الدراسة

الحقوق القانونية. بالتثقيف يف املعنية الجهات التي تصدرها اىل النرشات يصلن وال من اصحابها القانونية املعلومة اىل الوصول

الرواتب قلة خالل من سواء ملحوظة زالت ما االستغالل حاالت الن العمل يف بيئة صعوبات تواجه زالت ما املرأة ان اىل الدراسة ونوهت

بعض يف الزواج العمل بسبب عن اىل ابعادها العامالت واللجوء البناء خاصة رعاية مرافق توف� القيادية وعدم املواقع عن املرأة ابعاد او

. الحاالت

قاطع  وهذه النسبة تدل بشكل الرجل تكاميل مع بدور االردنية االرسة يف اعالة يساهم املرأة العاملة دخل من باملئة 78 ان الدراسة وبينت

ب�  الكب� التفاوت يؤكد م� الطفالهن حضانات عملهن اماكن يف العامالت يوجد من فقط باملئة و9 االقتصادي، يف االداء املرأة مساهمة عىل

والواقع. النصوص

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

وعرضها بطريقة علمية.

املرأة العاملة حقوق لح�ية القانو� االطار تشكل النها االنض�م للنقابات اىل وتشجيعها النقا� بدورها املرأة بتوعية الدراسة اوصت ك�

عمل املرأة العامل� بأهمية الرجال توعية عىل والعمل القيادية االدوار املرأة ورضورة اعطاء العمل اماكن يف للنساء خاصة مرافق وتوف�

وااللتزامات. الحقوق يف للرجل مكمل ومواز هو املرأة عىل ان عمل الفوارق ورضورة التأكيد كل وازالة

الجهات عن ممثل� بحضور املرصي سلوى والع� رشف ليىل والع� املرصي منذر الدكتور املجلس رئيسة نائب الدراسة حفل اطالق وشارك يف

واملحلية املعنية. الدولية واملنظ�ت الرسمية

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=127909
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        اليوم: األربعاء                                                                                                                   التاريخ: 2009-8-5 

الصناعية يف املدن العاملة األردنية للمراة دراسة ميدانية

الثقافة اىل الصناعية يفتقرن املدن يف االردنيات العامالت االرسة ان غالبية لشؤون الوطني املجلس اجراها دراسة االبلد -كشفت أخبار

التي تصدرها النرشات اىل يصلون وال اصحابها من القانونية املعلومة اىل الوصول يستطعن ال كب�اً منهن ان عدداً الع�لية ك� بالحقوق

القانونية. الحقوق يف بالتثقيف املعنية الجهات

ان اىل الصناعية) املدن العاملة يف للمرأة ميدانية دراسة االردن- يف العاملة املرأة حقوق (واقع عنوان التي حملت امليدانية الدراسة ونوهت

املواقع عن املرأة ابعاد او الرواتب قلة من خالل سواء ملحوظة االستغالل ما زالت حاالت الن العمل بيئة صعوبات يف تواجه زالت ما املرأة

شملت التي الحاالت .الدراسة بعض يف الزواج بسبب العمل عن ابعادها العامالت واللجوء اىل خاصة البناء رعاية مرافق وعدم توف� القيادية

قانون  يف جاءت لها ك� القانون �نحها التي الحقوق املام املرأة لجملة مدى تحديد اىل هدفت صناعية مدن ثالث عاملة شملت سيدة 300

الحقوق. هذه من االستفادة ودرجة وقانون الض�ن االجت�عي العمل االرد�

العمل  يف املرأة بقاء فرتة ان الدراسة وفق يؤكد وهذا عازبات والباقي % 35 اىل يصل املتزوجات العامالت نسبة ان الدراسة اىل واشارت

 % 61 قالت حوايل حيث االرس دخل زيادة يف املساهمة اىل يهدف اىل العمل املرأة لجوء الدراسة ان اعتربت بالحالة االجت�عية في� ترتبط

فراغ يف ترف واشغال وقت مجرد يعد � ان العمل اىل مش�ات للدخل االرسة لحاجة صعوبته دخلن العمل رغم انهن ارائهن املستطلع من

العمل  ان يدركن منهن ان 20 % ح� يف % 4 يتجاوزن الفراغ ال وقت يف اشغال الراغبات عدد فإن نفسه الوقت

 

الحاالت. من كث� يف النفس عن والرضا باالهمية والشعور واملهنية الشخصية املهارات تنمية لغايات يأ�

تدل بشكل  النسبة وهذه الرجل تكاميل مع بدور االردنية االرسة يف اعالة يساهم دخل املرأة العاملة من % 78 ان واشارت الدراسة اىل

االقتصادي. يف االداء املرأة مساهمة عىل قاطع

بعدم جدوى  قناعتهم او نقابة ع�لية عدم وجود ذلك يف ع�لية والسبب نقابة اىل ينضمون ال الدراسة عينة من % 57 ان الدراسة وبينت

حوايل ع�لية نقابات اىل املنض�ت نسبة وشكلت للنقابات االنض�م الكايف يف الوقت يجد ال االخر البعض ان ح� يف النقابات لهذه االنض�م

. النقا� يف العمل عن االنخراط املرأة احجام بجدية يف التوقف والتأمل اىل مؤرش يحتاج وهذا العامالت من % 43

ح� تلجأ  يف العمل اصحاب مع خالفات وجود حال يف العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن العامالت من % 41 ان واشارت الدراسة اىل

اىل  العامالت يلجأن من % فقط حوايل 15 ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27

الن بالحقوق او االملام عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف وجود حال يف القضاء

والذهاب القضاء اللجوء اىل يف الحرج بعض لها تسبب التي املواجهة من وخوفا العمل صاحب مع قانو� نزاع حالة خلق تحجم عن املرأة

املختصة. املحاكم اىل

معلومات  عىل العامالت %من نسبة47 وتعتمد مبارشة مصدره من قانونية معلومات عىل يحصلون العامالت من % 15 ان اىل الدراسة ولفتت

. هذا املجال يف الزمالء
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العامالت ال  من % و70 بتفصيلها االمومة عن اجازة يعرفن العامالت من % 27 ان حيث اوضحت للمرأة القانونية املفاهيم اىل وتطرقت

بالعمل  الرتباطهن القانو� الشكل يدركن العامالت ال من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة عن يعرفن

العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 (العقد ) وحوايل

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل

من مرافق للنساء. تخلو

م�  والواقع ب� النصوص الكب� التفاوت يؤكد الطفالهن وهذا حضانات عملهن يف اماكن العامالت يوجد فقط من % 9 ان اىل الدراسة وبينت

فإغفال عملها من قريبة حضانة طفلها يف اثناء وجود للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� هذا الجانب عىل تفعيل ادوات الرقابة يستدعي

العاملة الن للمرأة مستقرة عمل بيئة وتوف� العمل اماكن يف فاعل بشكل وتطبيقها النصوص احرتام عىل عدم مؤرشا كافيا يعطي الجانب هذا

الدولية. عليها املواثيق نصت وطبيعية مال�ة رعاية يف الطفل حق كذلك يشمل وا�ا فقط العاملة املرأة يخص ال االمر هذا

ان  ح� يف الدورات يف يرغ� % ال و7 بالعمل خاصة تدريبية دورات اي يحرضن � منهن % 48 فإن العاملة املرأة قدرات تنمية ويف مجال

وزيادة  املرأة العاملة قدرات تنمية مع واساليب التعامل اجراءات مراجعة اىل وجوب يؤرش وهذا الدورات هذه يف دورهن ينتظرن % 30

اكرب. وظيفي وانت�ء استقرار درجة لها يوفر �ا بالعمل املامها درجة

لهذه  اليكرتثن % وحوايل 32 مقبولة بدرجة بالتقدير يشعرن % و31 بالذكور الزمالء بتقدير يشعرن العينة افراد من % 29 اشارت ذلك اىل

العاملة يف  النظرة للمرأة اىل اختالف بوضوح تش� االرقام لهن وهذه بتقدير زمالئهن يشعرن ال العامالت من % 7 حوايل وفقط املسألة

املجتمع االرد�.

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

العاملة املرأة حقوق القانو� لح�ية تشكل االطار النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها بدورها النقا� املرأة وتوعية علمية وعرضها بطريقة

العمل. اماكن يف للنساء وتوف� مرافق خاصة

الفوارق ورضورة كل وازالة املرأة عمل بأهمية العامل� الرجال توعية عىل العمل و العمل يف اماكن املرأة االدوار القيادية اعطاء ورضورة

يف الحقوق وااللتزامات. للرجل مكمل وموازي هو املرأة عمل ان عىل التأكيد
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الصناعية يف املدن العاملة األردنية للمراة دراسة ميدانية

األردن. زاد

الع�لية بالحقوق اىل الثقافة يفتقرن الصناعية املدن يف االردنيات العامالت غالبية ان لشؤون االرسة الوطني املجلس اجراها دراسة كشفت

بالتثقيف املعنية الجهات تصدرها التي النرشات يصلون اىل اصحابها وال من املعلومة القانونية اىل الوصول يستطعن منهن ال كب�اً عدداً ان ك�

القانونية. الحقوق يف

ان اىل الصناعية) املدن العاملة يف للمرأة ميدانية دراسة االردن- يف العاملة املرأة حقوق (واقع عنوان التي حملت امليدانية الدراسة ونوهت

املواقع عن املرأة ابعاد او الرواتب قلة من خالل سواء ملحوظة االستغالل ما زالت حاالت الن العمل بيئة صعوبات يف تواجه زالت ما املرأة

. بعض الحاالت يف الزواج بسبب العمل عن اىل ابعادها واللجوء العامالت البناء خاصة رعاية مرافق توف� وعدم القيادية

لها  القانون �نحها التي الحقوق لجملة املرأة اىل تحديد مدى املام هدفت صناعية مدن ثالث شملت عاملة سيدة 300 شملت التي الدراسة

الحقوق. من هذه ودرجة االستفادة االجت�عي الض�ن وقانون االرد� العمل قانون يف جاءت ك�

العمل  يف املرأة بقاء فرتة ان الدراسة وفق يؤكد وهذا عازبات والباقي % 35 اىل يصل املتزوجات العامالت نسبة ان الدراسة اىل واشارت

 % 61 قالت حوايل حيث االرس دخل زيادة يف املساهمة اىل يهدف اىل العمل املرأة لجوء الدراسة ان اعتربت بالحالة االجت�عية في� ترتبط

فراغ يف ترف واشغال وقت مجرد يعد � العمل ان للدخل مش�ات اىل االرسة لحاجة رغم صعوبته العمل دخلن انهن ارائهن املستطلع من

املهارات  تنمية لغايات يأ� العمل منهن يدركن ان % ان 20 ح� يف % 4 يتجاوزن الفراغ ال وقت يف اشغال الراغبات عدد فإن نفسه الوقت

من الحاالت. كث� النفس يف عن والرضا والشعور باالهمية واملهنية الشخصية

بشكل قاطع  تدل النسبة وهذه الرجل مع تكاميل االردنية بدور االرسة اعالة يساهم يف املرأة العاملة دخل من % 78 ان واشارت الدراسة اىل

االقتصادي. االداء املرأة يف مساهمة عىل

ع�لية او قناعتهم بعدم جدوى  نقابة عدم وجود ذلك يف ع�لية والسبب نقابة اىل ينضمون ال الدراسة من عينة % 57 ان الدراسة وبينت

حوايل ع�لية نقابات اىل املنض�ت نسبة وشكلت للنقابات االنض�م الكايف يف الوقت يجد ال االخر البعض ان ح� يف النقابات لهذه االنض�م

. النقا� يف العمل عن االنخراط املرأة احجام بجدية يف التوقف والتأمل اىل مؤرش يحتاج وهذا العامالت من % 43

ح� تلجأ  يف العمل اصحاب مع خالفات وجود حال يف العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن العامالت من % 41 ان واشارت الدراسة اىل

اىل  العامالت يلجأن من % فقط حوايل 15 ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27

الن بالحقوق او االملام عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف وجود حال يف القضاء
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والذهاب القضاء اللجوء اىل يف الحرج بعض لها تسبب التي املواجهة من وخوفا العمل صاحب مع قانو� نزاع حالة خلق تحجم عن املرأة

املختصة. املحاكم اىل

معلومات  عىل العامالت %من نسبة47 وتعتمد مبارشة مصدره من قانونية معلومات عىل يحصلون العامالت من % 15 ان اىل الدراسة ولفتت

. هذا املجال يف الزمالء

العامالت ال  من % و70 بتفصيلها االمومة عن اجازة يعرفن العامالت من % 27 ان اوضحت حيث للمرأة القانونية املفاهيم اىل وتطرقت

بالعمل  الرتباطهن القانو� الشكل يدركن العامالت ال من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة عن يعرفن

العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 (العقد ) وحوايل

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل

من مرافق للنساء. تخلو

م�  والواقع ب� النصوص الكب� التفاوت يؤكد الطفالهن وهذا حضانات عملهن يف اماكن العامالت يوجد فقط من % 9 ان اىل الدراسة وبينت

فإغفال عملها من قريبة حضانة طفلها يف اثناء وجود للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� هذا الجانب عىل تفعيل ادوات الرقابة يستدعي

العاملة الن للمرأة مستقرة عمل بيئة وتوف� العمل اماكن يف فاعل بشكل وتطبيقها النصوص احرتام عىل عدم مؤرشا كافيا يعطي الجانب هذا

الدولية. عليها املواثيق نصت وطبيعية مال�ة رعاية يف الطفل حق كذلك يشمل وا�ا فقط العاملة املرأة يخص ال االمر هذا

ان 30  ح� يف الدورات يف يرغ� % ال و7 بالعمل خاصة تدريبية دورات اي يحرضن � منهن % 48 فإن العاملة املرأة قدرات تنمية ويف مجال

درجة وزيادة العاملة املرأة قدرات تنمية مع التعامل واساليب اجراءات مراجعة وجوب اىل يؤرش وهذا الدورات يف هذه % ينتظرن دورهن

اكرب. وظيفي وانت�ء استقرار درجة لها يوفر �ا بالعمل املامها

 

لهذه  اليكرتثن % وحوايل 32 مقبولة بدرجة بالتقدير يشعرن % و31 بالذكور الزمالء بتقدير يشعرن العينة افراد من % 29 اشارت ذلك اىل

العاملة يف  النظرة للمرأة اىل اختالف بوضوح تش� االرقام لهن وهذه بتقدير زمالئهن يشعرن ال العامالت من % 7 حوايل وفقط املسألة

االرد�. املجتمع

 

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

العاملة املرأة لح�ية حقوق االطار القانو� تشكل النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها النقا� بدورها وتوعية املرأة علمية بطريقة وعرضها

يف اماكن العمل. للنساء خاصة مرافق وتوف�

 

الفوارق ورضورة كل وازالة املرأة عمل بأهمية العامل� الرجال توعية عىل العمل و العمل يف اماكن املرأة االدوار القيادية اعطاء ورضورة

يف الحقوق وااللتزامات. للرجل مكمل وموازي هو املرأة عمل ان عىل التأكيد

http://www.jordanzad.com/jordan/news/117/ARTICLE/20881/2009-08-06.html
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االردنية االرسة اعالة يف يساهم العاملة املرأة دخل من % 78 دراسة:

 % 35 اىل يصل املتزوجات ونسبة العامالت

بالحقوق الثقافة اىل يفتقرن الصناعية املدن يف العامالت االردنيات غالبية ان االرسة الوطني لشؤون املجلس اجراها دراسة كشفت - عمون

املعنية الجهات التي تصدرها يصلون اىل النرشات وال اصحابها من القانونية املعلومة اىل يستطعن الوصول ال كب�اً منهن عدداً ان ك� الع�لية

القانونية. الحقوق يف بالتثقيف

ان اىل الصناعية) املدن العاملة يف للمرأة ميدانية دراسة االردن- يف العاملة املرأة حقوق (واقع عنوان التي حملت امليدانية الدراسة ونوهت

املواقع عن املرأة ابعاد او الرواتب قلة من خالل سواء ملحوظة االستغالل ما زالت حاالت الن العمل بيئة صعوبات يف تواجه زالت ما املرأة

. بعض الحاالت يف الزواج بسبب العمل عن اىل ابعادها واللجوء العامالت البناء خاصة رعاية مرافق توف� وعدم القيادية

لها  القانون �نحها التي الحقوق لجملة املرأة اىل تحديد مدى املام هدفت صناعية مدن ثالث شملت عاملة سيدة 300 شملت التي الدراسة

الحقوق. من هذه ودرجة االستفادة االجت�عي الض�ن وقانون االرد� العمل قانون يف جاءت ك�

العمل  يف املرأة بقاء فرتة ان الدراسة وفق يؤكد وهذا عازبات والباقي % 35 اىل يصل املتزوجات العامالت نسبة ان الدراسة اىل واشارت

 % 61 قالت حوايل حيث االرس دخل زيادة يف املساهمة اىل يهدف اىل العمل املرأة لجوء الدراسة ان اعتربت بالحالة االجت�عية في� ترتبط

فراغ يف ترف واشغال وقت مجرد يعد � العمل ان للدخل مش�ات اىل االرسة لحاجة رغم صعوبته العمل دخلن انهن ارائهن املستطلع من

املهارات  تنمية لغايات يأ� العمل منهن يدركن ان % ان 20 ح� يف % 4 يتجاوزن الفراغ ال وقت يف اشغال الراغبات عدد فإن نفسه الوقت

من الحاالت. كث� النفس يف عن والرضا والشعور باالهمية واملهنية الشخصية

بشكل قاطع  تدل النسبة وهذه الرجل مع تكاميل االردنية بدور االرسة اعالة يساهم يف املرأة العاملة دخل من % 78 ان واشارت الدراسة اىل

عدم وجود  ذلك يف والسبب نقابة ع�لية اىل ينضمون ال الدراسة من عينة % 57 الدراسة ان ، وبينت االقتصادي االداء يف املرأة مساهمة عىل

وشكلت االنض�م للنقابات يف الكايف الوقت يجد البعض االخر ال يف ح� ان النقابات لهذه االنض�م جدوى بعدم قناعتهم او ع�لية نقابة

االنخراط يف  عن احجام املرأة يف بجدية التوقف والتأمل اىل يحتاج مؤرش وهذا من العامالت % 43 حوايل ع�لية نقابات اىل املنض�ت نسبة

النقا� العمل

ح� تلجأ  يف العمل اصحاب مع خالفات وجود حال يف العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن العامالت من % 41 ان واشارت الدراسة اىل

اىل  العامالت يلجأن من % فقط حوايل 15 ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27

الن بالحقوق او االملام عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف وجود حال يف القضاء

والذهاب القضاء اللجوء اىل يف الحرج بعض لها تسبب التي املواجهة من وخوفا العمل صاحب مع قانو� نزاع حالة خلق تحجم عن املرأة

املختصة. املحاكم اىل

معلومات  عىل العامالت %من نسبة47 وتعتمد مبارشة مصدره من قانونية معلومات عىل يحصلون العامالت من % 15 ان اىل الدراسة ولفتت

. هذا املجال يف الزمالء

العامالت ال  من % و70 بتفصيلها االمومة عن اجازة يعرفن العامالت من % 27 ان اوضحت حيث للمرأة القانونية املفاهيم اىل وتطرقت

بالعمل  الرتباطهن القانو� الشكل يدركن العامالت ال من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة عن يعرفن

العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 (العقد ) وحوايل

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل
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من مرافق للنساء. تخلو

م�  والواقع ب� النصوص الكب� التفاوت يؤكد الطفالهن وهذا حضانات عملهن يف اماكن العامالت يوجد فقط من % 9 ان اىل الدراسة وبينت

فإغفال عملها من قريبة حضانة طفلها يف اثناء وجود للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� هذا الجانب عىل تفعيل ادوات الرقابة يستدعي

العاملة الن للمرأة مستقرة عمل بيئة وتوف� العمل اماكن يف فاعل بشكل وتطبيقها النصوص احرتام عىل عدم مؤرشا كافيا يعطي الجانب هذا

الدولية. عليها املواثيق نصت وطبيعية مال�ة رعاية يف الطفل حق كذلك يشمل وا�ا فقط العاملة املرأة يخص ال االمر هذا

ان 30  ح� يف الدورات يف يرغ� % ال و7 بالعمل خاصة تدريبية دورات اي يحرضن � منهن % 48 فإن العاملة املرأة قدرات تنمية ويف مجال

درجة وزيادة العاملة املرأة قدرات تنمية مع التعامل واساليب اجراءات مراجعة وجوب اىل يؤرش وهذا الدورات يف هذه % ينتظرن دورهن

اكرب. وظيفي استقرار وانت�ء درجة لها �ا يوفر بالعمل املامها

لهذه  اليكرتثن % وحوايل 32 مقبولة بدرجة بالتقدير يشعرن % و31 بالذكور الزمالء بتقدير يشعرن العينة افراد من % 29 اشارت ذلك اىل

العاملة يف  النظرة للمرأة اىل اختالف بوضوح تش� االرقام لهن وهذه بتقدير زمالئهن يشعرن ال العامالت من % 7 حوايل وفقط املسألة

املجتمع االرد�.

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

العاملة املرأة لح�ية حقوق االطار القانو� تشكل النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها النقا� بدورها وتوعية املرأة علمية بطريقة وعرضها

العمل. اماكن يف للنساء وتوف� مرافق خاصة

الفوارق ورضورة كل وازالة املرأة عمل بأهمية العامل� الرجال توعية عىل العمل و العمل يف اماكن املرأة االدوار القيادية اعطاء ورضورة

يف الحقوق وااللتزامات. للرجل مكمل وموازي هو املرأة عمل ان عىل التأكيد

www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=42949
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        اليوم: األربعاء                                                                                                 التاريخ: 2009-8-5

االردنية االرسة اعالة يف يساهم العاملة املرأة دخل من % 78

الع�لية بالحقوق اىل الثقافة يفتقرن الصناعية املدن يف االردنيات العامالت غالبية ان لشؤون االرسة الوطني املجلس اجراها دراسة كشفت

بالتثقيف املعنية الجهات تصدرها التي النرشات يصلون اىل اصحابها وال من املعلومة القانونية اىل الوصول يستطعن منهن ال كب�اً عدداً ان ك�

العاملة يف للمرأة دراسة ميدانية االردن- يف املرأة العاملة عنوان (واقع حقوق حملت التي امليدانية الدراسة القانونية.ونوهت الحقوق يف

الرواتب قلة خالل سواء من ملحوظة زالت ما االستغالل حاالت الن العمل بيئة صعوبات يف تواجه زالت ما املرأة ان اىل الصناعية) املدن

بعض يف الزواج العمل بسبب عن اىل ابعادها العامالت واللجوء البناء خاصة رعاية مرافق توف� القيادية وعدم املواقع عن املرأة ابعاد او

. الحاالت

لها  القانون �نحها التي الحقوق لجملة املرأة اىل تحديد مدى املام هدفت صناعية مدن ثالث شملت عاملة سيدة 300 شملت التي الدراسة

الحقوق. من هذه ودرجة االستفادة االجت�عي الض�ن وقانون االرد� العمل قانون يف جاءت ك�

العمل  يف املرأة بقاء فرتة ان الدراسة وفق يؤكد وهذا عازبات والباقي % 35 اىل يصل املتزوجات العامالت نسبة ان الدراسة اىل واشارت

 % 61 قالت حوايل حيث االرس دخل زيادة يف املساهمة اىل يهدف اىل العمل املرأة لجوء الدراسة ان اعتربت بالحالة االجت�عية في� ترتبط

فراغ يف ترف واشغال وقت مجرد يعد � العمل ان للدخل مش�ات اىل االرسة لحاجة رغم صعوبته العمل دخلن انهن ارائهن املستطلع من

املهارات  تنمية لغايات يأ� العمل منهن يدركن ان % ان 20 ح� يف % 4 يتجاوزن الفراغ ال وقت يف اشغال الراغبات عدد فإن نفسه الوقت

من الحاالت. كث� النفس يف عن والرضا والشعور باالهمية واملهنية الشخصية

بشكل قاطع  تدل النسبة وهذه الرجل مع تكاميل االردنية بدور االرسة اعالة يساهم يف املرأة العاملة دخل من % 78 ان واشارت الدراسة اىل

عدم وجود  ذلك يف والسبب نقابة ع�لية اىل ينضمون ال الدراسة من عينة % 57 الدراسة ان ، وبينت االقتصادي االداء يف املرأة مساهمة عىل

وشكلت االنض�م للنقابات يف الكايف الوقت يجد البعض االخر ال يف ح� ان النقابات لهذه االنض�م جدوى بعدم قناعتهم او ع�لية نقابة

االنخراط يف  عن احجام املرأة يف بجدية التوقف والتأمل اىل يحتاج مؤرش وهذا من العامالت % 43 حوايل ع�لية نقابات اىل املنض�ت نسبة

النقا� العمل

ح� تلجأ  يف العمل اصحاب مع خالفات وجود حال يف العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن العامالت من % 41 ان واشارت الدراسة اىل

اىل  العامالت يلجأن من % فقط حوايل 15 ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27

الن بالحقوق او االملام عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف وجود حال يف القضاء

والذهاب القضاء اللجوء اىل يف الحرج بعض لها تسبب التي املواجهة من وخوفا العمل صاحب مع قانو� نزاع حالة خلق تحجم عن املرأة

املختصة. املحاكم اىل
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معلومات  عىل العامالت %من نسبة47 وتعتمد مبارشة مصدره من قانونية معلومات عىل يحصلون العامالت من % 15 ان اىل الدراسة ولفتت

. هذا املجال يف الزمالء

العامالت ال  من % و70 بتفصيلها االمومة عن اجازة يعرفن العامالت من % 27 ان اوضحت حيث للمرأة القانونية املفاهيم اىل وتطرقت

بالعمل  الرتباطهن القانو� الشكل يدركن العامالت ال من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة عن يعرفن

العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 (العقد ) وحوايل

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل

من مرافق للنساء. تخلو

م�  والواقع ب� النصوص الكب� التفاوت يؤكد الطفالهن وهذا حضانات عملهن يف اماكن العامالت يوجد فقط من % 9 ان اىل الدراسة وبينت

فإغفال عملها من قريبة حضانة طفلها يف اثناء وجود للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� هذا الجانب عىل تفعيل ادوات الرقابة يستدعي

العاملة الن للمرأة مستقرة عمل بيئة وتوف� العمل اماكن يف فاعل بشكل وتطبيقها النصوص احرتام عىل عدم مؤرشا كافيا يعطي الجانب هذا

الدولية. عليها املواثيق نصت وطبيعية مال�ة رعاية يف الطفل حق كذلك يشمل وا�ا فقط العاملة املرأة يخص ال االمر هذا

ان 30  ح� يف الدورات يف يرغ� % ال و7 بالعمل خاصة تدريبية دورات اي يحرضن � منهن % 48 فإن العاملة املرأة قدرات تنمية ويف مجال

درجة وزيادة العاملة املرأة قدرات تنمية مع التعامل واساليب اجراءات مراجعة وجوب اىل يؤرش وهذا الدورات يف هذه % ينتظرن دورهن

اكرب. وظيفي وانت�ء استقرار درجة لها يوفر �ا بالعمل املامها

لهذه  اليكرتثن % وحوايل 32 مقبولة بدرجة بالتقدير يشعرن % و31 بالذكور الزمالء بتقدير يشعرن العينة افراد من % 29 اشارت ذلك اىل

العاملة يف  النظرة للمرأة اىل اختالف بوضوح تش� االرقام لهن وهذه بتقدير زمالئهن يشعرن ال العامالت من % 7 حوايل وفقط املسألة

االرد�. املجتمع

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

العاملة املرأة لح�ية حقوق االطار القانو� تشكل النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها النقا� بدورها وتوعية املرأة علمية بطريقة وعرضها

يف اماكن العمل. للنساء خاصة مرافق وتوف�

الفوارق ورضورة كل وازالة املرأة عمل بأهمية العامل� الرجال توعية عىل العمل و العمل يف اماكن املرأة االدوار القيادية اعطاء ورضورة

يف الحقوق وااللتزامات. للرجل مكمل وموازي هو املرأة عمل ان عىل التأكيد

http://www.marayanews.com/?p=113184
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        اليوم األربعاء                                                                                                 التاريخ. 2009-8-5

االردنية االرسة اعالة يف يساهم العاملة املرأة دخل من % 78

- نيوز الهالل

الثقافة اىل يفتقرن  الصناعية  املدن يف االردنيات العامالت غالبية  ان  االرسة  لشؤون الوطني املجلس اجراها دراسة كشفت نيوز - الهالل

التي تصدرها النرشات اىل يصلون وال اصحابها من القانونية املعلومة اىل الوصول يستطعن ال كب�اً منهن ان عدداً الع�لية ك� بالحقوق

االردن- دراسة يف املرأة العاملة حقوق (واقع عنوان حملت التي امليدانية الدراسة الحقوق القانونية.ونوهت يف بالتثقيف املعنية الجهات

سواء ملحوظة زالت ما االستغالل حاالت الن العمل بيئة يف صعوبات تواجه زالت ما اىل ان املرأة الصناعية) املدن يف العاملة للمرأة ميدانية

العمل عن ابعادها اىل العامالت واللجوء البناء خاصة رعاية مرافق توف� وعدم املواقع القيادية عن املرأة ابعاد او قلة الرواتب من خالل

. الحاالت بعض الزواج يف بسبب

لها  القانون �نحها التي الحقوق لجملة املرأة اىل تحديد مدى املام هدفت صناعية مدن ثالث شملت عاملة سيدة 300 شملت التي الدراسة

الحقوق. من هذه ودرجة االستفادة االجت�عي الض�ن وقانون االرد� العمل قانون يف جاءت ك�

العمل  يف املرأة بقاء فرتة ان الدراسة وفق يؤكد وهذا عازبات والباقي % 35 اىل يصل املتزوجات العامالت نسبة ان الدراسة اىل واشارت

 % 61 قالت حوايل حيث االرس دخل زيادة يف املساهمة اىل يهدف اىل العمل املرأة لجوء الدراسة ان اعتربت بالحالة االجت�عية في� ترتبط

فراغ يف ترف واشغال وقت مجرد يعد � العمل ان للدخل مش�ات اىل االرسة لحاجة رغم صعوبته العمل دخلن انهن ارائهن املستطلع من

املهارات  تنمية لغايات يأ� العمل منهن يدركن ان % ان 20 ح� يف % 4 يتجاوزن الفراغ ال وقت يف اشغال الراغبات عدد فإن نفسه الوقت

من الحاالت. كث� النفس يف عن والرضا والشعور باالهمية واملهنية الشخصية

بشكل قاطع  تدل النسبة وهذه الرجل مع تكاميل االردنية بدور االرسة اعالة يساهم يف املرأة العاملة دخل من % 78 ان واشارت الدراسة اىل

عدم وجود  ذلك يف والسبب نقابة ع�لية اىل ينضمون ال الدراسة من عينة % 57 الدراسة ان ، وبينت االقتصادي االداء يف املرأة مساهمة عىل

وشكلت االنض�م للنقابات يف الكايف الوقت يجد البعض االخر ال يف ح� ان النقابات لهذه االنض�م جدوى بعدم قناعتهم او ع�لية نقابة

االنخراط يف  عن احجام املرأة يف بجدية التوقف والتأمل اىل يحتاج مؤرش وهذا من العامالت % 43 حوايل ع�لية نقابات اىل املنض�ت نسبة

النقا� العمل

ح� تلجأ  يف العمل اصحاب مع خالفات وجود حال يف العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن العامالت من % 41 ان واشارت الدراسة اىل

اىل  العامالت يلجأن من % فقط حوايل 15 ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27

الن بالحقوق او االملام عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف وجود حال يف القضاء

والذهاب القضاء اللجوء اىل يف الحرج بعض لها تسبب التي املواجهة من وخوفا العمل صاحب مع قانو� نزاع حالة خلق تحجم عن املرأة

املختصة. املحاكم اىل
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معلومات  عىل العامالت %من نسبة47 وتعتمد مبارشة مصدره من قانونية معلومات عىل يحصلون العامالت من % 15 ان اىل الدراسة ولفتت

. هذا املجال يف الزمالء

العامالت ال  من % و70 بتفصيلها االمومة عن اجازة يعرفن العامالت من % 27 ان اوضحت حيث للمرأة القانونية املفاهيم اىل وتطرقت

بالعمل  الرتباطهن القانو� الشكل يدركن العامالت ال من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة عن يعرفن

العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 (العقد ) وحوايل

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل

من مرافق للنساء. تخلو

م�  والواقع ب� النصوص الكب� التفاوت يؤكد الطفالهن وهذا حضانات عملهن يف اماكن العامالت يوجد فقط من % 9 ان اىل الدراسة وبينت

فإغفال عملها من قريبة حضانة طفلها يف اثناء وجود للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� هذا الجانب عىل تفعيل ادوات الرقابة يستدعي

العاملة الن للمرأة مستقرة عمل بيئة وتوف� العمل اماكن يف فاعل بشكل وتطبيقها النصوص احرتام عىل عدم مؤرشا كافيا يعطي الجانب هذا

الدولية. عليها املواثيق نصت وطبيعية مال�ة رعاية يف الطفل حق كذلك يشمل وا�ا فقط العاملة املرأة يخص ال االمر هذا

ان 30  ح� يف الدورات يف يرغ� % ال و7 بالعمل خاصة تدريبية دورات اي يحرضن � منهن % 48 فإن العاملة املرأة قدرات تنمية ويف مجال

درجة وزيادة العاملة املرأة قدرات تنمية مع التعامل واساليب اجراءات مراجعة وجوب اىل يؤرش وهذا الدورات يف هذه % ينتظرن دورهن

اكرب. وظيفي وانت�ء استقرار درجة لها يوفر �ا بالعمل املامها

لهذه  اليكرتثن % وحوايل 32 مقبولة بدرجة بالتقدير يشعرن % و31 بالذكور الزمالء بتقدير يشعرن العينة افراد من % 29 اشارت ذلك اىل

العاملة يف  النظرة للمرأة اىل اختالف بوضوح تش� االرقام لهن وهذه بتقدير زمالئهن يشعرن ال العامالت من % 7 حوايل وفقط املسألة

االرد�. املجتمع

االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار �كنها من للعامالت �ا والرواتب رفع االجور عىل العمل رضورة اىل الدراسة وخلصت

الحقوق هذه وتبسيط العمل اماكن يف دورات متخصصة عقد خالل من لها القانون التي منحها الوعي بالحقوق رفع ورضورة والنفيس املادي

العاملة املرأة لح�ية حقوق االطار القانو� تشكل النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها النقا� بدورها وتوعية املرأة علمية بطريقة وعرضها

يف اماكن العمل. للنساء خاصة مرافق وتوف�

الفوارق ورضورة كل وازالة املرأة عمل بأهمية العامل� الرجال توعية عىل العمل و العمل يف اماكن املرأة االدوار القيادية اعطاء ورضورة

يف الحقوق وااللتزامات. للرجل مكمل وموازي هو املرأة عمل ان عىل التأكيد

http://www.alhelalnews.com/?p=7518
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يجهلن اجازة االرضاع و35% الزوج مرافقة اجازة عن يعرفن ال العامالت 70%

الصناعية يف املدن العاملة حقوق املرأة حول دراسة ميدانية

الجعربي رانية - اليوم العرب

العامالت غالبية الصناعية أن يف املدن العاملة األردنية حول واقع حقوق املرأة األرسة لشؤون الوطني املجلس أجراها ميدانية دراسة كشفت

 300 شملت و أمس عنها أعلن التي الدراسة أشارت ك� صعوبته, رغم األرسة حاجة بسبب العمل سوق دخلن يف املدن الصناعية األردنيات

إذا رغ� القانونية املعلومة عىل للحصول يسع� وال الع�لية, بالحقوق الثقافة إىل يفتقرن العامالت إىل أن صناعية مدن وثالث عاملة سيدة

أسلوب يعتمدن عىل بل القانونية الحقوق يف املعنية بالتثقيف الجهات تصدرها التي النرشات يصلن إىل وال مصادرها من إليها الوصول يف

االجت�عي. قانون العمل والض�ن مضام� عن واضحة خلفية يشكل ال الذي األمر املعلومات تناقل

املجتمع نظرة تغ� من وليس انطالقاً اقتصادية أسباب عىل بناء كان العمل لسوق األردنية املرأة خروج بأن تقول التي للفرضية وتأكيداً

دخلن  قد آراءهن املستطلعة النساء من 61% أن إىل التي تش� الدراسة نتائج تأ� ذاتها لتنمية وسيلة بأن العمل املرأة اعتقاد أو للمرأة,

واملهنية  الشخصية لتنمية املهارات لهن وسيلة العمل يشكل أن يدركن 20% ح� أن يف للدخل, رغم صعوبته لحاجة األرسة سوق العمل

يحرضن  � آراؤهن من املستطلعة أن 48% ك� الفراغ. إشغال لغايات للعمل لجأن أنهن بّ� 4% أن إال النفس, باألهمية والرضا عن والشعور

تويص  الدراسة وعليه فإن الدورات, يف هذه دورهن ينتظرن ح� أن 30% يف الدورات يف ال يرغ� و7% بالعمل, خاصة تدريبية دورات أي

وانت�ء استقرار لها درجة يوفر �ا املامها بالعمل املرأة العاملة وزيادة درجة تنمية قدرات مع التعامل واساليب مراجعة اجراءات بوجوب

أكرب. وظيفي

العامالت  من % 15 إىل أن االجت�عي)لها والض�ن (العمل القوان� �نحها التي بالحقوق املرأة إملام مدى لتحديد الهادفة الدراسة لفتت ك�

املجال. هذا يف الزمالء معلومات عىل العامالت %من 47 وتعتمد نسبة مبارشة قانونية من مصدرها معلومات عىل يحصلن

اجازة  عن يعرفن من العامالت % ان 27 الدراسة اوضحت العمل قانون يف املرأة تخص ببنود املتعلقة القانونية باملفاهيم ولقياس املعرفة

العامالت  من % ان 25 ك� االرضاع اجازة عن ال يعرفن و35 % الزوج اجازة مرافقة يعرفن عن ال من العامالت % و70 بتفصيلها االمومة

وصاحب  العمل ب� العالقة ينظم الذي القانون يعرفن ال العامالت % من 30 وحوايل (العقد ) بالعمل الرتباطهن القانو� الشكل يدركن ال

العمل.

العمل  مرافق من ان حوايل 27 % االستبيان واظهر العاملة املرأة لظروف مراعاة بوجود يشعرن % من العامالت 14 ان واشارت الدراسة اىل

التفاوت الكب�  يؤكد وهذا حضانات الطفالهن اماكن عملهن يف يوجد العامالت من فقط % 9 ان اىل الدراسة للنساء وبينت مرافق من تخلو

حضانة يف طفلها وجود اثناء للعاملة نفيس استقرار درجة وتأم� الجانب هذا عىل الرقابة تفعيل ادوات م� يستدعي النصوص والواقع ب�

. عملها من قريبة

البعض  ان ح� يف النقابات االنض�م لهذه بجدوى قناعتهم لعدم ع�لية نقابة اىل ينضمون الدراسة ال عينة % من 57 فإن آخر جانب من

يحتاج  مؤرش وهذا العامالت من % 43 ع�لية حوايل اىل نقابات نسبة املنض�ت وشكلت للنقابات االنض�م الكايف يف الوقت يجد ال االخر

واقع متتبعة لألرقام يف رسدها استطردت التي الدراسة حسب النقا� العمل يف االنخراط عن املرأة احجام يف والتأمل بجدية التوقف اىل

اصحاب  مع خالفات يف حال وجود العاملة اليها تنمي التي النقابات اىل يلجأن % من العامالت 41 ان فأشارت اىل والنقابات املرأة العاملة

من  فقط حوايل 15 % ان يف ح� الزمالء توسط اىل % وحوايل 18 العمل صاحب مع املصالحة اىل العامالت من % 27 يف ح� تلجأ العمل

عدم �سألة واضح بشكل يرتبط العامالت لدى التصالحي امليل وهذا العمل صاحب مع خالف حال وجود يف القضاء اىل يلجأن العامالت

يف اللجوء بعض الحرج لها تسبب التي من املواجهة وخوفا العمل مع صاحب قانو� نزاع حالة خلق عن تحجم املرأة الن بالحقوق او االملام

املختصة. املحاكم والذهاب اىل القضاء اىل
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الرواتب, قلة من خالل سواء مازالت ملحوظة االستغالل حاالت ألن العمل بيئة يف صعوبات تواجه ما زالت املرأة الدراسة ان نوهت  و

بعض يف الزواج العمل بسبب عن إىل إبعادها العامالت واللجوء ألبناء خاصة رعاية مرافق توف� القيادية وعدم املواقع عن املراة إبعاد او

الحاالت.

املادي االستقرار درجات اعىل ويحقق بالعمل االستمرار من �كنها �ا للعامالت والرواتب االجور رفع عىل العمل رضورة اىل خلصت ك�

الحقوق هذه  العمل وتبسيط اماكن  متخصصة يف دورات عقد خالل من لها القانون منحها التي بالحقوق الوعي رفع ورضورة والنفيس

العاملة املرأة حقوق القانو� لح�ية تشكل االطار النها للنقابات االنض�م اىل وتشجيعها بدورها النقا� املرأة وتوعية علمية وعرضها بطريقة

يف اماكن العمل. للنساء خاصة مرافق وتوف�

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=176133
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القانون حيف يقّره عن البنات: النفقة قطع

لدى مشاهدة  والدتها كريس سيارة لالختباء تحت كالسهم سارعت عندما ربيعا، الـ 15 ذات سلوك نرسين مستغربا يكن �  عّ�ن-الغد-

يف حارضا يزال ما أمها حضن يف البقاء وايثارها لوالدها االنض�م رفضها بسبب نفقتها قطع جلسة فمشهد لها. السيارة املحاذية يف والدها

واألخ�ة الوحيدة هي العالمة نرسين منها لحرمان األب سارع التي الدنان� حفنة الوالد، ألن صورة ترميم يف األم محاوالت تفلح ذهنها. �

حضانتها. يف جميعهم فتيات وطفل لثالث إ�ان األم واملحامية األم قول بحسب عليها، ألبوته

املحكوم  األنثى �ردت ”إذا عىل : تنص األحوال الشخصية من قانون 165 فاملادة القانون. من �لصا تحايال أو � يكن نرسين والد به قام ما

عليه“. لها فال نفقة حق إليه بغ� عن االنض�م الويل إىل باالنض�م عليها

معها. للعيش والدتها اختيارها حال األنثى يف ”تعاقب املادة هذه غزالة ترى أن أبو هيفاء الدكتورة لشؤون األرسة املجلس الوطني عام أم�

عليها؟ تنفق أن لها أين فمن فق�ة ”فإذا كانت أمها التساؤل: إىل أبو غزالة و�يض

بحقوق  الخاصة الدولية اإلتفاقية يف الواردة 20 املادة نص مع تناقضها إىل بل تذهب هذه املادة، رشعية عدم غزالة بتأكيد أبو تكتف �

لنموه البد� �ستوى مالئم بالعيش طفل كل تعرتف بحق األطراف ”أن الدول املادة هذه 1990. تنص عام عليها األردن التي صادق الطفل

االحتياجات هذه بتأم� يتكفلون الطفل عن املسؤول� األشخاص او كليه� أو أحده� الوالدين وأن واالجت�عي، واملعنوي والروحي والعقيل

. املادية“ امكاناتهم وفق

لرفضها  االبنة ”سم�ة“ إعانة وقف بعد اىل 160 تقلصت دينار نفقة الـ200 أن ذلك الفتيات. عن النفقة قطع من تعانيان وابنتها سم�ة أم

رغبتهم. عن النظر للوالد برصف جميعهم األبناء إعادة اىل األم دفع ما ترك أمها،

بالتساؤل مكتفية الكالم، تقو عىل � االضطراب فرط من أنها إال نفقتها بقطع عقب الجلسة الخاصة التحدث مع سم�ة التحقيق كاتبة حاولت

هيك“؟ عمل ليش بابا بنت أنا ”مش

إناث بحق املادة يف ”�رد“ استخدام لفظة كذلك انتقد ك� املادة، هذه وضع يف منصفا يكن � املّرشع أن يرى قشطة سعدي الرشعي املحامي

الطفولة. مرحلة يتعدين �

هليل، يرشح حسب� آن“، يف واألب البنت للمحافظة عىل  حق ”وسيلة فهي إجحافا. املادة يف ير � هليل أحمد األستاذ الدكتور القضاة قايض

ترتيب إجراء من بد ال كان رشعي األنثى ”دون سبب امتنعت فإن (البلوغ)“. الحضانة سن تجاوزت التي ابنته ”الحق بضم أن للوالد معتربا

العبثية“. عن القضائية األحكام تصان االمتناع حتى لهذا قانو�

فيه لألحوال الشخصية تستخدم جديد قانون مرشوع إعداد ”بصدد دائرته أن إىل الفتا مستساغ“، ”غ� ”�رد“ تعب� بأن هليل يقر املقابل، يف

النفقة“. املادة املتعلقة بقطع يف ”�رد“ بدال من ”امتناع“ كلمة

http://www.alghad.jo/?news=439956
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االردنية األرسة خريطة عن تفصح غزالة ابو

الخاصة باالرسة املؤرشات تطرح التي االردنية االرسة خريطة يتضمن به خاصا الكرتونيا موقعا االرسة لشؤون املجلس الوطني اطلق نيوز- الهالل

حسب مقسمة الخريطة ان السبت بيان يف غزالة هيفاء ابو الدكتورة للمجلس العام االم� املؤرشات.وقالت لتلك تقارير تحليلية اىل اضافة

واملرشوعات والربامج السياسات دعم للمساهمة يف املجال هذا يف العربية يف املنطقة الرائدة الدول من االردن ويعترب اململكة محافظات

باالرسة. املتعلقة

تعزيز اىل يهدف التوعوية حمالته خدمة الستخدامها يف واالبنة) واالبن واالم كرتونية (االب شخصيات امس املجلس اطالق ان اىل البيان واشار

الوعي بقضايا االرسة.

التعاون سياسة مع �اشيا غزالة انه ابو نظام املتابعة والتقييم.وبينت رشح عن اىل اضافة املجلس ينفذها التي الخطط والربامج املوقع وتضمن

رشيكة. الكرتونية ملواقع الروابط املفيدة عددا من املوقع يضم فإن املختلفة الجهات مع والرشاكة

http://www.alhelalnews.com/?p=8389
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الذكور اشقائها لصالح يف امل�اث عن حقها األنثى لتنازل اسلوبان او التهديد التخجيل

باملوروث وصلتهم بالورثة املتعلق االقتصادي االجت�عي الواقع ُرشع لتنظيم امل�اث مراد:

وأبنائها بإيذائها أشقاؤها هددها أن بعد امل�اث يف حقها عن تتنازل مرام *

 

الرصايرة رانيا

معتقدين لصالحهم، م�اثهن عىل التنازل عن شقيقاتهم يجربون من أغلب كليه� أو ألحده� يلجأ أسلوبان التهديد“ أو ”التخجيل - ع�ن

ال. أم متزوجات كونهن عن النظر بغض شقيقاتهم من بامل�اث أوىل أنهم

أحق وهم وأبنائه الشقيقة زوج يذهب إىل ال أن يجب امل�اث ترى أن األشقاء يتبناها قناعة منطلق من املتزوجة، الضغط عىل يزيد ح� يف

به. منهم

للعقارات األردنيات نسبة امتالك أن إىل رسمية تش� غ� دراسات وفق ألشقائها، م�اثها األنثى عن تنازل حاالت من أرسة أردنية تخلو ال تكاد

امل�اث“. طريق يأ� عن منها جزء يس� ،4% الـ تتجاوز ”ال

م�اثهن عن تنازلن يفيد بأنهن عام ييش بشعور جميعها أن إال القصص هذه اختالف وعىل امل�اث، عن تنازلهن قصص ”الغد“، إىل يروين، نساء

عنهن. ”رغ�“

يرسخه من منطلق م�اثها عن تتنازل الحال فق�ة أو ميسورة كانت فسواء عن م�اثها، بالتنازل قرارها يف دور له للمرأة ليس املادي الوضع

العاصمة. منها وال تخلو املحافظات يف بشدة صورة تتكرر يف بحقوقها مطالبتها عىل املرأة يعيب عام عرف عليه ويشجع

أن بعد والدها ألشقائها تركة من م�اثها عن تنازلت أنها إال مرتٍد، املادي ووضعها أيتام أنها أم لث�نية أبناء فرغم الفكرة، هذه تؤكد زيد أم

األربع أيضاً. شقيقاتها تنازلت
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أم لصالحهم، وفق حصتها عن تنازلها من بدالً آالف دينار ثالثة إعطاءها قرروا صعبة، أنها أشقاؤها يدرك التي املادية، لظروفها وتقديرا

واملحال العقارات من الكث� كان �لك كون والدها كث�ة بأضعاف لها املعطى املبلغ يفوق امل�اث من تركتها مجمل أن أوضحت التي زيد

التجارية.

وزادت أبناؤها كرب أن بعد ذلك، خصوصاً قرارها عىل كب�اً ندماً زيد أم تبدي م�اثها، عن تنازلها عىل أعوام  عرشة من أك� مرور بعد

مصاريفهم.

العائلة أن إلحدى بنات يسبق � باإلضافة إىل أنه شقيقاتها، جميع تنازل ضوء يف آخر خيارا �لك تكن � نفسه أنها الوقت يف إال أنها تؤكد

امل�اث. يف األشقاء شاركت

� ملاذا سؤال عىل رداً اململكة، محافظات إحدى لسيدة تقطن يف مستعار اسم أجابت ملك، وهو الكل�ت بهذه يوكلوا وجهي“، الناس ”بدك

أبيها. م�اث من حقها تأخذ

لتأخذ وأبنائها زوجها من تعرضت لضغوط أنها تعرتف أنها ورغم بامل�اث“، أشقاءها حال شاركت املرأة يف ترتكبه كب�ا ”عيبا أن ملك وترى

لصالح أشقائها الذكور. م�اثها عن التنازل من � �نعها هذا أن إال كث�ة، عنها مشاكل نتج امل�اث من حصتها

يرسخها ضغوطات بسبب وإ�ا شخصية، قناعة من يأ� ”ال امل�اث عن  التنازل  أن  يف تكمن زيد أم طرحتها فكرة لتؤكد ملك وعادت

املجتمع“.

لها عائلتها نبذ النتيجة لتكون أبيها، م�اث من حصتها أخذ عىل زوجها أجربها ألمرأة واحدة حالة إال يشهد �” العائلة تاريخ إن تقول: إذ

لها معهم“. ال حرص ومشاكل

بدءا الطرق، اتبعوا كافة الذين أشقائها مع معركة م�اثها لتبدأ عن التنازل ترض � حيث تقول: إنها ”الغد“، إىل مرام، ترويها مختلفة قصة

أبنائها“. أو إيذاء بإيذائها بـ“تهديدها لتنتهي ودية إقناعها بطرق �حاولة

أن بعد ولكن بـ“الضخم“، والدها الذي تصفه من م�اث حصتها اىل لحاجتها للتهديد نظرا مستعار، اسم أيضا وهو مرام، ترضخ � البداية يف

املال من مبلغا بإعطائها تكمن تسوية معهم إىل الذكور توصلت أشقائها مع إىل حل الوصول دون من أعوام خمسة بقيت تطالب ��اثها

التنازل. مقابل

لكافة أنواع ”تعرضن أنهن أكدن االتحاد يف اإلرشاد خط النساء راجعن العديد من أوضح أن عودة مكرم األردنية املرأة اتحاد يف اإلداري املدير

م�اثها“. عن التنازل إجبارها عىل بهدف الزواج، حتى حرمانها من أو اإلهانة أو الرضب سواء والتمييز، اإلساءة

حيث تحويلها للمركز، تم شديد لرضب ”تعرضت عديدة أن حاالت اسمه، نرش عدم فضل الرشعي، الوطني للطب يف املركز مصدر أكد ك�

م�اثهن“. عن يتنازلن حتى للرضب تعرضن أنهن أكدن

الطريقة ليست أو اإلساءة، الرضب أو باإليذاء التهديد أبو غزالة ”إن مجرد هيفاء  الع� األرسة الوطني لشؤون املجلس عام وتقول أم�

تؤكد (الرشف)، يسمى ما بداعي قتل لحاالت يوثق فتاريخ املحاكم امل�اث، عن التنازل عىل الشقيقات إلجبار البعض إليها الوحيدة التي يلجأ

من فقط حالت� تم إثبات ”أنه املرأة العربية، منظمة يف ممثلة األردن أبو غزالة، امل�اث“. وتؤكد أجل من كان القتل أن الحقاً التحقيقات

العام املايض“. ”الرشف“ خالل يسمى ما قتل بداعي حاالت 8 أصل

إصدار إىل غزالة أبو لفتت م�اثها، عن التنازل عىل املرأة بإجبارها عىل يقع الذي لحجم الظلم النسائية املدركة املنظ�ت إطار جهود ويف

حرمان اإلناث ظاهرة واصفا امل�اث، حقوقها يف من املرأة حرمان عدم بأهمية بأكمله املجتمع توعية امل�اث“ بهدف ”دليل مؤخراً املجلس

الجاهلية السلبية“. بـ“الظاهرة امل�اث يف حقوقهن من

ب� البغضاء والعداوة نرش يف كونه يتسبب خط�ة“ ”تداعيات لـ يؤدي الرتهيب بالرتغيب أو سواء م�اثها من املرأة حرمان أن ويؤكد الدليل

العائلة. يف الدنيا املكانة تشغل بأنها تشعر كونها ألرستها والء اقل األنثى ويجعل األرسة الواحدة، أفراد
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تب� ”معمقة“ دراسة إلعداد التحض� نشاطاتها آخر لتكون الظاهرة هذه عن العليا لشؤون املرأة الوطنية اللجنة تغفل � متصل، سياق يف

اضطرارهن أو من امل�اث ”حرمانهن“ وراء من األسباب معرفة بهدف الذكور، األبناء األشقاء أو لصالح م�اثهن عن يتنازلن اللوا� النساء عدد

خرض. أسمى املجلس أم� عام بحسب الضغوط االجت�عية“، عنه ”بدافع للتنازل

�نع بحيث الشخصية، األحوال لتعديل قانون اقرتاح لتقديم ستستخدم الدراسة هذه عن ستسفر التي النتائج إن لـ“الغد“: خرض، وتقول

يصبح باسمها. أن بعد إال م�اثها املرأة عن تتنازل ال أن �عنى الوارث“ ذمة يف ”تثبت امللكية أن بعد إال االرثية عن الحصص التنازل

يتم بالعادة امل�اث عن التنازل أن مبينة م�اثها، عن التنازل قبل للتفك� أكرب مساحة املرأة يعطي الشكل تعديل القانون بهذا أن خرض وترى

الوارث. إىل املورث من امللكية تنتقل أن قبل

معمقا دون التفك� عن م�اثها تتنازل يجعلها آخر سببا يشكل ما للم�اث، القيمة الحقيقية املرأة تعرف ال األحيان من كث� يف أنه وتلفت إىل

املوضوع. يف

هذا أن موضحة مثال، كستة أشهر الوفاة عىل معينة مرور مدة إال بعد بالرتكة، �نع الترصف يكمن خرض عنه للقانون تحدثت آخر تعديل

”ظاهرة م�اثهن عن للتنازل النساء اضطرار أن خرض وتب� ورثها. الذي قريبها وفاة عىل من الصدمة والحزن“ ”تصحو حتى فرتة املرأة يعطي

الرشع عليه ينص ما مستوى اىل ترقى وال ”ضئيلة وامل�اث امللكية يف وحقوقها ملكية املرأة أن عىل العامة اإلحصائيات أرقام تدل إذ متنامية“،

نسب“. والقانون من

التنازل تكون حاالت أن بعض موضحة إىل حد االحتيال“، أحيانا االرثية تصل حصصهن عن للتنازل املرأة عىل ضغوط �ارس ”هناك وتضيف

بالحصص االرثية“. ذلك بعد يتم الترصف ولكن األمور معالجة بهدف وكالة وتوقيعها عىل خداعها ليتم الصدمة حالة ”استغالل عن ناتجة

القانونية التوعية نرش فضال عن حرام“، دينيا م�اثه من الوارث ”حرمان إن إذ املرأة، يحمي حقوق ديني وزاع وجود أهمية عىل خرض وتشدد

من تنازل أو تخارج أوراق وكاالت أو عىل يوقعن النساء من الكث� ألن

التوقيع. هذا عىل املرتتبة النتائج ومعرفة القراءة دون

”قليل“، امل�اث حول للمكتب الواردة عدد الشكاوى إن قالت: لشؤون املرأة، للجنة الوطنية التابع املرأة، شكاوى مكتب الحجوج من دانية

املكتب“. خالل من م�اثهن اسرتداد بالندم، ويحاولن ”شعرن شكاوى املكتب وقدمن راجعن اللوا� النساء أن مبينة

بإرادتهن“. م�اثهن عن تنازلن كونهن لهن ال يستطيع فعل يش املكتب ”أن الحجوج ترشح أن إال

الله سبحانه أن مبيناً مراد حمدي الدكتور العاملية اإلسالمية العلوم جامعة يف االستاذ عنه يعرب من القضية، لها موقف واضح الرشيعة اإلسالمية

باملوروث. وصلتهم بالورثة املتعلق االقتصادي االجت�عي الواقع لتنظيم امل�اث رشع وتعاىل

إن حيث تفصيال، الكريم القرآن يف مثيل له ليس فرض ”وهو الورثة بالتفصيل حقوق الكريم القرآن يف حدد وتعاىل سبحانه الله إن وقال:

امل�اث“. النبوية، إال السنة فصلتها القرآن ثم يف مجملة وفروض االسالم جاءت أركان معظم

املتمثلة امل�اث من املقاصد ”فتنقلب أخرى، من جهة األرحام اختالف سببا يف ال تكون وحتى جهة، ألهميتها من جاء تفصيلها أن مراد ويؤكد

حسب حصصهم الرشعية امل�اث املبارشة بتقسيم أوجب وتعاىل سبحانه الله أن إىل ولفت ب� األرحام“. نزاع وشقاق مقاصد لتصبح بالرحمة

مبعث عىل ألنه حراما تأخ�ه ويعترب عىل اإلطالق، امل�اث هذا تأخ� يجوز ”ال مؤكدا أنه دين، كان عليه إن دينه، وقضاء امليت دفن بعد

ينتج ما بعض الورثة، ب� حدوث وفيات بسبب امل�اث معادلة بتغي� يتسبب امل�اث توزيع يف لسنوات التأخ� أن مراد وب� والنزاع“. الخالف

الخالف. دائرة اتساع يرافقه امل�اث دائرة اتساع عنه

أو أو الضغط أو الحيلة بالرتغيب أكان ذلك أنفسهم الورثة من الورثة بعض عىل اعتداءات عنه من ”ما نسمع مراد، بنظر ذلك، من األخطر

التخجيل“. أو التهديد

اإلناث. يوجه ضد ما غالبا الذي املحرم من االعتداء نوع معتربا أنه النار“، وآكله يف ذلك حرام ويقول ”كل

http://www.alghad.jo/?news=441990
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        اليوم.: السبت                                                                                                      التاريخ: 2009-8-29

باملصانع العامالت يخص قانو� توعية دليل

وملصقات نرشات اىل يف املصانع اضافة بالعامالت خاص قانو� توعية دليل بإعداد االرسة لشؤون الوطني بارش املجلس (برتا)- 29اب ع�ن

باملوضوع. خاصة قص�ة وافالم

ان وبينت مؤخرا املجلس اجراها التي الدراسة امليدانية عىل بناء جاء الدليل ان ابوغزالة هيفاء الدكتورة للمجلس العامة وقالت االمينة

. حقوقهن القانونية يجهلن الصناعية املدن يف العامالت

اكرب عىل توزيعه وسيصار اىل ومبسطة سهلة قانونية بلغة العاملة باملرأة الخاصة الحقوق سيشمل الدليل ان اليوم السبت (برتا) اىل واضافت

الخاص. القطاع يف رشيحة عاملة

مكان حيث مالءمة من العاملة للمراة انصافا اك� لتكون العمل وتعديل ترشيعات تطوير اىل املجلس الهادفة لجهود مكمال الدليل ويعد

املتعلقة الدولية واملواثيق واالتفاقيات تتوافق العامالت داعمة لحقوق عمل صحية لبيئة فاعلة مراقبة لتطبيق اليات وايجاد للعامالت العمل

. واملرأة االرسة بشؤون

االردنيات العامالت غالبية ان اظهرت الصناعية يف املدن العاملة املرأة واقع حقوق حول مؤخرا املجلس نفذها دراسة ميدانية نتائج ان ويذكر

وال اصحابها من املعلومة القانونية اىل الوصول يستطعن ال منهن كب�اً عدداً ان ك� الع�لية بالحقوق الثقافة اىل الصناعية يفتقرن املدن يف

القانونية. يف الحقوق بالتثقيف املعنية الجهات تصدرها التي النرشات اىل يصلون

الرواتب قلة خالل من سواء ما زالت ملحوظة االستغالل الن حاالت العمل بيئة يف صعوبات تواجه ما زالت الدراسة - املرأة-بحسب ان ك�

بعض يف الزواج العمل بسبب عن اىل ابعادها العامالت واللجوء البناء خاصة رعاية مرافق توف� القيادية وعدم املواقع عن املرأة ابعاد او

الحاالت.
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باملصانع للعامالت توعية دليل يعد األرسة» لشؤون الوطني

خاصة قص�ة وافالم نرشات وملصقات اىل املصانع اضافة يف قانو� خاص بالعامالت توعية دليل بإعداد االرسة لشؤون الوطني املجلس بارش

باملوضوع.

ان وبينت أخ�ا التي اجراها املجلس امليدانية الدراسة بناء عىل جاء الدليل غزالة ان ابو هيفاء الدكتورة للمجلس العامة االمينة وقالت

. حقوقهن القانونية يجهلن الصناعية املدن يف العامالت

اكرب عىل توزيعه وسيصار اىل ومبسطة سهلة قانونية بلغة باملرأة العاملة الخاصة سيشمل الحقوق ان الدليل السبت أمس (برتا) اىل واضافت

الخاص. القطاع يف رشيحة عاملة

مكان حيث مالءمة من العاملة للمراة انصافا اك� لتكون العمل وتعديل ترشيعات تطوير اىل املجلس الهادفة لجهود مكمال الدليل ويعد

املتعلقة الدولية واملواثيق واالتفاقيات تتوافق العامالت داعمة لحقوق عمل صحية لبيئة فاعلة مراقبة لتطبيق اليات وايجاد للعامالت العمل

. واملرأة االرسة بشؤون

االردنيات العامالت غالبية ان اظهرت الصناعية يف املدن العاملة املرأة واقع حقوق حول أخ�ا املجلس ميدانية نفذها دراسة نتائج ان ويذكر

بالحقوق الع�لية. اىل الثقافة يفتقرن الصناعية املدن يف

بالتثقيف املعنية الجهات تصدرها التي النرشات يصلون اىل اصحابها وال من املعلومة القانونية اىل الوصول يستطعن منهن ال كب�اً عدداً ان ك�

القانونية. الحقوق يف

الرواتب قلة خالل من سواء ملحوظة زالت ما االستغالل حاالت ألن العمل بيئة يف تواجه صعوبات زالت ما - الدراسة بحسب - املرأة أن ك�

بعض يف الزواج العمل بسبب عن اىل ابعادها العامالت واللجوء البناء خاصة رعاية مرافق توف� القيادية وعدم املواقع عن املرأة ابعاد او

الحاالت.

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=%5CLocalAndGover%5C2009%5C08%5CLocalAndGover_

issue692_day30_id171239.htm
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املصانع يف بالعامالت خاصا توعويا دليال األرسة“ يعد لشؤون ”الوطني

الرصايرة رانيا

أجراها املجلس ميدانية دراسة بناء عىل املصانع، العامالت يف توعوي سيوزع عىل دليل بإعداد األرسة، الوطني لشؤون املجلس بدأ - ع�ن

األرسة الدكتورة هيفاء لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وأوضحت القانونية. حقوقهن يجهلن الصناعية املدن يف أن العامالت مبينة مؤخرا،

سهلة قانونية بلغة العاملة باملرأة الخاصة الحقوق يوضح ”هذا الدليل أمس، أن الرويال فندق يف عقدها املجلس تقييمية جلسة غزالة يف أبو

الخاص. القطاع يف عاملة رشيحة أكرب عىل سيوزع اىل أنه مش�ة ومبسطة“،

مالءمة مكان من للتأكد فيها، النظر اىل إعادة والهادف بها، والتوعية العمل ترشيعات مرشوع ضمن يعد ”هذا الدليل إن غزالة: أبو وقالت

واالتفاقيات املواثيق عليه �ا نصت وااللتزام، العامالت لحقوق داعمة صحية، عمل لبيئة فاعلة مراقبة لتطبيق آليات وايجاد للعامالت، العمل

بحقوق التوعية بهدف القص�ة، واالفالم والبوسرتات الربشورات سيعد  املجلس ان اىل ونوهت واملرأة“. االرسة بشؤون املتعلقة الدولية، 

يف  العاملة املرأة حقوق (واقع عنوان حملت صناعية، مدن من 3 عاملة 300 امرأة شملت دراسة نفذ كان املجلس اىل أن العامالت. يشار

يف جاءت ك� �نحها القانون لها التي بالحقوق املرأة إملام تحديد مدى هدفت اىل الصناعية) املدن يف العاملة للمرأة ميدانية - دراسة االردن

الحقوق. هذه من االستفادة ودرجة االجت�عي، والض�ن االرد� العمل قانو�

يستطعن ال منهن كب� وعدد الع�لية، بالحقوق الثقافة اىل يفتقرن الصناعية املدن يف االردنيات العامالت أن غالبية اىل الدراسة واشارت نتائج

تزال تواجه ما املرأة أن اىل ونوهت القانونية. يف الحقوق بالتثقيف املعنية الجهات تصدرها التي النرشات اىل وال القانونية املعلومة اىل الوصول

توف� مرافق وعدم املواقع القيادية عن ابعاد املرأة او الرواتب بقلة سواء ملحوظة، تزال االستغالل ما حاالت الن العمل، بيئة يف صعوبات

الحاالت. بعض يف الزواج بسبب العمل عن ابعادها اىل واللجوء العامالت، خاصة البناء رعاية

بالحالة  ترتبط  العمل، يف املرأة بقاء فرتة أن يؤكد ما عازبات، والباقي 35% اىل تصل املتزوجات العامالت نسبة ان اىل الدراسة  واشارت

املستطلعة  من 61% حوايل قالت بحيث االرس، زيادة دخل للمساهمة يف يهدف العمل اىل املرأة لجوء أن الدراسة اعتربت بين� االجت�عية.

نفسه ويف الوقت فراغ، وقت واشغال ترف يعد مجرد � العمل ان اىل للدخل. وأشارت لحاجة االرسة صعوبته، رغم دخلن العمل آراؤهن انهن

الشخصية  املهارات تنمية لغايات يأ� العمل ان يدركن منهن 20% ان ح� %4، يف يتجاوزن ال الفراغ وقت اشغال الراغبات يف عدد فإن

الحاالت. من كث� النفس يف باألهمية والرضا عن والشعور واملهنية

قطعيا عىل  تدل النسبة وهذه الرجل، مع تكاميل وبدور االردنية االرسة إعالة يسهم يف العاملة من دخل املرأة 78% ان واشارت الدراسة اىل

بعدم  لقناعتهن او نقابة وجود عدم والسبب ع�لية، نقابة اىل ينضممن ال عينتها من 57% أن وبينت االقتصادي. االداء يف املرأة مساهمة

ع�لية اىل نقابات املنض�ت نسبة اىل النقابات. وشكلت لالنض�م الكايف الوقت ال يجدن أخريات إن ح� يف نقابة، ألي جدوى االنض�م

الدراسة  وتطرقت يف العمل النقا�. االنخراط عن يف إحجام املرأة بجدية التوقف والتأمل اىل يحتاج مؤرش وهذا العامالت، %43 من حوايل

اجازة  عن يعرفن منهن ال و70% بتفاصيلها اجازة االمومة يعرفن عن العامالت من 27% أوضحت أن بحيث القانونية للمرأة، املفاهيم اىل

الذي  القانون يعرفن ال و30% بالعمل (العقد) الرتباطهن القانو� الشكل يدركن ال و25% اجازة اإلرضاع، يعرفن عن ال و35% الزوج، مرافقة

بالتقدير  و%31 يشعرن الذكور، الزمالء بتقدير يشعرن انهن اىل العينة من 29% اشارت ذلك، اىل العمل. وصاحب العمل ب� العالقة ينظم

اىل اختالف النظرة  بوضوح تش� لهن، وهذه االرقام زمالئهن يشعرن بتقدير ال فقط وحوايل 7% املسألة، لهذه يكرتثن ال و32% مقبولة، بدرجة

العمل ويحقق االستمرار يف من �كنهن �ا العامالت، ورواتب اجور رفع عىل العمل اىل الدراسة وخلصت االرد�. املجتمع العاملة يف للمرأة

اماكن يف متخصصة دورات عقد عرب للعامالت القانون منحها التي بالحقوق الوعي رفع ورضورة والنفيس لهن، االستقرار املادي درجات اعىل

تشكل اطارا ألنها للنقابات، االنض�م وتشجيعها عىل النقا� بدورها العاملة املرأة توعية وكذلك علمية. بطريقة وعرضها وتبسيطها العمل،

العمل. أماكن يف للنساء خاصة مرافق وتوف� لح�يتها، قانونيا

http://www.alghad.jo/?news=445071
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The Jordan Times

      Sunday, August 30th, 2009                                                                                                 Issue No. 10177  

Proposed guide to educate working women on their rights

By Hana Namrouqa

AMMAN - By the end of this year, women working in factories will receive guides detailing 
their rights guaranteed under the Labour Law, following a study that indicated they continue 
to be exploited by their employers and denied their basic rights.

The guide will be prepared by the National Council for Family Affairs (NCFA), which also 
carried out the study that attributed the practice to the fact that the majority of working women 
are ignorant about their rights.

“The guide will explain the rights of working women in simplified legal language… it will
be distributed to women working in the private sector,” NCFA Secretary General Haifa Abu 
Ghazaleh said in a press statement released yesterday.

She noted that the guide will be prepared as part of a project that seeks to review labour laws, 
to ensure they are in line with international conventions and agreements to protect the family, 
and women in particular.

Under the project, lawmakers will be urged to redraft labour laws to ensure the workplace 
serves the needs of working women, especially mothers, according to Abu Ghazaleh.

The NCFA study called for awareness-raising programmes to acquaint women with their rights 
and responsibilities, particularly those pertaining to working hours, night shifts, minimum 
wage, dangerous workplaces and types of occupations that negatively affect women’s 
health.

The study, which was released in April this year, analysed all laws related to the family and 
women. It found legal loopholes that prevent women from enjoying their rights endorsed by 
international conventions and human rights principles. 

It proposed legal amendments to articles that hinder gender equality, such as the clause related 
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to the minimum wage when working conditions are similar between men and women.

The study also recommended establishing nurseries in institutions for children of working 
mothers.

“The NCFA will also prepare brochures, posters and short films in order to raise working
women’s awareness of their rights,” Abu Ghazaleh said. 

Established in 2001, the NCFA is a civil society organisation which supports, coordinates and 
facilitates the work of its partners and relevant institutions that are involved and influential in
the field of family affairs.

The council seeks to contribute to a better quality of life for Jordanian families through a 
national vision that supports the country’s development policies and enables the family to 
attain optimal aspirations.

The Jordan Times
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الدائم» امللكة رانيا.. «الج�ل

واملجتمع الفرد حياة إلحداث التغي� فـي الهمة» رؤية تتحقق «أهل

، االخرين يف حياة الفرح ورسم املودة العطاء ومعا� عب� ايامه تحمل عمر يف ... عمر خ� يف اليوم تضاء جديدة شمعة - الرأي - ع�ن

عىل سنوات عرش مع مرور بالتزامن العام هذا يا� الذي جاللتها ميالد عيد �ناسبة العبدالله شمعة جديدة رانيا امللكة تيضء جاللة فاليوم

. الدستورية سلطاته عبدالله جاللة امللك تسلم

مناسبة تصبح مستقبل افضل يف طالب ام وحلم ودعاء طفل ابتسامة االخرين الجل الجل بالخ� والعمل محملة العمر سنوات تكون وعندما

. كث�ة معا� تحمل

ولفكر جديد لعطاء عنوان اخر يبدا جاللتها عيد ميالد ففي العبدالله رانيا امللكة جاللة عند حدودا يعرف ال الذي يتجدد الخ� كل عام يف

. الوطن واطفال وبنات البناء افضل ولرؤية اعمق

الجهود حيث انعكست هذه والدولية العربية و االصعدة املحلية جميع وعىل املجاالت جميع يف جهود جاللتها تتوقف � املايض العام فخالل

فئاته وقطاعاته . االرد� بكافة املجتمع عىل النشاطات و
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الهمة اهل
فان هذه املناسبة مع العام هذا جاللتها ميالد عيد وتزامن الدستورية سلطاته الثا� عبدالله جاللة امللك تسلم عىل سنوات عرش مرور ومع

. االردن والبناء الوطن ارض عىل وتحقيقيه جاللتها للنجاح بحجم حرص وحب وهامة كب�ة املاضية سنوات العرش خالل جاللتها جهود

االرسة وحدة اىل ح�ية تهدف الفكرة التي وهي املجتمعات من �ك� بدءا باملجتمع عديدة �جاالت العبدالله امللكة رانيا جاللة اهتمت فقد

قصص عىل الضوء تسليط اىل تهدف والتي الهمة- -اهل مبادرة جاللتها اطلقت حيث اليومية حياتهم يف االخرين وتقدير جهود وافرادها

. الكث�ين تغي� حياة يف ساهمت ملهمة

االخرين لجهود جاللتها رؤية يعكس الدستورية سلطاته الثا� عبدالله امللك تويل جاللة �ناسبة جاءت التي جاللتها لهذه املبادرة واطالق

بسيط حقق الكث� مرشوع من خالل املساعدة لألخرين ولو مد يد عىل عمل ومن االفضل اىل مجتمعه بتغي� ساهم من ايجاد وحرصها عىل

.

ونقلهم لتحس� مستوى حياتهم والجلهم معهم وتعمل االخرين جهود تقدر التي امللكة رانيا العبدالله جاللة عىل ليس بغريب االمر وهذا

. �ستقبل افضل بفضل العمل واالمل اخر اىل حال من

االردن نهر
التغي�  احداث  برضورة جاللتها ورؤية ربحية، وغ� حكومية غ� كمؤسسة 1995 عام تاسست التي االردن نهر جاللتها مؤسسة وترتأس

املؤسسة النجاح حليف هذه فكان املحلية املجتمعات يف املراة و�ك� االنتاجية املشاريع تجسدت من خالل واملجتمع الفرد حياة يف اإليجا�

عملت االخرين حيث حياة يف الواضح التغي� احداث عىل وقدرتها عام بعد عاما املؤسسة لنجاحات املستمرة ومتابعتها جاللتها ودعم بفضل

املؤسسات الكث� من تواكب  العربية املنطقة يف أهلية مؤسسة أول لتكون حول االستدامة تقريرا بإصدراها أع�لها تتويج عىل املؤسسة

األردن واملنطقة. الركب يف وتقود االستدامة مجال يف العاملية

االساءة من الطفل ح�ية
جاللتها تنفيذ رؤية عىل االردن نهر عملت مؤسسة فقد واال� من العنف مستقرة خالية امنة يف بيئة االطفال حياة باهمية جاللتها تؤمن والن

شكل  ألي تعرضوا الذين األطفال استقبال عىل والتي تعمل العر� والوطن يف االردن األوىل 2000 لتكون االمان عام دار وتاسيس املجال بهذا

أرسهم. وتأهيل وعالجهم ح�يتهم بهدف االساءة من أشكال

مخاطر العنف لدرء الجاد والتشار� العمل املعنية برضورة الجهات فتوجه االطفال ببعض تلحق ان �كن التي العنف قضايا وتتابع جاللتها

الثا� عبدالله امللك جاللة افتتحه الذي االطفال متحف جاء حيث االردن الرتفيهية الطفال بالجوانب جاللتها اهت�م اىل اضافة االطفال عن

العام والخاص القطاع� مع فاعلة برشاكة تنفيذه وتم جاللة امللكة من �بادرة جاء والذي ،2007 عام أيار يف عام العبدالله رانيا امللكة وجاللة

الوسائط. متعددة التعليمية الربامج يف اللعب واملشاركة خالل من والتعلم واالستكشاف اإلبداع يشجع مكان لتوف�

الج�ل عنوان تحت كتبتها قصة األردن شاركت أطفال العام هذا يف األم و�ناسبة عيد واالرسة باالطفال اهت�مها ضمن جاللتها ك� شاركت

األرسة. أفراد ب� يستمر الذي الحب وهو والجدة حب األم عن تتحدث والتي الدائم

االرسة
مع الجهود تنسيق بهدف ،2001 عام يف سامية بارادة ملكية تأسس الذي األرسة لشؤون الوطني املجلس العبدالله رانيا امللكة جاللة ترتاس

أردنية هوية بعنوان لعمله شعارا املجلس واختار األردنية، لألرس أفضل حياة نوعية لض�ن املجال يف هذا العاملة الوطنية كافة املؤسسات

عاملية. ورؤية

اإلحصائية أهم املؤرشات تتضمن التي األردنية األرسة وخريطة األردنية لألرسة قاعدة بيانات انجاز عىل املاضية الفرتات خالل املجلس وعمل

واالقتصادية والزواجية والتعليمية الصحية من النواحي اململكة محافظات يف األرسة أوضاع توضح تحليلية تقارير اىل اضافة باألرسة، املتعلقة

واملرأة. واألرسة الطفولة وقضايا

من الجهات املعنية جهة بكل املناطة للمهام األداء املستوى املقبول من لتحدد األرسة ح�ية معاي� يتضمن دليل توف� عىل املجلس ك� عمل

العنف األرسي. أشكال كافة من وح�يتها األرسة بشؤون
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السن وكبار االيتام

ارسهم عن بعيدين كانوا فيها لحظات وتشاطرهم احوالهم وتتفقد االعياد تشاركهم االيتام االطفال ب� جاللتها تكون ان دون مناسبة ال �ر

. االب وعطف االم حنان وعن

حياة عيونه عىل فتح قد كان ان خاصة يريد الذي له الحنان وتقدم تحتضنه ارسة دون بانه الطفل يشعر معنى ان وهي االم تعلم فجاللتها

وتعطف عىل صغ�هم كب�هم تحادث االطفال هؤالء مع وقت قضاء اىل االجت�عية للمؤسسات زياراتها خالل جاللتها فتسعى ام او اب بال

. باملستقبل والتفاؤل االمل اهت�م جاللتها من يستمدون و والحنان بالحب فيشعرون فيهم الرضيع وتحمل

فرحا ان كان فكيف للصغار الفرح ان تعلم النها ايتام ... اطفال مع هاللك خيمة هل باطالق جاللتها قامت رمضان املبارك شهر بداية ومع

االرسي ذوي التفكك لرعاية مؤسسة ايتام او مؤسسة يف يعيش من االبتسامة شفاه لتعلو من جاللتها اللمسات الخ�ة يحتاج لهذه منقوصا

. النسب مجهويل او

وتقدم دور الرعاية تحادثهم بعض يف املسن� جاللتها لزيارة تبادر علينا تطل مناسبة كل ففي الكبار عن باالطفال جاللتها يقل اهت�م وال

. اليهم وتستمع الهدايا لهم

افراحهم مشاطرتهم االخرين وشعور مع ومحبة خ� ملسات هي ... باملجتمع والعطف للحنان االحوج هي لفئات اللمسات االنسانية هذه

.... واحزانهم

ايامهم. يف لحظات فرح ويزرع لهم الكث� يعني معينة مناسبات يف الفئات هذه وخاصة االخرين ان مشاركة تدرك فجاللتها

عىل  اىل مساعدة األيتام ويهدف 2003 عام تاسس يف الذي االمان صندوق خالل من مستقبلهم عىل وحرصها بااليتام جاللتها اهت�م ويتجىل

.2006 عام خ�ية كجمعية مأسسته �ت القانونية والذي الرعاية لتجاوزهم السن دور خروجهم من بعد مستقبلهم األفضل تحقيق

مهن  تدريبية عىل ودورات الجامعات دراسية يف الصندوق منحا ويقدم يتي�، 420 نحو يقدمها التي والخدمات الصندوق عمل من وينتفع

رشكات مع صحيا والتشبيك املنتفع� بتأم� الصندوق ك� يقوم والتجميل، املطارات والتكييف وادارة والتربيد والذهب املعادن صياغة مثل

واملنتفع�. العمل للخريج� فرص لتوف� الخاص القطاع من الداعمة واملؤسسات التوظيف

عاملي تقدير
العديد تقدير محط جاللتها تكون بان ساهم عدة يف مجاالت جاللتها جهود بل فحسب محيل بتقدير تحظى العبدالله ال رانيا امللكة جاللة

. ودوليا وعربيا محليا املؤسسات من

العالقات الدكتوراة الفخرية يف منحت الثا� وكذلك عبدالله امللك جاللة بحضور لشبونة يف الجنوب الش�ل/ جائزة جاللتها استلمت فقد

الحكومة من الحياة وجائزة اإلنسانية ميالنو  مدينة وجائزة األملا� اإلعالم جائزة جاللتها واستلمت ماليزيا  يف مااليا جامعة من الدولية

اإليطالية.

ولذات تسلمت ك� األردن يف التعليم قطاع تطوير يف ملساهمتها تقديرا الرتبوية العلوم يف الدكتوارة الفخرية منحت جاللتها شهادة ك�

لإلنجاز الذهبي الطبق عاملي أحداه� مستوى عىل جائزت� تسلمت أمريكا ويف ديفيد روكفيلر للقيادة، جائزة العاملي املستوى القطاع وعىل

املتوسط. مؤسسة البحر ايطاليا منحت جائزة ويف النمساوية، وي ماي مؤسسة جائزة كذلك سمسم وتسلمت وجائزة حكايات

بامبي جائزة ويف أملانيا تسلمت لألطفال، بارزة منارصة أول لقب اليونيسف جاللتها منحت والطفولة األرسة يف مجاالت لجهودها وتقديرا

العاملية األرسة صديق جائزة جاللتها منحت ك� اإلنسا�، للعمل السنوية الجائزة تسلمت املتحدة لألمم األمريكية الرابطة ومن االنسانية.

مختلف األنشطة  يف ودمجهم الخاصة بذوي االحتياجات جاللتها الهت�م الخاص الدويل األوملبياد وجائزة 2005 الصحية للعام اإلمارات وجائزة

املجتمعية.

طفل كان كل ميالد وعيد نجاحات به من تقوم ما كل يف وتشجيعا جاللتها من دع� القت امراة كل ميالد عيد هو اليوم ميالد جاللتها فعيد

. فغمرته جاللتها بحبها وعطفها والديه من حرم طفل يتيم وعيد ميالد كل طريقه العنف عن درء يف الفضل لجاللتها
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        العدد: 15134                                                                                                        التاريخ: 2009-8-31

اليوم: اإلثن� ( 8 و 9 )                                                                                                   رقم الصفحة:

 

اليـوم العبـدالله رانيـا امللكـة عيـد ميـالد

لهذا  هذه املناسبة وتتزامن ، العبدالله رانيا امللكة جاللة ميالد عيد آب 31 املوافق االثن� اليوم يصادف الهادي: عبد نيف� - الدستور ع�ن -

الدستورية. عبدالله الثا� سلطاته امللك جاللة تسلم عىل سنوات عرش مرور العام مع

واضحة آثارها وكانت والدولية والعربية املحلية الصعد عىل عديدة وقضايا يف مجاالت رانيا جاللة امللكة عملت سنوات عرش امتداد وعىل

وفئاته. قطاعاته بكافة األرد� املجتمع عىل

أحدثها املبادرات أفرادها أطلقت العديد من وح�ية االرسة وحدة عىل واملحافظة املحلية املجتمعات �ك� بربامج أهتمت التي وجاللتها

تسليط املبادرة اىل وهدفت الدستورية ، سلطاته الثا� عبدالله امللك الجاللة صاحب لتويل العارشة بالذكرى لالحتفال الهمة“ ”أهل كانت

حياة الكث�ين. يف تغي� ساهمت ملهمة قصص عىل الضوء

حملت  وغ� ربحية حكومية غ� كمؤسسة 1995 أسستها جاللتها عام التي األردن نهر مؤسسة معا نستذكر العهد بداية اىل العودة وعند

األمان عام دار فجاءت ، املستمرة جاللتها خالل متابعة من الرؤية تلك وتجذرت الفرد واملجتمع حياة يف اإليجا� التغي� إلحداث رؤية جاللتها

ح�يتهم  بهدف االساءة أشكال من شكل ألي تعرضوا األطفال الذين استقبال عىل تعمل والتي العر� والوطن االردن األوىل يف لتكون 2000

أرسهم. وتأهيل وعالجهم

تنفذها التي املشاريع من الكث� يف التنمية املستدامة لتحقيق والجمعيات القدرات لألفراد وبناء املجتمعات �ك� مجال يف االردن نهر وتعمل

من الكث� تواكب  العربية املنطقة يف أهلية مؤسسة أول االستدامة لتكون حول بإصدراها تقريرا أع�لها توجت املؤسسة وقد ، وترعاها

األردن واملنطقة. يف الركب وتقود االستدامة مجال يف العاملية املؤسسات

يف االستدامة تقارير العداد مؤ�ر املبادرة العاملية خالل لالستدامة العربية القيادة مجموعة جاللتها أطلقت املستدامة التنمية ويف مجال

لجهود جاللتها  بها.وتقديرا الخاصة التقارير وإعداد باالستدامة تلتزم املنطقة يف من نوعها االوىل هي وهذه املجموعة ، 2008 أيار يف امسرتدام

العائالت من العديد مستوى معيشة تحس� للمساهمة يف األردن يف لها الدولية مكاتب فينكا مؤسسة افتتحت الصغ�ة املشاريع يف مجال

األردنية.
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التعليم قطاع
التعليمية العملية يف االندماج من �كنه التي األدوات ، وتوف� بالطفل جاللتها اهت�م منذ تشكل الذي التعليمي القطاع يف عملها مجال ويف

جائزة فجاءت العمل مأسسة من خالل االهت�مات تعززت أن اىل ، واملعلم التعليمية باالهت�م بالبيئة ومرورا ، التعليم حوسبة بإدخال بدءاً ،

املتميز. املدير وحاليا جائزة املتميز املعلم جائزة لتشمل جاللتها اطلقتها التي الرتبوي للتميز رانيا امللكة

عليها  واملحافظة حكومية مدرسة خمسمئة إلصالح 2008 نيسان ”مدرستي“ يف مبادرة جاللتها اطلقت ، املدرسية البيئة تحس� إطار ويف

ودعم لتطوير سعيها ويف الربحية. غ� املد� املجتمع ومنظ�ت والخاص العام القطاع ومؤسسات املحلية املجتمعات أهايل مع بالتعاون

بهدف  ، واملنطقة األردن يف املعلم� تدريب اىل تهدف التي املعلم� لتدريب رانيا امللكة أكاد�ية 2009 حزيران يف جاللتها املعلم� افتتحت

وتطوير املعلم� إعداد مجال يف للخربة مركزاً لتكون مستقلة كمؤسسة انشئت األكاد�ية وقد التعليمية. العملية وتطوير امكاناتهم زيادة

األردن واملنطقة. يف الرتبوية السياسات

زياراتها خالل تبذلها التي جاللتها جهود ضمن جاء ، والذي يف ع�ن األوسط الرشق ألبحاث كولومبيا مركز جاللتها افتتحت املايض آذار ويف

البحوث ومشاريع الدويل التعاون لتشجيع العا� يف املراكز من مجموعة النشاء كولومبيا جامعة خطة ضمن األول ويعترب ، الخارجية 

الجديدة.

عن الفتيات لتعليم األمم املتحدة مبادرة أعلنت ، النوعي التعليم عىل الفتيات وباألخص األطفال لحصول الدعوة يف جاللتها لجهود وتقديراً

للمبادرة. فخرية رئيسًة جاللتها إختيار

والطفولة االرسة
افتتح قدراتهم تطوير وتساعدهم يف توسع مداركهم التي الفرص أفضل عىل عىل حصولهم وحرصها وباألطفال بالتعليم اهت�مها وضمن

تنفيذه  وتم امللكة جاللة من �بادرة والذي جاء ، 2007 عام أيار ”متحف األطفال“ يف العبدالله رانيا امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك جاللة

التعليمية الربامج يف واملشاركة اللعب خالل من واالستكشاف والتعلم اإلبداع يشجع مكان لتوف� القطاع� العام والخاص مع فاعلة برشاكة

الوسائط. متعددة

األم حب عن تتحدث والتي الدائم“ ”الج�ل عنوان تحت كتبتها األردن قصة أطفال امللكة رانيا العبدالله جاللة شاركت األم عيد و�ناسبة

أفراد األرسة. ب� يستمر الذي وهوالحب والجدة

تنسيق  بهدف ، 2001 يف عام سامية ملكية بارادة تأسس الذي املجلس الوطني لشؤون األرسة رانيا امللكة جاللة ترتأس باألرسة اهت�مها وضمن

بعنوان لعمله شعارا املجلس واختار ، أفضل لألرس األردنية حياة نوعية لض�ن املجال هذا يف العاملة الوطنية املؤسسات كافة مع الجهود

عاملية“. ورؤية أردنية ”هوية

تقارير اىل اضافة باألرسة ، أهم املؤرشات اإلحصائية املتعلقة تتضمن التي األردنية األرسة وخريطة األردنية لألرسة بيانات قاعدة وأنجز املجلس

واملرأة. واألرسة الطفولة وقضايا واالقتصادية والزواجية والتعليمية الصحية النواحي من اململكة محافظات يف األرسة أوضاع توضح تحليلية

بشؤون األرسة الجهات املعنية من جهة بكل املناطة األداء للمهام من املستوى املقبول لتحدد األرسة ح�ية يتضمن معاي� دليال املجلس ويوفر

األرسي. العنف أشكال كافة من وح�يتها

واملسلمة العربية املجتمعات عن السيئة النمطية الصور وتغي� أهمية حوار الثقافات الدولية عىل زياراتها يف العبدالله رانيا جاللة امللكة وتركز

وتضمنت والغرب الرشق ب� الفجوة لجرس هدفت اليوتيوب موقع عىل خاصة صفحة بإطالقها املجال هذا يف جاللتها جهود وتكللت ،

اليوتيوب  جائزة عىل جاللتها وحصلت مالي� مشاهد. 4 من أك� قبل من شوهدت عديدة رسائل حملت بجاللتها فيديوخاصة الصفحة مقاطع

نوعها. االوىل من هي الجائزة وهذه واملسلم�. العرب عن النمطية الصور لتغي� املتواصل وسعيها لجهودها تقديرا ، لإلبداع
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”تويرت“ عرب عىل موقع خاصة جاللتها صفحة أطلقت ، االردن اىل عرش السادس قداسة البابا بنديكت زيارة مع وبالتزامن ويف أيار املايض

مهد املنطقة هذه بخصوصية جاللتها وذّكرت السالم املاسة لرسالة املنطقة حاجة عىل ركزت املوقع عىل لجاللتها مشاركة أول ويف ، االنرتنت

يساعد قد ذلك أن ”تويرت“ موقع مشاركتها يف حول والسالم.وقالت جاللتها والتسامح االعتدال رسائل منها الذين حملوا واألنبياء الرساالت

باالردن. التعريف باالضافة اىل ، حول العا� والعاملي“ النوعي ”التعليم قضايا اجل من حملتها

األيتام رعاية
دور  من بعد خروجهم األفضل مستقبلهم تحقيق عىل األيتام مساعدة بهدف األيتام ملستقبل األمان صندوق جاللتها 2003 أطلقت عام يف

2006, عام خ�ية كجمعية مأسسته �ت والذي القانونية لتجاوزهم السن الرعاية

مهن  عىل تدريبية الجامعات ودورات يف دراسية منحا ويقدم الصندوق يتي� ، نحو420 يقدمها التي والخدمات الصندوق عمل من وينتفع

رشكات مع صحيا والتشبيك املنتفع� بتأم� الصندوق ك� يقوم ، والتجميل املطارات والتكييف وادارة والتربيد والذهب املعادن صياغة مثل

واملنتفع�. العمل للخريج� فرص لتوف� الخاص القطاع من الداعمة واملؤسسات التوظيف

محليا املؤسسات من العديد تقدير كانت محط حيث نحواألفضل وتطلعاتها املجتمع بقضايا إ�انها جسدت رانيا امللكة جاللة إنجازات ان

نستذكر والغرب العرب النظر ب� وجهات وتقريب الثقافات حوار يف وعملها املستمر اإلنسا� املجال يف وتقديرا لجهودها ودوليا ، وعربيا

الدولية العالقات يف الفخرية الدكتوراه وكذلك منحها الثا� عبدالله جاللة امللك بحضور لشبونة يف الجنوب“ ـ لجائزة ”الش�ل جاللتها استالم

اإليطالية. الحكومة من ”الحياة“ ولجائزة اإلنسانية ميالنو مدينة األملا� ولجائزة اإلعالم لجائزة جاللتها واستالم ماليزيا يف مااليا جامعة من

ولذات الرتبوية العلوم يف الدكتوراة الفخرية شهادة الجامعة األردنية جاللتها منحت األردن يف التعليم قطاع تطوير يف وتقديرا ملساهمتها

أحداه� الطبق عاملي مستوى جائزت� عىل تسلمت ويف أمريكا ، للقيادة روكفيلر ديفيد جائزة جاللتها تسلمت املستوى العاملي وعىل القطاع

مؤسسة البحر جائزة منحت ايطاليا ويف ، النمساوية وي“ ”ماي مؤسسة جائزة كذلك وتسلمت سمسم حكايات وجائزة لإلنجاز الذهبي

املتوسط.

جائزة ”بامبي تسلمت أملانيا ويف ، لألطفال“ بارزة ”منارصة أول لقب اليونيسف جاللتها منحت والطفولة األرسة مجاالت يف لجهودها وتقديرا

العاملية األرسة صديق جائزة جاللتها منحت ، ك� اإلنسا� للعمل السنوية الجائزة تسلمت املتحدة لألمم األمريكية الرابطة االنسانية“. ومن

مختلف األنشطة  يف ودمجهم الخاصة بذوي االحتياجات جاللتها الهت�م الخاص الدويل األوملبياد وجائزة 2005 الصحية للعام اإلمارات وجائزة

املجتمعية.

ورخاء تنمية اىل للوصول تحقيقه ما �كن لتحقيق ، ساعية وظروفه مفرادته كل ، متحدية املستحيل عا� العبدالله رانيا امللكة جاللة دخلت

ام كربت دولة اي يف التنمية هرم ركزت عىل قد تكون بذلك ، ولعلها واملدرسة والتعليم االم.. والطفل.. عىل بذلك تركز ، مختلفة يف قطاعات

صغرت.

بتوجيهات تس� امللكة التي تربز عبقرية اردنية ، احتفالية بخصوصية الله العبد رانيا جاللة امللكة ميالد بعيد يحتفلون ، واالردنيون اليوم

”أبو حس�“ بقيادة جاللة الهمة“ ”أهل االنجاز فهم عىل بأنهم االقدر االردني� عزم عىل ، مشددة الثا� ابن الحس� الله عبد امللك جاللة

األردن..... قادة كلهم الهمة وأهل العزم ، وأهل قادة لقد جيشت الهمة“: (سيدي... ”مبادرة اهل تكريم حفل يف بقول جاللتها ذلك ملخصة

حد نساء ورجاالً عىل األفضل ، لنصبح ، أك� ، لنتعلم بعيداً ، لنحلم والدافع لنطمح أعطيتنا اإلرادة والقوة اآلخرين. بدورهم بتمك� يقومون

أوىل املجندات). العبدالله رانيا وأنا سواء.

تحتفل اردنية ارسة وكل ، واليوم جاللته مجندات اوىل ، لتكون حس� ابو نبع وتنهل من وتدرس يوميا تعيش تلّخص نهج ملكة كل�ت هي

لوحة ، تبدو الدستورية الثا� سلطاته عبدالله امللك عىل تسلم جاللة سنوات عرش مرور مع العام ، متزامنة بهذا رانيا جاللة امللكة بعيد ميالد

يجمع االردني�. واحد ونبض واحد قلب لتجتمع االحتفاالت حول ، خاصا طابعا ، تحمل مختلفة بألوان مزدانة اجمل بجاللتها االحتفال

بواك� فجاءت ، واالردني� االردن حب ، اساسها جاللة امللك بتوجيهات مشحوذة عز�ة تقودها ، متميزة سنوات عرش االنجازات ، هي كث�ة
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اىل ، املتميز“ واملدير للمعلم الرتبوي للتميز رانيا امللكة جائزة اىل“ ، االردن“ نهر ”مؤسسة فمن ، واالردني� االردن وعزم وحي من جاللتها

اىل ، االطفال“ ”متحف اىل ، ع�ن“ يف األوسط الرشق ألبحاث كولومبيا ”مركز اىل ، املعلم�“ لتدريب رانيا امللكة اىل“أكاد�ية ، ”مدرستي“

بوجوه واصوات بانجازات اردنية امللكة �يض جاللة ، الهمة“ ”اهل اىل ، ملستقبل األيتام“ األمان اىل“صندوق ، االرسة“ لشؤون الوطني ”املجلس

القطاعات. من كث� خارطة العا� يف عىل هامة مساحات لالردن وضعت كب�ة ، العا� بانجازات اىل ثم تنطلق جاللتها اردنية.. وسواعد

حراك وطني
عظيم حجم انجاز لتحقيق تعمل نحل خلية نسج عىل ركزت ، انجازات عبقرية الكل�ت وقليل من االحرف بعض ان تستجمع يف سهال ليس

مبادرات فّذة خالل من لالبداع له وافساح املجال االرد� للعقل ، واالهم وللطفل ، وللمرأة حيز ، للشباب كان ، مختلفة قطاعات عىل ركز ،

لغوي عجز امام نفسك لتجد ، السياسية وحتى ، واالقتصادية واالجت�عية ، التعليمة عىل االصعدة ابداع اوجد مساحات وطنيا خلقت حراكا

االنجازات. هذه تلخيص يف

ان يكون برضورة واضحة فلسفة من انطالقا ، التنمية مشاريع يف والعام القطاع� الخاص دمج التنموية سياساتها معظم يف جاللتها وعمدت

الطلبة ودعم الخاصة بالتعليم وتحديدا تلك ، املحلية الربامج كل يف واالصالح التنمية سياسات دعم يف ومساندا رشيكا الخاص املال رأس

واملدراس.

املسؤولية... ”أمانة الخصوص: بهذا جاللتها وقالت ، الخطط كل لدعم هاما اساسا الوطنية املسؤولية تكون ان عىل باستمرار جاللتها وركزت

البادية: سنام إبل عىل ربطوها الجبال: قمم عىل ساريات رفعوها البرتا ، صخور يف نحتوها جيل... بعد الطيبة جيًال أرضنا تناقلها قاطنو أمانة

والعونة والنشمية: ضاربة والفزعة مساعدة الغ� مسمياتها: عديدة انها اىل ، مش�ة رؤوسهم وعقال عىل أكتافهم ، عيونهم يف رشاراً حملوها

عىل قادرون كلهم االردني� عىل ان الكل�ت الهامة بهذه جاللتها لتؤكد يولد“ جيل مع كل متوارثة الهاشمي ، من األردن شرب كل يف جذورها

االفضل. مع قيادتهم يحققون جنب اىل جنبا املتناهي والعطاء حمل املسؤولية

�ناسبة آذار املايض العارش من يف العبدالله امللكة رانيا جاللة اطلقتها التي ”أهل الهمة“ مبادرة فكانت الشأن بهذا برامج جاللتها وتعددت

أثرت التي والج�عات عىل األفراد الضوء تسليط إىل وهدفت ، الدستورية سلطاته ابن الحس� الثا� امللك عبدالله لتويل جاللة العارشة الذكرى

اململكة  أنحاء مختلف من ترشيح طلب ألف 45 من أك� وصلها حيث فئاته األرد� �ختلف معها املجتمع وتفاعل ، يف مجتمعاتها املحلية

للمبادرة. االلكرتو� واملوقع الربيدية عرب املكاتب

وتم ، املباردة بهذه العرشة عن اس�ء الفائزين االعالن تم امللكة رانيا وجاللة الحس� ابن الثا� الله عبد امللك جاللة ّرشفه مميز ويف حفل

بانفسنا وقالت: الفخر جاءت لتجديد الهمة اهل ان عىل يف الحفل القتها كلمة خالل جاللتها اكدت حيث ، امللك جاللة قبل من تكر�هم

األردني� قلوب أن ، العرش عىل لجلوسك العارش العيد يف ، الجاللة صاحب يا ول� نؤكد لك بأنفسنا ، لنجدد الفخر أهل الهمة ”أطلقنا

تسترشف � عالياً ستظل ترفعك مرفوعة ، وهامات صلبة أكتاف ترتكز عىل ، بل منصة تقف عىل ال أنت اليوم أهله.. وعىل األردن عىل غيورة

ذاك. وإصالح لتحقيق هذا إليجاد وسيلة التي تسهرها الليايل لك ين� ، القمر ضوء من قريباً ولتظل مستقبل األردن:

وآمناً“. مزدهراً وحنكتك بحكمتك بلدنا ليظل وتعبك. وقتك يف الله بارك

للوطن األفضل وتحقيق العطاء مزيد من ، نحو قائده يس� وراء االردن ان تؤكد جديدة وعهد اردنية وعد هذه الكل�ت عنوانا لقصة فكانت

من االالف عن كشفت اردنية ابداع بل حكت قصة فقط فازوا الذين العرشة الهمة“ ”اهل تكن فلم ، كانت االمكانيات مه� كل ظل يف ،

واالبداع. الهمة اهل

لخدمة الغ� الذين يعملون اآلالف �ثلون املساء هذا معنا املتواجدون النهائيون واملرشحون كث�ون... الهمة ”أهل الشأن: بهذا جاللتها وقالت

املجتمع“. فيها لرفعة املتطوعون تكاتف جمعيات من خالل أو بشكل فردي ،

البرشية القدرات
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حيث ، خارقة العطاء والفكر تقوده قيادة بقلب ارد� نابضة مستمرة اردنية لهّمة او النهاية البداية ”اهل الهمة“ تكن � الحال وبطبيعة

وقالت ، كب�ة مساحة كان والعلم ، لكن للتعليم الهمة“ ”اهل يف ايضا تغفله و� ”العلم“ عىل مبدأ مشاريعها ومبادراتها كل يف جاللتها ركزت

الطبيعية باملوارد األغنى بلدنا ال يكون ”قد املرشق“.. األردن ومنه ينهل صناع غد ، تطور كل هو أساس ”العلم العلم: عىل حرصها يف جاللتها

”اإلنسان ، إن الله ثراه طيب ، البا� الحس� الشأن ”قال بذات تضيف البرشية“.. والقدرات بالعقول األردن مع سخياً كان القدير العيل لكن ،

فاعًال عضواً يكون � ، التمك� هو لشعبه قائد يقدمه ما وأ�ن األرد�. املواطن يف باستث�رك املفهوم ذلك سيدنا يا عززت وقد ما �لك“. أغىل

قائداً“. بل ، ال يكون مسَ�اً ول� املجتمع ، يف

نيسان يف ”مدرستي“ مبادرة جاللتها فاطلقت ، املدرسية البيئة بتحس� بدأت حيث ، جاللتها االكرب يف برامج املساحة والتعليم للعلم فكان

خالل  من ، والخاص العام القطاع� ما ب� الرشاكة مبدأ تعزيز ، التعليمية التنمية اىل جانب بها جسدت ، حكومية إلصالح 500 مدرسة 2008

غ� املد� املجتمع ومنظ�ت والخاص العام ومؤسسات القطاع املحلية املجتمعات أهايل مع بالتعاون عليها واملحافظة هذه املدارس اصالح

علـى تقترص الحكومية املدارس مسؤولية تعد منها فقالت:“فـلـم الثانية املرحلة اطالق حفل خالل املبادرة اهمية الربحية.وحددت جاللتها

مندوبـيها تواجـد علـى الخاصة الرشكات بعض حرصت بل ، باالستث�ر الخاص القطـاع يكتف ك� لـم وأهالـيهـم ، وطـالبـها ومعلميها مدرائها

علـى والزرقـاء. نعول العاصمة القـته مدارس الذي االهت�م ، ومادبا والبلقاء وجرش عجلون تلقى أن واآلخر“..“نأمل الح� ب� املدارس يف

متخل� ال ، دائرة علـى نعول ، فأكثـر أكثـر شأننا من يرفع أن العلم علـى نعول ، أولـوية التعليم بـأن ثقتكم علـى نعول ، حسكم باملسؤولية

منها. الثانية املرحلة لنجاح ، محّفزة االوىل مرحلتها يف ”مدرستي“ نجاح جاللتها اعلنت الكل�ت بهذه فيها“ الثقة عن

استهدفت  ، والزرقاء مدرسة يف ع�ن من 100 ، واحد فقط عام خالل وطالبة ألف طالب 61 تستهدف ان استطاعت املباردة ويشار اىل ان

أساسا ذلك ، فكان وموارده وخرباته بتجاربه كّل العام والخاص ، والقطاع األهايل برشاكة ، وذلك وعقولهم صفوفهم ، وبرامج مدارسهم ، مبا�

ومادبا.  والبلقاء وعجلون جرش يف أخرى مدرسة 100 مدرستي ، من مرحلة جديدة هذا العام لتبدأ مدرستي ، نجاح من أسس

التميز الرتبوي
مجال وايضا يف ، املدير املتميز وجائزة املتميز املعلم جائزة تشمل الرتبوي التي للتميز رانيا امللكة جائزة جاللتها ، اطلقت ذات االطار ويف

جاللتها سعي ويف اطار تحس� وضع املعلم

األردن  يف املعلم� تدريب اىل التي تهدف املعلم� رانيا لتدريب امللكة أكاد�ية 2009 حزيران يف جاللتها افتتحت املعلم� لتطوير ودعم

خالل تبذلها التي جاللتها جهود ضمن جاء والذي ، ع�ن يف األوسط الرشق ألبحاث كولومبيا مركز جاللتها املايض افتتحت آذار ويف ، واملنطقة

البحوث ومشاريع الدويل التعاون العا� لتشجيع يف املراكز من مجموعة النشاء كولومبيا جامعة خطة األول ضمن ويعترب ، زياراتها الخارجية

تحس� عنه نتج الذي االمر ، سنوات العرش مدى عىل جاللتها اولويات جدول عىل ، املدرسية البيئة وتحس� واملعلم التعليم الجديدة.فكان

ذات  املدرسة مدير سيأخذ العام ، وهذا املتميز املعلم جائزة لنيل سعيا االبداع عىل املعلم� وتحفيز ، االن حتى مدرسة 200 اك� من وضع

عربيا وعامليا. بل محليا فقط ليس عربية رائدة تربوية تجربة اوجدت �وذجية تربوية جاللتها منظومة بجهود فكانت ، التكريم

املشاريع االنتاجية
، كثب عن عىل واقعها واالطالع املحافظات عىل كل مستمرة جوالت من خالل واقعيا ، عىل تفاصيل االمور عىل الوقوف جاللتها حرصت ك�

املشاريع من حزمة جاللتها رعت حيث ، االفضل الكريم والحياة العيش لهم تضمن احتياجاتهم بسبل وتلبية املواطن� مطالب اىل واالست�ع

النساء. وتحديدا املواطن� وضع من شأنها تحس� اية مشاريع دائم ومستمر ، ودعمت بشكل املحافظات يف التنموية والربامج

 ، الجاللة صاحبي رعاية وتحت للزراعة عاما 2009 للعام واعالنه امللك جاللة رؤية وضمن ، الهادفة االنتاجية املشاريع دعم اطار ويف

قاعدة  إيجاد  عىل سيعمل الربنامج هذا ، األردن“ يف  العضوية للزراعة  الوطني ”الربنامج مزارع 400 و�شاركة رانيا امللكة جاللة أطلقت

االرايض  من 2% حوايل تحويل من خالل العضوية العاملية الزراعة يف أساس كرشيك بها ومعرتف مقبولة االردن يف العضوية للزراعة مستدامة

والفواكه الطازجة ستشمل الخضار الربنامج يف املستهدفة بان القطاعات عل� ، املقبلة سنوات خالل العرش العضوي الزراعي لإلنتاج الزراعية

إقامة سيتم في� ، الطبيعية االنتاج ومدخالت ، الغذا� التصنيع وقطاع واألس�ك ، الحيوا� واإلنتاج ، الطبية والعطرية واملجففة ، والنباتات

للزراعة  للتحول الراغب� مزارعا من 50 لحوايل الفني تقديم الدعم سيتم ك� تغطي كافة جوانب الزراعة العضوية ، مشاريع ريادية خمسة
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العضوية.
، سكانها  حياة تفاصيل عىل كل واالطالع القرية عىل جاللتها بها قامت  وبعد جولة  املدورة قرية  اىل لجاللتها جولة ، ويف االطار هذا يف

خالد ، حيث تفقدت جاللتها مزرعة املزارع كباقي ليست ، املزرعة رمال الصحراء وسط يافعة خرضاء الفهد ابو مزرعة بانت ، واحتياجاتهم

اىل اضافة والفاصوليا والقمح والشع� البطاطا يتم زراعة حيث الرئيسة املحاصيل إنتاج عىل واطلعت العامل� فيها والتقت فهد“ ”ابو الطعنة

بعد  املزرعة يف املعتمدة الحديثة الزراعية االساليب حول فهد ابو مع الحديث جاللتها وتبادلت ، البصل من اصناف و3 والعنب اللوز اشجار

يف الواليات املتحدة. مكسيكو نيو معهد مع التعاون

وتقديم ظروف ، ظل أي يف واالبداع النجاح وانتزاع املواطن� ابداعات عىل لالطالع امليدانية جاللتها زيارات واحدة من الزيارة فكانت هذه

ب� 30  وما دا�ة عمل فرصة 18 نحو توفر وانها سي� ، الظروف اقىس ظل �وذجا رائعا لالبداع يف فهد مزرعة ابو كانت حيث ، الالزم الدعم

للمحاصيل فيها. الزراعية الدورات حسب فرصة عمل 100 اىل

وقصص النجاح. االبداع دعم شأنه من ما لكل الواقع ارض وعىل املتابعة الحثيثة يف جاللتها هي سياسة هكذا

االطفال متحف
اىل الوقوف اضافة ، االفضل لهم توفر مشاريع ودعم اية ، املواطن� احتياجات عىل تعددت جوالت جاللتها للوقوف بل فحسب ، هذا ليس

وقرى اململكة ومدن ، املحافظات بكل جاللتها من شخصية �تابعة الواقع ارض عىل جاللتها التي اطلقتها املبادرات كل يف االنجاز حجم عىل

شملتها التي معظم املدارس تحس� عىل بنفسها ارشفت جاللتها التي ”مدرستي“ مبادرة يف وتحديدا ، من حقيقة التطبيق جاللتها لتتأكد ،

الدور اهمية عىل واالطالع يحدث تفاصيل ما عىل للوقوف للمباردة الداعم� الخاص القطاع ممثيل اصطحاب عىل حرصت ك� املبادرة ،

به. يقومون الذي

االقتصادية مكانة وللتنمية للتعليم كان فك� وعطاء مميزا ، ، اهمية خاصة كل مناحي الحياة اعطت فقد مع� عند حد جاللتها جهود تقف �

ومشاريع وبهم مبادرات لهم فاطلقت ، جاللتها اجندة عىل كب�ة جدا مساحة للطفل فكان ، متعددة عطاء الشكال مساحات كانت هناك

صحية عدة مشاريع خالل من واالمهات ، االطفال صحة موضوع يف جاللتها اهت�م جانب اىل ، االطفال“ ”متحف ابرزها من ، كان مختلفة

لتحس� وضع سعت كلها ، اخرى ، ومشاريع وبرامج حملها خالل واالم ، بالطفل االهت�م من خالل ، املبكرة من الوفيات تحمي الطفولة

االطفال.

االردن نهر ، فكانت مؤسسة كر�ة حياة وتوفر لها تدعم قضاياها ومؤسسات عدة برامج من خالل ، باملرأة للعناية برامج جاللتها وضعت ك�

ترشيعية مناسبة توف� بيئة جانب اىل النسائية ، والجمعيات ، النسوية للمشاريع الدعم جاللتها لتقديم وسعت ، املرأة شؤون ومجلس ،

لهن. كر�ة حياة وتأم� املعنفات بالنساء االهت�م جانب اىل ، املرأة لقضايا

، الظاهرة هذه من مناسبة من اك� يف محذرة ، أحمر خط والطفل املرأة ضد العنف امللك بأن جاللة ترجمة لتوجيهات جاللتها وشددت

احمر. خط فهي بها يجب التهاون ال املرأة مسألة ضد العنف ان ذلك ، ورفضها بكل اشكالها

جانب ، اىل العاملية جوالتها بعض يف معها الشباب اصطحاب عىل تحرص فكانت جاللتها ، خاصة عناية ايالء الشباب عىل جاللتها حرصت ك�

الهمة“ ”اهل مبادرة ، فكانت بالشباب تعنى التي املبادرات الكث� من جاللتها ووجهت ، مختلفة مواقع يف الشباب لجاللتها مع لقاءات

بعد األفضل مستقبلهم تحقيق األيتام عىل مساعدة األيتام“ بهدف األمان ملستقبل ”صندوق مبادرة جانب اىل ، هذه املبادرات من واحدة

الشباب  اخرى عديدة تستهدف وبرامج ، 2006 عام كجمعية خ�ية مأسسته �ت والذي القانونية السن لتجاوزهم الرعاية دور من خروجهم

القضايا. مختلف يف عامليا االوىل الصفوف يف مقدمة االرد� الشاب لوضع جاللتها جانب سعي اىل ،

مكانة عاملية
� الذي والعطاء االنجاز ، هذا رانيا العبد الله امللكة جاللة به تقوم عبقري انجاز مل� حجم قليلة بكل�ت توجز سهال ان اسلفت ليس ك�

املنطقة قضايا دعم جاللتها عىل حرص اىل اضافة ، مختلف املحافل الدولية يف امللكة لجاللة عاملية مكانة تحقيق تجاوز اىل بل محليا يقترص
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والنساء. االطفال بشؤون تعنى التي تلك سي� ، والعا�

عليها الغاشم االرسائييل العدوان بعد املرير هاشم واقع غزة متحدثة عن بلغة انسانية بيضاء العا� خاطبت عندما ، عربيا جاللتها مواقف من

الطالق عقد صحفي خالل مؤ�ر وقالت عسكرية“.. ضحايا لعمليات ، كانت جنسية من اي ، االطفال يقع ح� منقوصة ”انسانيتنا ، وقالت:

العاملي االعالن كان اذا في� االول االهمية يف غاية تساؤل� االمر امام واضعة ، قطاع غزة يف االنسانية املتفاقمة االوضاع حول اغاثة نداء

اإلنسان؟،، حقوق بنفس جديرا ان يكون ابن غزة هاشم إنسانا والثا� االنسان عامليا.. لحقوق

ليس هذا ، وشيوخها ونسائها غزة الطفال االفضل لتحقيق جاللتها من سعيا ، لصالح الغزي� لجمع التربعات جاللتها بحملة شاركت وكان ان

مكانة مبادرات.وحققت جاللتها عدة خالل من العا� ، مختلف دول والشباب يف ، واملرأة الطفل قضايا دعم يف جاللتها بل ساهمت فحسب

، والشباب والطفل ذات العالقة باملرأة القضايا وتحديدا مختلف يف الخارطة العاملية عىل واسعة مساحة خاللها من لالردن اوجدت ، عاملية

والحضارات. الثقافات وحوار ،

جوائز عديدة
من كب�ا عددا نالت حيث ، ودوليا وعربيا املؤسسات محليا من العديد تقدير محط كانت لجاللتها والدويل والنشاط العر� للجهد ونتيجة

عبدالله امللك جاللة بحضور لشبونة يف ـ الجنوب“ لجائزة ”الش�ل جاللتها استالم الجوائز هذه ابرز ومن ، والعربية العاملية التكر�ية الجوائز

ولجائزة مدينة األملا� اإلعالم لجائزة جاللتها واستالم ماليزيا يف مااليا جامعة الدولية من العالقات يف الفخرية الدكتوراة وكذلك منحها الثا�

األردنية منحت الجامعة األردن يف التعليم قطاع تطوير يف جاللتها ، وتقديرا ملساهمة الحكومة اإليطالية ”الحياة“ من ولجائزة اإلنسانية ميالنو

ويف ، روكفيلر للقيادة ديفيد جائزة جاللتها تسلمت العاملي املستوى وعىل القطاع ولذات الرتبوية العلوم يف الفخرية الدكتوراه جاللتها شهادة

”ماي مؤسسة جائزة كذلك وتسلمت سمسم حكايات وجائزة لإلنجاز الذهبي الطبق أحداه� عاملي مستوى عىل أمريكا تسلمت جائزت�

جاللتها اليونيسف منحت والطفولة األرسة مجاالت يف لجهودها وتقديرا ، البحر املتوسط مؤسسة منحت جائزة ايطاليا ، ويف النمساوية وي“

لألطفال“. بارزة أول ”منارصة لقب

الفتيات املتحدة لتعليم األمم مبادرة أعلنت ، النوعي التعليم عىل الفتيات وباألخص األطفال الدعوة لحصول يف جاللتها لجهود تقديراً ، وكذلك

تقدير ك� تم ، مختلفة جوائز جاللتها منح وتم ، مختلفة اخرى مجاالت يف جاللتها تكريم تم فخرية للمبادرة.ك� رئيسًة جاللتها عن إختيار

القضايا. من عدد امللكة يف جاللة لجهود نتيجة وتكر�ة دولية مناسبة اك� من يف االردن

هذا يف جاللتها مع حالة خاصة ليعيشوا ينتظرونه االطفال من وبات كث� العبد الله ، رانيا امللكة جاللة اجندة يف رمضان خصوصية ويأخذ

توجيهات جاللة مع انسجاما تأ� والتي ، الفضيل الشهر جاللتها خالل مبادرات بفضل الكث�ين عند مميزة له سمة اصبح اذ الفضيل ، الشهر

الثا�. الله عبد امللك

للسنة لتستقبل إربد من امللكة جاللة هذا العام اطلقته ، الفضيل الشهر خالل امللكة جاللة تطلقه رمضا� عنوان فرح هاللك“.. هل ”خيمة

امللك مربة جمعية يف بجولة قامت جاللتها الخيمة إىل التوجه ، وقبل اململكة يف األطفال رعاية مؤسسات من املستفيدين التوايل عىل الثانية

الال� الفتيات من ملجموعة خدماتها والتي تقدم املربة مؤخراً ملبنى أضيفت الجديدة التي التوسعة جاللتها وتفقدت األيتام ، لرعاية حس�

عاماً.  - 18 12 ب� أع�رهن ترتاوح

”هل خيمة ستواصل ، في� هاللك“ ”هل خيمة تقام حيث الرياضية الحسن مدينة إىل املربة أطفال من مجموعة بصحبة جاللتها وتوجهت

واملفرق وجرش من عجلون وتستقبل أطفاالً الرياضية الحسن مدينة إربد يف محافظات هي: ثالث يف العام هذا ستقام جوالتها حيث هاللك“

وتستقبل األطفال الحس� جامعة ومعان يف ، وع�ن والزرقاء واملفرق مادبا من أطفاالً وتستقبل الرياضية يف مدينة الحس� ، وع�ن وإربد

ومعان. والطفيلة والكرك العقبة من

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2009\08\LocalAndGover_issue693_day31_

id171444.htm
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        العدد: 1833                                                                                                        التاريخ: 2009-8-31

اليوم: اإلثن� ص1 )                                                                                  الصفحة: ( حياتنا         رقم

واملساواة العدالة وتحقيق التعليم إلشاعة عىل األمل مفتوحة رانيا: عيون امللكة

باملعرفة لالرتقاء واعد مستقبل إىل ويتطلعون جاللتها ميالد يحتفلون بعيد  األردنيون

الراعي أرشف

ع�ده مستقبل جديد صياغة أجل من كلل بال تعمل ما تزال جاللتها اليوم، العبدالله الذي يصادف رانيا امللكة جاللة ميالد عيد يف ع�ن -

لتحقيق العرص، فلك يف والدخول والحداثة العوملة معطيات ب� ”التشابك“ من حالة تحقيق عىل العمل يف جاللتها تنهمك ك� التعليم.

املجتمع. وشابات شباب ب� من التعليم نوعية مخرجات

الناس“. ب� واملساواة العدالة، تحقيق يف الحقيقي العامل يكون أن ”�كن القادة، ب� إلهاما األك� امللكة جاللة تقول ك� فالتعليم،

التي جاللتها عليها تشدد رسالة اللفظي، أو الجسدي سواء العنف، الطلبة وتجنيب املدارس، نوعية وتحس� واالرتقاء به، بالتعليم االهت�م

حب وعطف. بكل ترعاهم الذين أطفالها الطلبة ترى يف ميالدها، وهي عيد اليوم يصادف

وإ�ا الطلبة جواز معاقبة وعدم ومخرجاته، التعليم إىل أهمية تش� توعوية“، ”رسائل بـ املجتمع عىل جاللتها واألخرى، تطل الفينة ب�

وحقوقهم. بواجباتهم توعيتهم

جميع  يف مدرسة 500 إلصالح تهدف التي ”مدرستي“ مبادرة أبرزها من متعددة، مبادرات جاللتها تطلق التعليم، مخرجات نوعية ولتحس�

األردني�. الطلبة من اآلالف حياة عىل ”إيجابيا“ لتؤثر اململكة، أنحاء

العدالة واملساواة تحقيق يف الحقيقي العامل يكون �كن أن التعليم أن ”أشعر جاللتها العام، قالت عام ونصف زهاء قبل املبادرة إطالق يوم

وتحقيق حياتهم، من لالستفادة الفرصة وإعطائهم مسارهم، تغي� عىل القدرة يف بداياتهم حظا أقل كانوا من أعطوا وإن استطعتم، ب� الناس،

األفضل“.

املقبلة. الخمس مرحلة مائة مدرسة خالل السنوات كل وتضم الثانية، منها املرحلة بدأت مراحل خمس عىل املبادرة هذه وتنفذ

اإلبداع. عىل األطفال تحفز إيجابية تعليمية تطوير بيئة يف ”مدرستي“ ساهمت إطالقها، عىل عام من أقل وبعد

التي أطلقتها الرتبوي للتمّيز رانيا امللكة جائزة أيضا جاءت بالطفل، جاللتها اهت�م منذ الذي تشكل التعليمي يف القطاع ويف مجال عملها

املتميز، وحاليا جائزة املدير املتميز. املعلم جائزة لتشمل جاللتها
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التي املعلم� لتدريب رانيا امللكة أكاد�ية املايض (يونيو) حزيران يف الرتبوية، افتتحت جاللتها العملية عنارص بجميع االهت�م يتكامل وحتى

التعليمية. العملية وتطوير إمكاناتهم زيادة بهدف واملنطقة، اململكة يف املعلم� تدريب إىل تهدف

واملنطقة. األردن يف الرتبوية السياسات وتطوير املعلم�، إعداد يف مجال للخربة مركزاً مستقلة، لتكون كمؤسسة األكاد�ية وأنشئت هذه

خالل جاللتها تبذلها التي الجهود ضمن جاء والذي ع�ن، األوسط يف الرشق ألبحاث كولومبيا مركز جاللتها افتتحت (مارس) املايض ويف آذار

اململكة. إىل مراكز األبحاث جذب يف زياراتها الخارجية

البحوث ومشاريع الدويل التعاون لتشجيع العا� يف املراكز إلنشاء مجموعة من كولومبيا خطة جامعة ضمن نوعه من األول املركز هذا ويعترب

الجديدة.

عن الفتيات لتعليم األمم املتحدة مبادرة أعلنت النوعي، التعليم عىل الفتيات، وباألخص األطفال، لحصول الدعوة يف جاللتها لجهود وتقديراً

للمبادرة. فخرية رئيسًة جاللتها اختيار

جاللة كان قدراتهم، تطوير يف وتساعدهم توسع مداركهم التي أفضل الفرص عىل حصولهم عىل وحرصها وباألطفال بالتعليم وضمن اهت�مها

جاللتها. من �بادرة 2007 العام (مايو) أيار يف ”متحف األطفال“ رانيا افتتحا امللكة وجاللة الثا� الله عبد امللك

متعددة التعليمية الربامج يف واملشاركة اللعب، خالل من والتعلم واالستكشاف، اإلبداع،  يشجع  مكان لتوف� املتحف هذا افتتاح وجاء

الوسائط.

”فرسان التغي�“، بأنهم وصفهم الثا� الله عبد امللك جاللة كان للشباب الذين كب� فجاللتها داعمة بشكل بالنسبة للشباب؛ الحال يختلف وال

والدعم. العالية واملعنوية الطاقة الشباب روح ”دا�ا، �نحني يوتيوب موقع عىل الخاصة صفحتها عىل جاللتها بحديث دوما يذّكر ما وهو

ترابطنا“. عامل ألنهم احتياجاتهم مع وتتناسب لتتكيف طرقي من وُأغّ� منهم، أتعلم الوقت طوال لذلك،

 

قائلة الشباب جاللتها خاطبت املايض، (مارس) آذار يف الرتبوية العلوم يف األردنية الجامعة من الفخرية الدكتوراة لشهادة جاللتها تسّلم يوم

رؤوسكم نشميون، املواهب، متنوعو مثقفون، .. متعلمون، بكم أكرب إليكم اآلن أنظر وأنا ح� إىل شبابه، فانظر مجتمعاً تعرف أن أردت ”إذا

وعطاء شباب بلدنا“. وانجاز نجاح معنا نحمل نسافر فح� وأنا، الثا� الله عبد امللك جاللة مفخرتنا أنتم عالية..

إليهم. قريبا أسلوبا يجسد �ا متطورة تكنولوجية وسائل عرب الشباب مع الشابة امللكة تتواصل مستمر وبشكل

النمطية الصور ولكن الرائعة، باألمور ميلء العا� أن ونجد زلنا نفتقر للتواصل، ما البعض، بعضنا االتصال مع فيه يسهل عا� ”يف جاللتها تقول

واكتشافها“. عليها التعرف من تحد

وتجس� واحرتامها، الناس ب� بالقواسم املشرتكة لالعرتاف بدء حوار عاملي بهدف يوتيوب موقع خاصة عىل صفحة أطلقت كانت جاللتها

للقلوب. األقرب ملكة هي الحوار مع من حرة مساحة الرشق والغرب، وخلق ب� الفجوة

فيديو لتصوير مقاطع العا� حول املئات شجعت فيه الذي الوقت يف عضو، عرشة آالف من واك� زيارة مالي� ثالثة اك� من الصفحة وسجلت

العرب واملسلم�. عن النمطية الصور تغي� أجل من بهم خاصة

يف االستدامة تقارير مؤ�ر إعداد يف مشاركتها خالل مجموعة القيادة العربية لالستدامة املايض (مايو) يف أيار كذلك أطلقت جاللتها وكانت

أمسرتدام.

التعليم أهمية يعكس وهو ما طلبة، فيها يشارك االستدامة، تقارير وإعداد باالستدامة لاللتزام املنطقة يف نوعها من وتعترب املجموعة األوىل

جاللتها. لدى
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االجت�ع املايض ترأست (نوفمرب) الثا� ترشين لالستدامة، ويف العربية القيادة ملجموعة األول أمسرتدام االجت�ع يف ترأست جاللتها وكانت

الشباب. وتوظيف االجت�عية املساواة عىل األعضاء للرتكيز جاللتها دعت حيث ع�ن؛ يف عقد الذي للمجموعة الثا�

غ�  مؤسسات اىل باإلضافة تطورا، املشاريع أك� من إقليميا مرشوعا �ثلون 12 عضوا 22 حاليا لتضم عضوا، عرش بستة املجموعة وبدأت

وحكومية. حكومية

بأهمية اعداد العام الوعي ونرش  التقارير االستدامة وإعداد  مفهوم تغي� أساليب مناقشة أجل من سنويا مرات أربع املجموعة وتجتمع

التقارير.

وتشجيع الثقافية تجس� الفجوة يف لدورها تقديرا املايض (سبتمرب) أيلول يف روكفيلر للقيادة جائزة ديفيد عىل حصلت التي امللكة، جاللة

”السوية من يرفع طموح ملستقبل السعي عن يوما تتوان � واالستدامة، والتمك� والفقر بالتعليم املتعلقة  للتحديات للتصدي الجهود 

التعليم. يف يكون التطور والنجاح منها بأن إ�انا األكاد�ية“

عملت التي أبرزهم جاللتها القضايا، كانت اهم مع للتعامل الجهود توحيد يف وشجاعة متميزين اظهروا رؤية سنويا لقادة ُ�نح الجائزة هذه

واملنطقة. اململكة يف التعليم �ستوى لالرتقاء طاقتها بكل

أفرادها. وح�ية األرسة عىل وحدة واملحافظة املجتمعات املحلية، �ك� إىل يتعداه بل التعليم، مجاالت عىل جاللتها اهت�م يقترص وال

الله عبد امللك الجاللة صاحب لتويل العارشة بالذكرى لالحتفال ”أهل الهمة“ مبادرة آخرها كان من املبادرات، العديد جاللتها أطلقت لذلك

كث�ين. حياة تغي� يف ساهمت ملهمة عىل قصص الضوء تسليط الدستورية، بهدف سلطاته الثا�

حياة  يف اإليجا� التغي� إلحداث وغ� الربحية“ الحكومية ”غ� األردن نهر 1995 مؤسسة العام أسست جاللتها كانت املجال التنموي، ويف

األوىل  لتكون 2000 العام للمؤسسة التابعة األمان  دار فجاءت املستمرة، جاللتها متابعة خالل من الرؤية تلك وتجذرت واملجتمع. الفرد

وتأهيل وعالجهم ح�يتهم بهدف االساءة أشكال من ألي شكل تعرضوا الذين األطفال استقبال عىل تعمل والتي والوطن العر� األردن يف

أرسهم.

املشاريع التي من الكث� يف املستدامة التنمية والجمعيات لتحقيق لألفراد القدرات وبناء املجتمعات �ك� مجال االردن“ يف ”نهر وتعمل

من كث�ا تواكب العربية املنطقة يف أهلية مؤسسة أول لتكون االستدامة حول تقريرا بإصدارها أع�لها املؤسسة توجت وقد وترعاها، تنفذها

األردن واملنطقة. يف الركب وتقود االستدامة مجال يف العاملية املؤسسات

معيشة مستوى تحس� يف للمساهمة األردن يف لها مكاتب افتتحت مؤسسة فينكا الدولية الصغ�ة، املشاريع يف مجال لجهود جاللتها وتقديرا

األردنية. العائالت من العديد

،2001 العام يف سامية ملكية بإرادة تأسس الذي األرسة لشؤون الوطني املجلس الله امللكة رانيا العبد ترتأس باألرسة، جاللتها اهت�م وضمن

شعارا املجلس واختار األردنية، لألرس أفضل نوعية حياة املجال لض�ن هذا يف العاملة املؤسسات الوطنية كافة مع الجهود تنسيق بهدف

عاملية“. ورؤية أردنية ”هوية عنوانه لعمله

العربية واملسلمة. املجتمعات عن السيئة النمطية الصور وتغي� الثقافات، حوار أهمية عىل الدولية زياراتها يف جاللتها، ك� تركز

موقع خاصة عىل صفحة جاللتها أطلقت األردن، اىل عرش السادس بندكتوس الفاتيكان بابا قداسة زيارة مع  وبالتزامن املايض، (مايو) أيار ويف

هذه بخصوصية جاللتها وذّكرت السالم، لرسالة املاسة املنطقة حاجة ركزت عىل املوقع عىل لجاللتها مشاركة أول ويف االنرتنت، عرب ”تويرت“

والتسامح والسالم. االعتدال منها رسائل حملوا واألنبياء الذين الرساالت مهد املنطقة
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ملستقبل  األمان صندوق جاللتها أطلقت 2003 العام ففي لأليتام؛ أفضل لتأم� مستقبل دؤوب بجهد جاللتها عملت بل فحسب، هذا وليس

القانونية. السن لتجاوزهم الرعاية دور من بعد خروجهم األفضل مستقبلهم عىل تحقيق األيتام األيتام بهدف مساعدة

مثل  مهن عىل ودورات تدريبية جامعية، دراسية ويقدم منحا ويتيمة، يتيم 800 نحو يقدمها التي والخدمات الصندوق عمل من وينتفع

مع رشكات والتشبيك صحيا املنتفع� بتأم� الصندوق يقوم ك� املطارات. والتجميل وإدارة والتكييف والتربيد والذهب املعادن صياغة

واملنتفع�. العمل للخريج� فرص لتوف� الخاص القطاع من الداعمة واملؤسسات التوظيف

يف الجنوب“ ”الش�ل/ جاللتها جائزة إذ منحت والوطنية، والعربية الدولية الجوائز من عىل مجموعة جاللتها حصلت الجهود لهذه وتقديرا

وجائزة مدينة األملا�، اإلعالم وجائزة ماليزيا، يف مااليا جامعة من الدولية العالقات يف الدكتوراة الفخرية وكذلك امللك، بحضور جاللة لشبونة

اإليطالية. من الحكومة ”الحياة“ اإلنسانية، وجائزة ميالنو

سمسم. حكايات وجائزة لإلنجاز،  الذهبي الطبق إحداه� عاملي مستوى  عىل جائزت� جاللتها  تسلمت األم�كية، املتحدة الواليات ويف 

املتوسط. البحر مؤسسة جائزة منحت ايطاليا ويف النمساوية. وي“ ”ماي مؤسسة جائزة وتسلمت كذلك

جائزة ”بامبي تسلمت أملانيا ويف لألطفال“، بارزة ”منارصة أول لقب جاللتها اليونيسيف منحت والطفولة األرسة مجاالت يف لجهودها وتقديرا

اإلنسانية“.

صديق جاللتها جائزة منحت ك� اإلنسا�، للعمل الجائزة السنوية العبدالله رانيا امللكة جاللة تسلمت املتحدة، لألمم األم�كية الرابطة ومن

يف  ودمجهم الخاصة االحتياجات جاللتها بذوي الهت�م الدويل الخاص األوملبياد وجائزة 2005 الصحية للعام اإلمارات وجائزة العاملية األرسة

املجتمعية. األنشطة مختلف

http://www.alghad.jo/index.php?news=445191
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Sunday, August 31th, 2008

Queen Rania celebrates birthday today 

Clockwise from above: Their Majesties King Abdullah and Queen Rania head to the celebration marking the 10th 
anniversary of the Monarch’s accession to the Throne on June 9, 2009; the Queen with students at the Mulberry School 
for Girls in London on June 19; Her Majesty with victims of the 2005 terrorist attacks in Amman; and the King and Queen 
with Their Royal Highnesses Prince Hashem and Princesses Iman and Salma at the opening of the Children’s Museum 

in May 2007 (Photos by Naser Ayoub)

AMMAN (JT) - Her Majesty Queen Rania celebrates her birthday today marking the end of a 
year that saw several achievements on the national and international arenas. 

Over the past year, the Queen devoted a great deal of attention to several issues including 
education, dialogue, children, women, youth and society through her various activities, both 
at the local and international levels. 

At the national level, and in support of education, Queen Rania launched the “Madrasati” 
Initiative earlier this year, which seeks to make education a social responsibility. 

In addition to maintenance work, the initiative supports educational programmes and works 
to provide quality teaching aids in public schools. Based on the principles of participation and 
partnership between the private and the public sectors, the initiative is working to modernise 
and renovate 500 public schools in dire need of repair. 

In parallel with Madrasati, the Queen undertook another initiative during the past year to 
provide training for teachers with the purpose of improving the overall quality of teaching. 

In this regard, she also launched the Queen Rania Award for Distinguished Teachers, designed 
to honour and motivate educators. 

In March this year, Queen Rania also launched her presence on YouTube, with an urgent 
message to the world’s young people, asking them to join in a global dialogue to recognise 
“our commonalities”. 
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Through the online project which continued until August, the Queen addressed misconceptions 
of the Arab and Muslim worlds in an effort to bridge the rift between East and West and rectify 
the wrong image of women in Western society. 

“It is not something that I had planned to do, but particularly after 9/11 I was always asked: 
Why do your people do this? Or, why do your people think that? Or, why do your people 
dislike us? 

And I found myself very much in the position where I had to defend or try to dismantle 
stereotypes,” Queen Rania said during a special programme on the web project aired by the 
British Broadcasting Corporation in July. 

Wrapping the project earlier this month, the Queen said her YouTube channel, which had more 
than two million visitors, would remain online, but her postings would be less frequent. 

“I’ll still be posting from time to time to encourage YouTubers to keep talking, listening 
and learning more about other cultures,“ she said. In appreciation of her efforts to improve 
dialogue across nations and cultures, in May this year, the Queen received an honorary degree 
in international relations from the University of Malaya. 

In April, the University of Jordan (UJ) granted her an honorary doctorate in educational 
sciences in appreciation of her efforts in this field.

During a ceremony to mark the occasion, UJ President Khaled Karaki referred to the Queen’s 
contributions to child protection, youth support and women-empowering programmes, in 
addition to her visits to international universities to advance the education sector and support 
teachers’ training programmes. 

On the humanitarian level, the Queen chaired several activities seeking to curb traffic accidents,
reduce unemployment and fight poverty.

Meeting with youngsters at the Children’s Museum of Jordan on Mother’s Day in March, 
the Queen narrated her second children’s story, titled ‘‘Eternal Beauty’’ which she wrote 
especially for this occasion. 

With the Jordan River Foundation, which she established in 1995, the Queen has worked to 
help local communities, especially those living in remote villages through income-generating 
projects. 

Also at the regional and international levels, the Queen supported campaigns launched by the 
UNICEF and other humanitarian bodies, to assist the children of Iraq, Palestine and Darfur. 

At the World Economic Forum in Davos in January, Her Majesty launched a campaign to 
support work readiness skills of high school students across the Arab world. 

The campaign, “Empowering One Million Arab Youth by 2018”, was conceived by INJAZ 
Al Arab, a confederation of national operations working with 10,000 corporate volunteers 
seeking to provide students with hands-on training in work readiness, in partnership with 
education ministries. 
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Addressing students at the Sorbonne in April, the Queen challenged existing stereotypes 
and urged an increase in multicultural awareness, warning that with rising tensions between 
Western and Eastern societies, the future of young people across the world is at stake. 

In April, she also received the Bambi Award in Düsseldorf for her work advocating child 
welfare and promoting women’s issues. 

In her address at the 59th annual awards ceremony, the Queen highlighted the humanitarian 
crises affecting children in Palestine, Iraq and beyond and encouraged collective action to 
better their lives. 

http://www.jordantimes.com/?news=19621
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

جديد يوم برنامج

سياسات  برنامج مسؤولة الظاهر: تحدثت حنان

املرأة حقوق واقع دراسة حول األرسة وترشيعات

االردن العاملة يف

5/8/2009

العربية قناة
االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� تحدثت

العاملة املرأة دراسة ابوغزالة حول هيفاء الدكتورة
5/8/2009

املبارش برنامج البث اذاعي / لقاء
االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� تحدثت

العاملة املرأة دراسة حول املبارش البث برنامج يف
6/8/2009

دقيقة ستون برنامج

لشؤون االرسة العام للمجلس الوطني االم� تحدثت

(االقليم) حول االمركزية ابو غزالة الدكتورة هيفاء

يف جميع االرسة تقديم خدمات ح�ية وآلية

املحافظات

14/8/2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر أيلول ٢٠٠٩ / االعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر ايلول 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• الفقر يف مقدمة اسباب العنف ضد املرأة.

• كفالة اليتيم يف رمضان جهود مؤسسية ورعاية منزلية.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة. 

2- حكم مطالقة مساعد برنامج ح�ية األرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

2/9/2009 صحيفة الدستور   الفقر يف مقدمة اسباب العنف ضد املرأة  1

3/9/2009 صحيفة الدستور كفالة اليتيم يف رمضان جهود مؤسسية ورعاية منزلية 2

16/9/2009 صحيفة الغد
التحقيق يف مقتل الطفل يزن يوجه انتقادات الذعة اىل مؤسسات الح�ية من 

العنف االرسي 
3



457

        العدد.:15136                                                                                                        التاريخ:  2009-9-2 

األربعاء اليوم: محليات )                                                                                               ) الصفحة:         رقم
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الخميس اليوم: محليات )                                                                                             ) الصفحة:         رقم
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        العدد:                                                                                                                 التاريخ: 2009-9-12

)                                                                                اليوم: السبت محليات )         رقم الصفحة:

األرسي من العنف الح�ية مؤسسات الذعة إىل انتقادات يزن يوجه الطفل يف مقتل التحقيق

 

باألرسة املتعلقة يف الترشيعات النظر بإعادة يويص تقرير

ك�ل موفق

للمؤسسات املعنية  الالذع من النقد تخل � التي والتوصيات، النتائج من جملة إىل يزن مقتل الطفل الحقائق يف تقيص لجنة - خلصت ع�ن

حيث  املؤسسات، كافة هذه عمل ب� مشرتكة تشكل قواسم نتيجة 25 إىل عنها صدر تقرير يف اللجنة وتوصلت العنف، من األرسة بح�ية

إىل بالتايل أدى ما اع�لها تراقب جهة بوجود غالبيتها لدى الشعور غياب مع خاصة، أو رسمية أكانت سواء بينها، في� ضعف التنسيق تب�

فقد أما بخصوص التوصيات األرسي. العنف مع قضايا تعاملها لدى مؤسسة لكل واملسؤوليات وضوح األدوار عدم وتب� أيضا مفرتض. انفالت

بالعنف املتعلقة لالحصائيات واحدة مرجعية يتم تحديد وان باألرسة. املتعلقة مراجعة الترشيعات برضورة املذكور تقريرها يف اللجنة أوصت

الداخلية. وزارة لدى باالرسة خاصة وحدة انشاء رضورة مع االرسي،

مشاعر من إثارة حينها و�كنت "الغد" املايض. يف نيسان(ابريل) والعنف االرسي التعذيب عمليات من بسبب سلسلة نحبه يزن قىض وكان

والذي  (5 سنوات)، لحياة الطفل يزن املؤ� االرسي بالواقع تتعلق تفاصيل عليها، بعد نرش الضوء وتسليط القضية، سياق هذه الرأي العام يف

جسده. يف حروق، اىل باالضافة بالسك�، � وآثار سجائر، اعقاب آثار وجود جثته عىل بعد الكشف تب�

إىل نزيف وأدى بغيبوبته، تسبب ما رأسه رضبه عىل بعد بقتله، خالة الطفل يزن زوج العبدالله أرشف للجنايات الكربى العام املدعي ويتهم

ثم الحياة، ومن فارق ان اىل أيام عرشة ملدة املستشفى يف مسجى يزن وظل الرشعي. الطب تقرير بحسب إثره عىل قىض يف دماغه، دموي

اعضاء لجنة  ويقول أحد أشخاص فقط. خمسة من مكونة بجنازة ودفنه عىل عمه التعرف تم ان اىل يوما 11 قرابة املو� ثالجة جثته يف بقيت

لدرجة شخص سادي، منفذها عىل ان تدل التعذيب آثار ان موضحا عليها، التعذيب وآثار يزن لجثة صور شاهد لـ"الغد"، انه الحقائق تقيص

للمجلس الوطني العام الذي رفعته االم� تقيص الحقائق لجنة تقرير اىل الراحل. واستنادا للطفل الذكري العضو عىل بالسك� حروقا هناك ان

بنتائجها. لألخذ املعنية املؤسسات ومخاطبة اعت�دها الوزراء ليتم رئيس اىل سرتفع والنتائج التوصيات فإن غزالة ابو هيفاء االرسة لشؤون

بتاريخ االرسة لشؤون الوطني املجلس مقر يف الفريق اعضاء االرسة، بحضور كافة لح�ية الوطني للفريق واستثنا� طارئ اجت�ع وعقد

و�خض  وتداعياته، ابعاد الحادث مناقشة و�ت تيم، يوسف يزن الطفل له تعرض الذي الحادث ضوء عىل االجت�ع انعقد حيث 2009/4/30

ابرز استعراض هو اللجنة تشكيل الهدف من وكان الوطني. من اعضاء الفريق فنية لجنة تشكيل وتوصيات ابرزها عدة اقرتاحات عن االجت�ع

مواقع لتبيان تيم) محمود يوسف الطفل يزن (حادثة املعروضة الواقعة ذلك عىل وتطبيق العنف من االرسة الوطني لح�ية اإلطار محاور

مستقبال. ذلك تاليف لغايات حصل م� حتى يتم االستفادة (عىل ارض الواقع) امليدا� العمل اثناء والضعف الخلل
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التحقيق لجنة نتائج

الجهات  كافة ب� التنسيق ضعف وهي بالعنف االرسي، املعنية املؤسسات كافة عمل ب� قواسم مشرتكة تشكل 25 نتيجة اىل اللجنة وتوصلت

اك� من يف املؤسسات العامل� ب� الشخصية واملعرفة العالقات تحكمه التنسيق اللجنة أن وجدت حيث مؤسيس، اطار وفق العالقة ذات

النتائج التي ب� ومن اعدادها مسبقا. التي تم اإلجرائية باألدلة التام االلتزام وعدم التشاركية، الحالة ضعف باإلضافة اىل النهج املؤسيس،

عدم مع االرسي، العنف قضايا مع تعاملها عند مؤسسة واملسؤوليات لكل األدوار وضوح عدم املنكوب، الطفل قضية يف اللجنة اليها توصلت

االرسي، العنف مجال يف املد� العاملة املجتمع ومنظ�ت االهلية والجهات (الحكومية) الرسمية املؤسسات ب� للتعاون وجود آلية واضحة

االرسي) العنف قضايا مع (التعامل املجال هذا ان املؤسسات من الغالبية وادعاء واالختصاصات، الصالحيات وتضارب يف العمل واالزدواجية

العميل. والتطبيق التنظ� ب� كب�ة عن وجود فجوة فضال فيه، التدخل لآلخرين يحق وال وحدها، يخصها

النوع، هذا من حاالت مع تتعامل التي املؤسسات غالبية األرسي لدى العنف حاالت عن لالبالغ فعال نظام وجود عدم اىل وتوصلت اللجنة

باقي اىل دون التطرق من فردي بشكل عنف حالة اية مع التعامل يتم حيث االجت�عية الحالة لدراسة فعال موحد أو سجل مع عدم وجود

وجودها. لدى للحالة االجت�عية السابقة الدراسات اىل الرجوع عدم األرسة، باالضافة اىل افراد

الرقا� الشعور غياب

الرقابة أن علً� الذاتية الرقابة من نوع لديها جهة ألن كل تراقب اع�لها جهة بوجود املؤسسات غالبية لدى الشعور غياب واكتشفت اللجنة

نظام متكامل وجود مع عدم االخرى، املؤسسات عىل قيام كل مؤسسة بإلقاء تبعات ما حصل أدى إىل القصور الذي من نوع يشوبها الذاتية

لدى االرسة من اي فرد ايداع عند واالطفال االرسة اجت�عية عن دراسات وجود وعدم املختلفة، املؤسسات لدى العنف حالة ملعرفة تتبع

وبحسب الفئة. هذه متابعة إه�ل اىل يؤدي ما االضطرابات النفسية ذوي االطفال لعالج مخصصة اماكن عدم توفر مع املؤسسات العقابية،

لالرقام واحدة وجود مرجعية املؤسسات وعدم غالبية لدى االرسي املتعلقة بالعنف واالحصائيات املعلومات احتكار من نوعا هناك فإن اللجنة

االرقام أن تب� حيث االرسي، العنف حول احصائيات موحدة بيانات او وجود قاعدة عدم فضال عن بالعنف االرسي، املتعلقة واالحصائيات

اإلمكانات قلة عن ناجمة الثغرات بأن الجهات لبعض ادعاءات هناك ان اللجنة ووجدت كب�. وبفارق اخرى اىل مؤسسة تختلف من املوجودة

العنف قضايا مع الكفاية للتعامل فيه �ا مؤهل� غ� املؤسسات غالبية يف العامل� فإن كذلك البرشية، توفر الكوادر وعدم واللوجستية املادية

نقلهم ويتم اك� او عام� ملدة العامل� تدريب بعض يتم أنه تب� إذ هذا املجال، يف العامل� ب� االدارية التنقالت ك�ة االرسي، ناهيك عن

يف الفرتة نفذت التدريب التي برامج عدم فعالية مع باملوضوع، اإلملام من األد� الحد لديهم وال يوجد منهم، بدالً آخرين وتعي� اشخاص

املجال. بهذا املؤهل� املدرب� كفاية وعدم وجود معاي� محددة ووفق وبعناية بدقة التدريب من املستهدفة الفئات اختيار لعدم السابقة

األبناء يتلقاه اآلباء يفعله ما

أسبقيات عىل املؤسسات تركز كل �عنى ان االبناء عىل ينعكس سلباً واألمهات �ا لآلباء السلوك الشخيص عىل هناك حك� فإن النتائج ووفق

يؤخذ الذي التعهد عدم فعالية إىل اللجنة وتوصلت اآلباء. بسلوك لهم ال عالقة االرسي العنف ضحايا االبناء ان العلم مع واألمهات اآلباء

من العظمى والغالبية وجود آلية متابعة، بالتعهد، وعدم � يلتزم من ضد اجراءات حقيقية اية اتخاذ لعدم وذلك االداري� الحكام قبل من

األرسي العنف قضايا تب� أن اذ األرسي العنف لقضايا موحد ترشيعي اطار يوجد ال كذلك املالية والعدلية، الكفالة قبيل من تتم التعهدات

فضال التطبيق العميل، التي فرضها ماسة للكث� من التعديالت بحاجة اصبح األرسي العنف الح�ية من وأن قانون من قانون، اك� يحكمها

والحكام االرسة ح�ية وادارات أمنية ومراكز عام وادعاء صلح محاكم من العنف االرسي قضايا يف التحقيق تتوىل الجهات التي تعدد عن

هذا يف الوطني االطار وضوح من الرغم عىل ارسي عنف عىل انها الحادثة تصنيف صعوبة التقرير إليها خلص التي النتائج ب� ومن اإلداري�.

مع اآلخر، البعض لدى انها (قضية عادية) وعىل املؤسسات بعض لدى انها (املوضوع) عىل األرسي بعض قضايا العنف تصنف حيث الخصوص،

املعلومات أنظمة بتطوير أوىص فقد الحقائق تقيص لجنة فريق بتوصيف يتعلق وفي� النهج التشار�. سبل يحدد ترشيعي اطار وجود عدم

متكامل بينها نظام ايجاد عىل والعمل املؤسسات ب� تبادلها ورسعة املعلومة عىل الحصول سهولة يضمن بشكل حدة، عىل كل مؤسسة لدى

حالة تتبع خالله من املختلفة يتم ب� املؤسسات متكامل الكرتو� نظام ووجود العنف االرسي، بحاالت تبادل املعلومات املتعلقة اجل من

كل مع حالياً بها املعمول االجراءات ومراجعة القضايا، من النوع هذا ملثل والخصوصية الرسية يتضمن �ا الجهات كافة األرسي لدى العنف

العنف األرسي. حاالت للتعامل مع الفورية استجابتها لبيان مدى حدة عىل مؤسسة
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مؤ�ر بعقد توصية

والتنسيق التشبيك ورضورة معاي� جودة االداء، وفق األرسي العنف لضحايا املقدمة الخدمات جودة رضورة ض�ن أيضا التوصيات وشملت

وتفعيل الحاالت، بعض التشار� بخصوص ثبت فشل النهج بعد ان جديدة ومعاي� منهجية وفق االرسي بالعنف املعنية ب� الجهات الفعال

الجهود يف املد� املجتمع ومنظ�ت االهيل القطاع وارشاك مؤسساتهم، داخل االرتباط ضباط دور االرسة وخصوصاً لح�ية الوطني الفريق دور

معاي� محددة، وفق االرسي العنف حاالت لبعض حالة مؤ�ر عقد يتم ان اللجنة وأوصت منه. والوقاية اىل مناهضة العنف األرسي الهادفة

الورديات نظام وفق العمل ان يتم ومستمر عىل دوري بشكل االجت�عي� االختصاصي� قبل من املعنفة لالرس اجت�عية دراسة اجراء يتم وان

حوافز بنظام ذلك يقرتن ان عىل والرسمية، العطل األسبوعية خالل او الرسمي الدوام بعد لبعض الجهات ترد العنف األرسي حاالت بعض كون

االصالح مراكز او التوقيف اماكن من اي ايداعه يف يتم الي شخص االجت�عية الحالة دراسة اىل وجوب باالضافة الرسمي، الدوام خارج للعامل�

املؤهل�. االجت�عي� االختصاصي� من الكافية باألعداد تلك االماكن تزويد يتم ان عىل الرعاية دور او

من الكايف بالعدد يف اململكة املنترشة وفروعها األرسة ح�ية املوجودة لدى ادارة خصوصا االجت�عية الخدمة برفد مكاتب اللجنة وأوصت

األطباء، الكافية من باالعداد الرشعي الطب عيادات الالزمة لعملهم، وتزويد املادية باإلمكانات وتزويدهم املؤهل� االجت�عي� االختصاصي�

األمنية للمراكز ترد الحاالت من كون العديد نظام الورديات وفق العمل يتم ان عىل األرسي العنف حاالت الالزمة لفحص واملعدات واالجهزة

منهجية وفق األرسي العنف بقضايا واالختصاص العالقة ذات الجهات لدى العامل� وتدريب الرسمي، الدوام انتهاء بعد الطوارئ او عيادات

يتم عىل أن التدريب، يشملها التي واملواضيع التدريب من املستهدفة والفئات اختيارهم باملدرب� وكيفية يتعلق في� سواء جديدة ومعاي�

يف مجال الجهات املعنية لدى القدرة املؤسسية تعزيز إضافة إىل منه. الغرض ادى التدريب قد كان اذا في� تدريبية لبيان مرحلة كل تقييم

كيفية عىل التدريب يشتمل املؤسسات املعنية، وان يف االرسي تتعامل مع العنف التي الوظيفية الكوادر استدامة آليات وضبط التدريب،

الرتبوي�. واملرشف� والوعاظ االداري� الحكام مثل اخرى جهات االرسي العنف قضايا مع التعامل

توف� الدعم املادي

ميزانياتها يف كافية موارد توف� خالل من او مبارش بشكل االرسي العنف مع تتعامل التي للجهات املادي الدعم توف� اىل التقرير ودعا

اجراءات جزء من الدعم املايل لدعم يخصص ان الغاية، عىل الرشكاء لغايات هذه بعض خالل من مشاريع البحث عن خالل من السنوية او

واملدارس الصحية واملراكز املستشفيات لدى العنف عن حاالت االبالغ نظام وتفعيل االرسي، العنف حاالت مع للتعامل الفورية االستجابة

املستشفيات كافة لدى نظام حوسبة متكامل ووجود االرسي، املتعلقة بالعنف لالحصائيات مرجعية واحدة تحديد وان يتم االداري�، والحكام

االداري� الحكام لدى واحصائيات بيانات قاعدة وجود االرسي، باالضافة اىل العنف حاالت تسجيل �وجبه يتم عيادات الطوارئ وخصوصا

توعية حمالت بتنظيم التحقيق فريق واوىص الداخلية. وزارة لدى خاصة باالرسة وانشاء وحدة مبارشة تردهم التي بالحاالت يتعلق في�

انظمة واالهيل، تفعيل الرسمي القطاع� من واالختصاص الخربة اهل �شاركة العنف االرسي من والح�ية الوقاية مستمرة حول وطنية

العنف عن حاالت باإلبالغ في� يتعلق اآلليات خصوصا هذه مع تتعامل التي املؤسسات قبل من واالرشاد االرسي والدعم الساخن الخط

التنمية لوزارة التابعة الرعاية واملعنف�، وتأهيل دور الضحايا أرس ارسي لدعم ودعم ارشاد وخدمات نفسية اجت�عية خدمات وتوف� االرسي،

فعالية اك� بشكل األرسي العنف قضايا مع التعامل عىل قادرة يجعلها بشكل املجتمع املد� منظ�ت لبعض التابعة والدور االجت�عية

املتعددة. االختصاصات وذوي املؤهلة رفدها بالكوادر اىل باالضافة

النفسية، االضطرابات ذوي االطفال لعالج وتوف� اماكن مخصصة لألرس املعنفة، اإليواء مراكز من الكايف العدد بتوف� فريق التحقيق وطالب

وان بالتعهد اإلخالل حال يف آلية ملتابعة الكفاالت وان توجد حاالت العنف االرسي االداري� يف الحكام قبل تؤخذ من التي الكفاالت وتفعيل

لتصنيف نظام وجود رضورة مع بداية، محكمة كل لدى االرسي العنف قضايا يف للتحقيق عام وتخصيص مدع بالكفاالت العدلية، حرصها يتم

الطب الرشعي. او لدى االمنية املراكز العام او االدعاء او القضاء لدى ارسي عنف انها الحالة عىل

من الح�ية الجزائية وقانون القوان� عىل الرتكيز مع املتعلقة باألرسة للترشيعات امللحة الترشيعية املراجعة رضورة اىل التحقيق فريق ودعا

بالدفن الترصيح اصدار يتم ال كذلك أن العميل، التطبيق اثناء الثغرات من العديد ظهور بعد خصوصا به واألنظمة امللحقة األرسي العنف

الرشعي. والطبيب العام املدعي موافقة بعد اال الوفاة عند بالنساء واالطفال يتعلق الوفاة خصوصا في� عند

http://www.alghad.jo/?news=449080
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

( (مساواة برنامج / الحرة قناة

املتميزات للنساء ( (هن و

الع� هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� تحدثت

انجازاتها وعن االردنية املرأة تهم التي القضايا من العديد حول غزالة ابو

الشخصية

9/2009

برنامج / يف ام امن اف اذاعة

للمخدرات) واملخدرات(ال االرسة األرسة حول ح�ية برنامج مساعد مطالقة حكم 29/9/2009تحدث

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر تشرين اول ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 
 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر ترشين اول 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• االحتفال باليوم العاملي للمسن�.

• االحتفال باليوم الدويل للقضاء عىل الفقر.

• االجت�ع مع لجنة شؤون االرسة يف االعيان.

• اطالق شبكة االعالمي� االردني� للح�ية من العنف االرسي .

• وفد اعالمي يزور مركز اصالح وتأهيل النساء.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية: 

1- االم� العام للمجلس الوطني لشؤون االرسة الدكتورة الع� هيفاء ابو غزالة. 

2- حنان الظاهر مسؤولة سياسات وترشيعات األرسة. 

3- ملى عواد مسؤولة اإلعالم.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

1/10/2009 صحيفة الراي املسنون .. تتعاطف معهم القلوب يف يومهم العاملي 1

1/10/2009 صحيفة الدستور االردن يشارك دول العا� االحتفال بـ «اليوم العاملي لكبار السن» اليوم 2

1/10/2009 صحيفة العرب اليوم
االردن يشارك باالحتفال باليوم العاملي للمسني/ نسبة املسن� سبتلغ 7.2% 

من السكان عام 2020
3

1/10/2009 صحيفة السبيل
الواقع الحيا� لكبار السن يغيب عنه االلتزام باملواثيق العاملية والترشيعات 

الوطنية
4

3/10/2009 صحيفة الغد مؤسسات تنشط إليجاد سجل وطني يحرص حاالت العنف ضد املرأة 5

6/10/2009 صحيفة الرأي وزيرة التنمية االجت�عية تلتقي وفداً إماراتياً 6

6/10/2009 صحيفة العرب اليوم وفد امارا� يزور وزارة التنمية االجت�عية 7

7/10/2009 وكالة االنباء األردنية/ برتا توصية �عاقبة من � يلحق طفله بالتعليم االلزامي 8

7/10/2009 موقع رسايا توصية �عاقبة من � يلحق طفله بالتعليم االلزامي 9

8/10/2009 صحيفة الرأي دراسة تويص �عاقبة من � يلحق طفله بالتعليم االلزامي  10

8/10/2009 صحيفة الدستور
يف دراسة اجراها املجلس الوطني لشؤون االرسة / املطالبة بتفعيل النصوص 

القانونية حول ع�لة االطفال
11

8/10/2009 صحيفة الغد دراسة تويص �عاقبة من ال يلحق اطفاله بالتعليم االلزامي  12

15/10/2009 وكالة االنباء األردنية/ برتا االردن يشارك العا� االحتفال باليوم الدويل للقضاء عىل الفقر 13

16/10/2009 صحيفة الرأي االحتفال باليوم الدويل للقضاء عىل الفقر  14



465

التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

16/10/2009 الدستور صحيفة
يحرص امللك غزالة: ابو الفقر" عىل للقضاء الدويل باليوم �ناسبة االحتفال

للمواطن� االساسية واالحتياجات العيش الكريم توف� عىل
15

16/10/2009 صحيفة العرب اليوم الفقر الدويل للقضاء عىل باليوم االحتفال 16

16/10/2009 الغد صحيفة الفقر عىل للقضاء الدويل االحتفال باليوم يشارك العا� االردن 17

16/10/2009 السبيل صحيفة الفقر عىل للقضاء الدويل االحتفال باليوم يشارك العا� األردن 18

19/10/2009 برتا األردنية/ االنباء وكالة مجلس األعيان يف االرسة شؤون للجنة إجت�ع 19

19/10/2009 االخباري نت ع�ن موقع اإلعدادية من املرحلة األطفال يبدأ عمل مسحية: دراسة 20

20/10/2009 صحيفة الرأي
واخالقيا مهنيا االطفال ع�لة مع للتعامل صحي بايجاد ميثاق توصية

دعم اي تتلقى ال باململكة عائالتهم عامل طفل وقانونيا/32 الف
21

20/10/2009 صحيفة الرأي النقالة الهواتف موضوع محطات االعيان تبحث يف شؤون االرسة 22

20/10/2009 الدستور صحيفة ع�ن  يف منهم االردن 32% طفل يعملون يف الف 32 عطية: 23

20/10/2009 الدستور صحيفة
73 قانون العمل  يويص بتعديل املادة االرسة لشؤون الوطني املجلس نوافذ/

العمل ارباب الرقابة عىل وتفعيل
24

20/10/2009 صحيفة العرب اليوم االعيان يف مجلس االرسة للجنة شوؤن اجت�ع 25

21/10/2009 برتا األردنية/ االنباء وكالة االرسي من العنف للح�ية االردني� االعالمي� شبكة اطالق 26

21/10/2009 املدينة نيوز موقع األرسي من العنف للح�ية االردني� اإلعالمي� شبكة اطالق 27

21/10/2009 االخباري عمون موقع االرسي من العنف للح�ية االردني� اإلعالمي� شبكة اطالق 28

21/10/2009 االلكرتو� اللويبدة موقع االرسي من العنف للح�ية االردني� اإلعالمي� شبكة اطالق 29

21/10/2009 الكويتية االنباء وكالة من العنف األرسي“ املرأة لح�ية األردني� اإلعالمي� ”شبكة اطالق 30

21/10/2009 االلكرتو� السيايس موقع
تغطية الفضل ومسابقة االرسة لح�ية االعالمي� اطالق شبكة االردن:

صحفية
31
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

21/10/2009 الغد صحيفة االطفال ضد والجسدي النفيس االعتداء يف حاالت ارتفاعا دراسة تظهر 32

22/10/2009 صحيفة الرأي العنف االرسي ملناهضة اعالمي� شبكة اشهار 33

22/10/2009 الدستور صحيفة
ملناهضة العنف تغطية صحفية افضل مسابقة االرسة يطلق لشوؤن الوطني

املرأة ضد
34

22/10/2009 صحيفة العرب اليوم االرسي العنف من للح�ية االردني� االعالمي� شبكة يطلق الوطني املجلس 35

22/10/2009 الغد صحيفة االرسي العنف للح�ية من اإلعالمي� شبكة يطلق االرسة“ الوطني لشؤون " 36

22/10/2009 الغد صحيفة االرسي العنف ضد اعالمي� شبكة 37

22/10/2009 السبيل صحيفة االرسي العنف للح�ية من اعالمي� شبكة يطلق االرسة“ لشؤون الوطني " 38

26/10/2009 الدستور صحيفة

اصالح ملراكز جولة العام االمن �ديرية االعالمي املكتب /ينظم السنارة

االعالمي� لشبكة غد االربعاء بعد منطقة الجويدة يف وتأهيل النساء

االرسي العنف من املرأة لح�ية االردني�

39

26/10/2009 برتا األردنية/ االنباء وكالة وبرملانيات وزيرات حوار ب� جلسة 40

27/10/2009 صحيفة الرأي وقانونيا إداريا الجندري التمييز ملراقبة مرصد إنشاء 41

27/10/2009 الدستور صحيفة القرار صنع يف املرأة يطال� تعزيز دور وبرملانات وزيرات 42
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العاملي يومهم يف القلوب معهم تتعاطف .. املسنون

سواء قدم الكث� الكث� قد يكون ان بد ال فرد منهم كل والن .. والتقدير والحنان الرعاية التي تستحق الفئة النهم - بشناق - سه� ع�ن
االخر للبعض اال� تحمل ومناسبة للبعض منهم سعيدة يكون مناسبة قد يصادف اليوم الذي العاملي يوم املسن� ملجتمعه فان او الرسته
من بدال بهذه الدور وضعهم اختاروا الذين ارسهم وابنائهم عن والحزن البتعادهم بالوحدة وشعورهم املراكز االيوائية يف العيش بسبب

. بينهم وابقائهم برعايتهم التكفل

بعد ترعاهم أي مؤسسة يوضعا يف ان يستحقان اب او هناك ام يوجد فال االجت�عية بالقيمة كب�ا يكون ان يجب لكنه بالعمر املسن كب�
. الرعاية دور يف يضعونهم شبابا ابناءهم ل�يا حياته� وافنيا ابنائهم تربية عىل عمال ان

السن كب� ان اال الدور بهذه وامهاتهم ابائهم لوضع باالبناء تدفع قد التي الحياة وصعوبات االجت�عية او االقتصادية من املسببات وبالرغم
. وبناته ابنائه قبل من مرغوبا يزال ال وانه عمره تقدم قيمته مع يفقد يشعر بانه � وان بحاجة لألجواء االرسية يبقى

الدور عىل هذه تقدم ما عادة الذي العاملي املسن� يوم به يذكره له كب�ا يشكل حزنا وحيدا وان �وت وحيدا عمره تبقى من يعيش ما فان
لهم توف�ها والتطوعية عىل الحكومية الجهات العديد من تسعى حقيقية حياة ابناء وبال وبال ارس بال تذكرهم بانهم للمسن� احتفاالت تنظيم

. قدموه عىل ما لهم واالنحناء التقدير سوى تستحق ال التي العظيمة قلوبهم كب� يف االبناء حزن وجوه رؤية وعدم بالوحدة الشعور لكن

ومشاكلهم باملجتمع الفئة هذه عىل الضوء القاء من خاللها يتم عاملية مناسبة الذي يعترب للمسن� العاملي اليوم ثا� من ترشين االول فاليوم
. باملجتمع و باالرسة مكانتهم عىل واملحافظة لخدمتهم و بحقهم تنفيذها تم التي واالسرتاتيجيات

للمسني� خدماتها تقدم التي النهارية املراكز و االيوائية املراكز خالل من االعتناء باملسن� التطوعية و الحكومية الجهات من عدد وتتوىل
. ارسهم عن البتعادهم يشعرون به من حزن ما وتسعى لتبديد

من العديد هناك وان خاصة تحتاجه  ما وتلبية  توف� ورضورة الفئة هذه اهمية اكدت  بسيسو لطوف هالة  االجت�عية التنمية وزيرة
انه يومهم يف للمسن� وجهتها رسالة .وبينت لطوف يف ملجتمعهم وخدمتهم شبابهم فرتات يف السن كبار ايدي عىل التي تحققت االنجازات
السكان عدد اج�يل من حوايل الثلث� الشباب فيها يشكل التي الدول من االردن يعترب السكان حيث عدد اىل املسن� نسبة من قلة بالرغم

الرفيعة املحرتمة  ومكانتهم والشعبي باملسن� الرسمي االهت�م من يقلل ال ان ذلك ، السكان عدد من 2ر4% املسنون نسبة يشكل بين�
ومكانتهم السن كبار اهمية يؤكد يزال و ال كان الذي لالردن والحضاري والثقايف الديني املوروث اىل هذا االهت�م االنسانية ويعود وكرامتهم

. املجتمع يف
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العالقات القرابية شأن من يرفع الذي االردنية لالرسة العائيل البنا� النمط العامة بسبب الحياة يف تاث� لهم االردن يف الكبار ان واضافت
مصالح والس� يف الناس ب� الب� ذات اصالح االيجا� يف يف تدخلهم ذلك ويتجىل مهمة اجت�عية املسن� سلطة �نح التي واالعراف السائدة
عوامل االمن من مه� االجت�عي وعامال للضبط الهامة احدى الوسائل زالوا وسيبقون ما انهم عل�ء االجت�ع ويعتربهم املواطن� وخدمة

. االجت�عي� والسلم

امللكية املسن� املكرمات للمسن� فقد شملت العبدالله رانيا وامللكة الثا� الله عبد امللك جاللة دعم احد عىل يخفى أنه ال اىل واشارت
مقدمة الخدمات املؤسسات غ�ها من او وزارة الصحة املختصة يف الصحية الوحدات يف املجا� العالج يتلقون بحيث اصبحوا صحيا بتامينهم

. بهم الخاصة الرعاية مؤسسات ودعم بشكل مستمر اوضاعه� عىل واالطمئنان املسن� املستمرة لدور رعاية جاللتيه� وزيارات الصحية

نسبة فيها والتي يزيد البسيطة الد�وغرافية الهبة دول ضمن املصنفة الدول يعترب من انه االيجابية االردن س�ت ان من لطوف واعتربت
عاما،  وثالث� خمسة لحوايل الهبة هذه وتستمر السكان من عدد نسبته 67% ما اىل و2015 2010 عامي ب� العمل عىل القادرين السكان
املسن� رعاية يف مخصصات االستث�ر من وتزيد املستويات جميع عىل التنموية النهضة تاريخية إلحداث فرصة االردن �نح وهذه الهبة
قدرات من الوضع هذا ويساند السن ، الخاصة بكبار الخدمات يف التحس� من مزيد اىل توجه التي العوائد يف بسبب الوفر اقتصاديا و�كينهم

العائلة. يف السن املميزة لكب� املكانه صوره احدى بت�سكها الذي �ثل االحتفاظ عىل االردن االرسة يف

املسن� فيها بعض اصبح التي العاملية والتغ�ات بالتعقيدات ويتاثر ،يوثر األخرى شأن املجتمعات شأنه ، األرد� ان املجتمع لطوف وبينت
النواة األرسة املمتدة إىل األرسة من تحول �ط األرسة بعد وبخاصة ، أرستهم من أفراد العناية بهم او أو لخدمتهم يتفرغ من يجدون ال احيانا
الريف من هجرات من ذلك ما صاحب مع الحياة يف الحرضي النمط اىل من النمط الريفي الكب� واالنتقال للعمل االرسة كل افراد وخروج

. والحضاري الثقايف االنتقال هذا تصاحب التي واالجت�عية الثقافية والتغ�ات اىل املدينه والبادية

واألم السباب األب دور وتراجع االهت�م ، عدم من واضح بقدر �يزت سلبية فئات املجتمع اتجاهات لدى بعض تكونت انه اىل واشارت
مشكالتهم عىل معالجة ويعمل ، واالهت�م لهم الرعاية يقدم من إىل يف حاجة ماسة الظروف هذه ظل يف السن كبار بعض وبات متعددة

. واملعيشية ، والنفسية ، الصحية

مراجعتهم عدم ذلك يف ويظهر ، املسن� أنفسهم إه�ل مثل الصحية املشكالت يف واملتمثلة املسن� تواجه التي اىل املشاكل لطوف وتطرقت
عن بعيدا انفسهم عالج املسن� بعض ومحاولة الدوري الطبي الكشف وجود رغم حالتهم تسوء حتى املساعدة تقدمهم بطلبات أو لألطباء
ضعف بسبب االقتصادية املشكالت اىل اضافة الشيخوخة أمراض حول املسن� ارس لدى الوعي وغياب ذلك خطورة الطبي رغم اإلرشاف
الجوانب يؤثر يف و واملأوى ، الغذاء الجزء األكرب من دخلهم عىل ينفقون أنهم قلته وبخاصة أو الدخل غياب مصادر وبالتايل عىل العمل القدرة

. والسفر والزيارات كاالهت�م بالذات والرتفيه حياتهم من األخرى

وابتعاد األصدقاء ، الحياة رشيك فقد عند وبخاصة بالوحدة والعزلة حيث يشعرون لديهم العالقات االجت�عية يف هناك مشاكل ان وبينت
من واملناسبات والحد االجت�عية النشاطات يف املشاركة عن واقصائهم واألقارب املشكالت مع األهل او غيابهم او االبناء وعقوق وفاتهم أو

. اجت�عي ضبط كاداة قوتهم

املسن�.والعمل رعاية برامج عىل املبارش العمل خالل بهم من االعتناء سبل وتوف� الفئة هذه عىل رعاية االجت�عية التنمية وزارة عملت وقد
التحاقهم من خالل لهم النهارية الرتفيهية بالنشاطات خاصة اماكن توف� طريق االجت�عي عن محيطهم يف السن كبار دمج عىل استمرارية

لديهم. اتجاهات الحياة يعزز من مفيد فراغهم بشكل اوقات قضاء عىل تساعدهم للمسن� نهارية خدمات تقدم التي بالنوادي

رعاية مؤسسات يف االقتصادية او الصحية او االجت�عية الظروف بسبب منهم يحتاجها ملن الرعاية االيوائية عىل توف� تعمل الوزارة ك�
مؤسسات. عرش عددها البالغ املسني�

2ر%7 من  ستبلغ االرد� املجتمع يف املسن� نسبة ان اىل االحصائية التوقعات ضوء يف السن كبار لرعاية املعدة واالسرتاتيجيات الخطط وبينت
بتعدد  تتميز التي الوطنية الخطط من مجموعه هناك ان هذا املجال يف االجت�عية التنمية ، وبينت وزيرة 2020 عام السكان عدد اج�يل
من  املسن� عىل ح�ية تؤكد التي 2012 /2008 لالعوام السن لكبار الوطنية االسرتاتيجية اهمه� املسن� خدمة مجال يف وفعالياتها نشاطاتها
لهم واالجت�عي والنفشيس االقتصادي التمك� عىل ايضا وتركز لرعايتهم البيئة االمنه وتوف� لحقوقهم الداعمة الترشيعات ووضع العنف
التخطيط واوضاعهم لزياد فاعلية املسن� حول بالدراسات العلمية كله ذلك باملسن� وتعزيز وطنية خاصة بيانات قاعدة ايجاد اىل اضافة
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الرعاية ورشوط تعلي�ت وضع عىل االرد� التمرييض املجلس يعمل حيث املنزلية للمسن� تشجيع الرعاية اضافة اىل الحتياجاتهم، املستقبيل
املسن�. لحاجات ومستجيبة واجت�عيا انسانيا ومقبولة مقننه معاي� وفق الخدمات لجعل للمسن� املنزلية

عبد امللك جاللة من بإهت�م حظيت االردن يف السن كبار فئة قالت ان غزالة هيفاء ابو الدكتورة لشؤون االرسة الوطني العام للمجلس االم�
. املجتمع يف كر�ة بحياة العيش و�كينهم من االرتقاء �ستوى معيشتهم يف يتعلق في� وخاصة الله العبد رانيا امللكة وجاللة الله

ع�ن وامانة االرد� التمرييض واملجلس االجت�عية والتنمية الصحة وزار� بالتعاون مع االرسة لشؤون الوطني املجلس ان غزالة ابو واضافت
الربامج يف والقصور الخلل معرفة اىل الهادفة السياسات والربامج برسم تهتم السن شاملة لكبار وطنية اسرتاتيجية طور العاملية الصحة ومنظمة

. املقدمة لهذه الفئة

سلم عىل الدراجها االردنية الدولة وخطط سياسات ضمن تستحقها التي االهمية كبار السن اعطاء قضايا اىل تهدف االسرتاتيجية ان ينت
عىل وبقدراتهم بأنفسهم السن كبار ثقة وتعزيز املجتمع يف كر�ة حياة من و�كينهم السن لكبار الحياة نوعية وتحس� الوطنية االولويات
والحوار التواصل اوارص و�ت� الروابط ودعم االيجابية نحوهم النظرة وتكريس السن كبار املجتمع بقضايا عىل توعية والعمل العطاء مواصلة

. االجيال ب�

احتياجاتها اساس عىل ان تنفذ رشيطة دولة كل حق مطلق ومسؤولية بكبار السن وتطبيقها املتعلقة صياغة الترشيعات ان غزالة ابو واكدت
متكامل ا�ا� من جهد اساسيا يشكل جزءا ان ينبغي ورفاههم وسالمتهم السن كبار انشطة تعزيز ان غ� بها الخاصة الوطنية واهدافها

. سواء حد عىل كافة يف املناطق االنظمة اطار يف ومنسق

(6ر70  5ر71 اىل وصل الذي املتوقع العمر وارتفاع معدل الوفيات انخفاضا يف عىل ان هناك تدل العامة االحصاءات تقارير ان اىل واشارت
. عام 2020 يف % نسبته 6ر7 ما اىل عام 2004 من 2ر5 % االردن يف السن كبار عىل زيادة اعداد مؤرشا يعد والذي ( نساء و4ر72 رجال

ليكون اكتوبر - اول ترشين من االول اليوم تعي� تم حيث املتحدة العامة لألمم الجمعية قرار من �وجب يا� السن بكبار االحتفال ويذكر ان
الجمعية عليها صادقت والتي يتعلق بالشيخوخة في� عمل فينا املتحدة مثل خطة االمم ملبادرات كمتابعة وذلك السن لكبار الدويل اليوم

. العامة

خدماتها تقدم مؤسسات للرعاية نهارية مختلفة ملرتاديها، وعرش تقدم خدمات للمسن� نهارية نواد سبعة يف اململكة انه يوجد ذكره والجدير
وزارة  يف الخصائي� اجت�عي� تبعا قادمة عدة لسنوات الزيادة يف املتوقع الحالية وتغطي االلتحاق لنسب كافية وهي ومسنه، مسنا ل328

. االجت�عية التنمية

 

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=295290
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اليوم السن» لكبار العاملي «اليوم بـ العا� االحتفال دول يشارك االردن
 

مجاهد وايهاب سلي�ن دينا - الدستور ع�ن -

املكرمة الفئة هذه حاجة عن عاملية للتعب� مناسبة الذي يعترب للمسن� العاملي اليوم ترشين الثا� ، من االول املوافق الخميس اليوم يصادف
واقتصادية واجت�عية صحية ونفسية تشهد تغ�ات وانها خاصة.. العمرية من اهمية الفرتة ملا لهذه والرعاية ، واالهت�م للعناية البرش من
اكبار تحية لطوف هالة االجت�عية التنمية وزير العموم. وبهذه املناسبة وجهت وجه عىل واملجتمع ارسته وعىل نفسه املسن عىل مستوى
نسبة قلة انه رغم لطوف: وقالت والثقايف. الحضاري البناء يف منهم كل اسهامات مستذكرة والعا� االردن يف واملسنات املسن� كل اىل واجالل
املسن� بين� يشكل السكان عدد اج�يل من الثلث� حوايل الشباب فيها يشكل التي الدول االردن من حيث يعترب - السكان عدد اىل املسن�

هذا  ويعود االنسانية وكرامتهم الرفيعة ومكانتهم باملسن� والشعبي الرسمي االهت�م يقلل من ال ذلك فان السكان - عدد من 4,2% نسبة
األرد�. والحضاري والثقايف الديني املوروث اىل االهت�م

املكرمات شملت حيث العبدالله للمسن� رانيا وامللكة الثا� عبدالله امللك الجاللة دعم صاحبي احد عىل ال يخفى إنه وأضافت لطوف:
املؤسسات من غ�ها او الصحة وزارة يف املختصة الصحية يف الوحدات العالج املجا� يتلقون اصبحوا بحيث صحيا بتأمينهم املسن� امللكية
الرعاية مؤسسات مستمر ودعم بشكل اوضاعهم عىل رعاية املسن� واالطمئنان لدور جاللتيه� املستمرة وزيارات الخدمات الصحية مقدمة

بهم. الخاصة

نسبة فيها البسيطة والتي يزيد الد�وغرافية دول الهبة ضمن الدول املصنفة من يعترب انه االيجابية االردن س�ت من الوزيرة ان واعتربت
 ، وثالث� عاما خمسة لحوايل الهبة هذه وتستمر السكان عدد من %67 مانسبته اىل 2010 2015و عامي ب� العمل عىل القادرين السكان

املستويات. جميع عىل التنموية النهضة إلحداث تاريخية فرصة الهبة �نح االردن وهذه

مستقبلية خطط

إه�ل املسن� الصحية مثل املشكالت اهمها املشكالت جملة من يواجهون ان املسن� فبينت لطوف املسن� تواجه التي املشكالت عن اما
، الدوري الطبي وجود الكشف رغم ، حالتهم تسوء حتى املساعدة بطلبات أوتقدمهم لألطباء مراجعتهم عدم ذلك يف ويظهر أنفسهم ،
الشيخوخة. أمراض املسن� حول ارس لدى الوعي وغياب ، ذلك خطورة رغم الطبي اإلرشاف عن بعيدا انفسهم عالج ومحاولة بعض املسن�

رشيك فقدان عند  وبخاصة والعزلة بالوحدة تشعرهم التي االجت�عية العالقات املشكالت يف هو املسنون يواجهه ما اخطر فان واخ�ا
االجت�عية النشاطات يف عن املشاركة واقصائهم واألقارب األهل مع اواملشكالت اوغيابهم االبناء وفاتهم وعقوق أو األصدقاء وابتعاد ، الحياة

اجت�عي. ضبط كأداة قوتهم من والحد واملناسبات

يف وفعالياتها نشاطاتها تتميز بتعدد التي الوطنية الخطط من مجموعة هناك ان الوزيرة بينت السن لرعاية كبار املستقبلية الخطط وحول
الترشيعات  ووضع العنف من املسن� ح�ية تؤكد التي 2008 ـ 2012 لالعوام السن لكبار الوطنية اهمه� االسرتاتيجية املسن� خدمة مجال
قاعدة بيانات ايجاد اضافة اىل لهم واالجت�عي والنفيس االقتصادي التمك� عىل ايضا لرعايتهم وتركز االمنة البيئة وتوف� لحقوقهم الداعمة
اىل اضافة ، الحتياجاتهم التخطيط املستقبيل فاعلية لزياد واوضاعهم املسن� حول العلمية بالدراسات كله ذلك وتعزيز باملسن� خاصة وطنية
الخدمات للمسن� لجعل املنزلية الرعاية ورشوط تعلي�ت وضع االرد� عىل التمرييض املجلس يعمل حيث للمسن� املنزلية الرعاية تشجيع

املسن�. لحاجات ومستجيبة واجت�عيا انسانيا ومقبولة مقننه معاي� وفق

غزالة ابو

جاللة من بإهت�م حظيت االردن يف السن كبار فئة فإن ابوغزالة هيفاء الدكتورة الع� االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام االم� ووفق
املجتمع. يف كر�ة العيش بحياة من و�كينهم معيشتهم �ستوى االرتقاء يف يتعلق في� وخاصة رانيا العبدالله عبدالله وجاللة امللكة امللك
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ع�ن وامانة االرد� التمرييض واملجلس االجت�عية والتنمية الصحة وزار� مع االرسة بالتعاون لشؤون الوطني املجلس ان اىل ابوغزالة واشارت
الربامج يف والقصور الخلل معرفة اىل الهادفة السياسات والربامج برسم تهتم السن شاملة لكبار وطنية اسرتاتيجية طور العاملية الصحة ومنظمة
تنفذ ان رشيطة كل دولة ومسؤولية مطلق حق وتطبيقها السن بكبار املتعلقة الترشيعات صياغة ان عىل ابوغزالة الفئة واكدت لهذه املقدمة
اساسيا من جزءا يشكل ان ينبغي ورفاههم وسالمتهم السن كبار انشطة تعزيز ان غ� بها الخاصة الوطنية واهدافها اساس احتياجاتها عىل

سواء. حد عىل كافة يف املناطق االنظمة اطار ومنسق يف متكامل ا�ا� جهد

يعد  والذي و72,4 نساء) رجال 70,6) 71,5 اىل املتوقع العمر وارتفاع متوسط الوفيات معدل انخفاض العامة اىل االحصاءات تقارير وتش�
2020, يف عام نسبته 7,6 % ما اىل عام 2004 % 5,2 من يف االردن السن اعداد كبار زيادة عىل مؤرشا

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2009\10\LocalAndGover_issue723_day01_id178776.htm
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لح�يتهم تهدف الوطنية واالسرتاتيجية مشكالت يواجهون املسنون لطوف:

العاملي للمسن� باليوم يشارك باالحتفال االردن

عام 2020 السكان %7.2 من ستبلغ نسبة املسن�

 

يرعاهم ال يجدون من السن كبار من كب�ا عددا املجتمع فإن �اسك : رغم غزالة ابو

- عبدالله الي�� العرب اليوم

الهبة دول ضمن املصنفة الدول من االردن ويعترب الخميس يصادف اليوم للمسن� الذي العاملي باليوم االحتفال العا� دول االردن يشارك
عدد السكان, وتستمر  نسبته %67 من ما اىل و2015 2010 عامي ب� العمل عىل القادرين السكان نسبة فيها تزيد التي البسيطة الد�غرافية
مخصصات االستث�ر  من وتزيد املستويات, عىل جميع التنموية النهضة إلحداث تاريخية فرصة االردن الهبة �نح و عاما. 35 لحوايل الهبة هذه

السن بكبار الخاصة الخدمات يف التحس� من مزيد اىل توجه العوائد التي الوفر يف بسبب و�كينهم اقتصاديا املسن� رعاية يف

,2020 هناك  عام السكان عدد من اج�يل 7.2% ستبلغ االرد� املجتمع يف املسن� نسبة  ان  تش� التي االحصائية التوقعات  ضوء وعىل
لالعوام السن لكبار الوطنية االسرتاتيجية واهمه� املسن� خدمة يف مجال نشاطاتها وفعالياتها بتعدد تتميز التي الوطنية الخطط مجموعة من

البيئة االمنة لرعايتهم.  وتوف� لحقوقهم الداعمة الترشيعات ووضع العنف من املسن� ح�ية تؤكد التي 2008/2010

يقلل من  ال ذلك ان اال السكان, عدد من 4.2% وهي حوايل االردن يف املسن� قلة رغم هالة بسيسو انه االجت�عية التنمية وزيرة وقالت
فيها تزيد الد�غرافية البسيطة التي الهبة دول ضمن املصنفة الدول من انه االيجابية االردن س�ت ومن بهم والشعبي الرسمي االهت�م

وهذه  عاما وثالثون خمسة لحوايل الهبة وتستمر هذه السكان من عدد اىل 67% و2015 2010 عامي ب� العمل عىل القادرين السكان نسبة
و�كينهم املسن� رعاية من مخصصات االستث�ر يف وتزيد املستويات جميع عىل النهضة التنموية إلحداث تاريخية االردن فرصة �نح الهبة

اقتصاديا.

لألطباء عدم مراجعتهم يف ذلك أنفسهم, ويظهر املسن� إه�ل مثل الصحية املشكالت اهمها املشكالت من جملة يواجهون املسن� ان وقالت
اإلرشاف بعيدا عن انفسهم عالج املسن� بعض ومحاولة الدوري الطبي الكشف وجود رغم حالتهم تسوء حتى املساعدة بطلبات أو تقدمهم
وبالتايل العمل عىل القدرة ضعف بسبب االقتصادية أمراض الشيخوخة, واملشكالت ارسهم حول لدى الوعي وغياب ذلك رغم خطورة الطبي
األخرى الجوانب يؤثر يف بالرضورة وهذا واملأوى عىل الغذاء, دخلهم من األكرب الجزء ينفقون أنهم وبخاصة قلته الدخل أو مصادر غياب
تشعرهم التي االجت�عية العالقات يف املشكالت هو ما يواجهه املسنون بالذات, والرتفيه, والزيارات, والسفر واخطر كاالهت�م من حياتهم

او غيابهم. االبناء وعقوق أو وفاتهم األصدقاء وابتعاد الحياة, رشيك فقد عند بالوحدة والعزلة وبخاصة
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كبار االجت�عية نحو االتجاهات وتحس� السن رعاية كبار يف األرسة دور تعزيز خالل من رعاية املسن� عىل عملت ان الوزارة واوضحت
التحاقهم خالل من بالنشاطات الرتفيهية النهارية خاصة اماكن توف� عن طريق محيطهم االجت�عي يف دمجهم استمرارية عىل والعمل السن
املسنون اما الحياة لديهم, اتجاهات من يعزز مفيد فراغهم بشكل اوقات عىل قضاء تساعدهم نهارية للمسن� خدمات تقدم التي بالنوادي
مؤسسات يف متكاملة برعاية يحظون فهؤالء لهم االقتصادية او الصحية او االجت�عية الظروف االيوائية بسبب الرعاية ممن يحتاجون اىل

مؤسسات. عرش عددها البالغ املسن� رعاية

الوطنية االسرتاتيجية اهمها املسن� خدمة مجال يف وفعالياتها نشاطاتها بتعدد تتميز الوطنية التي الخطط من هناك مجموعة لطوف واشارت
لرعايتهم  االمنة البيئة وتوف� لحقوقهم الداعمة الترشيعات ووضع من العنف املسن� يؤكد ح�ية التي 2008/2010 لالعوام السن لكبار
ذلك كله بالدراسات وتعزيز خاصة باملسن� وطنية بيانات قاعدة ايجاد لهم اضافة اىل والنفيس واالجت�عي االقتصادي التمك� عىل وتركز ايضا
املجلس يعمل حيث املنزلية للمسن� الرعاية تشجيع اىل الحتياجاتهم, اضافة املستقبيل التخطيط فاعلية لزياد واوضاعهم حولهم العلمية

لهم. املنزلية ورشوط الرعاية وضع تعلي�ت عىل االرد� التمرييض

الرعاية تقدم مؤسسات من وعرش ملرتاديها, مختلفة نهارية خدمات تقدم للمسن� نهارية سبع نواد يف اململكة يوجد انه بالذكر وجدير
مقبلة. عدة لسنوات الزيادة املتوقع يف وتغطي الحالية االلتحاق كافية لنسب وهي ومسنة, مسنا 328 ل¯ خدماتها

االحتفال يف يشارك االرسة الوطني لشؤون املجلس

الله  عبد امللك حظيت بإهت�م من االردن السن يف كبار فئة فإن غزالة ابو د.هيفاء الع� االرسة للمجلس الوطني لشؤون االم� العام  وفق
املجتمع. يف من العيش بحياة كر�ة و�كينهم معيشتهم �ستوى باالرتقاء يتعلق في� خاصة الله العبد رانيا وامللكة الثا�

ع�ن وامانة االرد� التمرييض واملجلس االجت�عية والتنمية الصحة وزار� بالتعاون مع االرسة لشؤون الوطني املجلس ان غزالة ابو واشارت
الربامج يف والقصور الخلل معرفة اىل الهادفة السياسات والربامج برسم تهتم السن شاملة لكبار وطنية اسرتاتيجية طور العاملية الصحة ومنظمة

الفئة لهذه املقدمة

يف دور الرعاية, االيواء لهم توف� يتطلب م� يرعاهم يجدون من كبار السن ال من كب�ا عددا فإن االرد� �اسك املجتمع رغم انه وقالت
هناك احدى ان لكبار السن النهارية االيوائية واالندية دور الرعاية عىل واملرشفة القانونية املظلة وهي االجت�عية التنمية وزارة وتش� بيانات

الخاص. للقطاع وخمس للقطاع التطوعي تابعة منها ست ولكال الجنس� السن لرعاية كبار عرشة دارا

عىل الدراجها االردنية الدولة سياسات وخطط ضمن تستحقها التي السن االهمية كبار قضايا اعطاء تهدف اىل االسرتاتيجية غزالة ان أبو وبينت
وبقدراتهم بأنفسهم السن ثقة كبار وتعزيز املجتمع يف كر�ة حياة السن و�كينهم من لكبار الحياة وتحس� نوعية االولويات الوطنية سلم
التواصل اوارص و�ت� الروابط ودعم نحوهم االيجابية النظرة وتكريس السن كبار بقضايا املجتمع توعية عىل والعمل العطاء مواصلة عىل

االجيال ب� والحوار

احتياجاتها اساس عىل ان تنفذ رشيطة دولة كل حق مطلق ومسؤولية بكبار السن وتطبيقها املتعلقة صياغة الترشيعات ان غزالة ابو واكدت
متكامل ا�ا� من جهد اساسيا يشكل جزءا ان ينبغي ورفاههم وسالمتهم السن كبار انشطة تعزيز ان غ� بها الخاصة الوطنية واهدافها

سواء حد عىل كافة املناطق االنظمة يف اطار يف ومنسق

اليوم االول  املتحدة لالمم العامة الجمعية عينت االول ديسمرب 1990 كانون 45 106- بتاريخ 14 رقم القرار �وجب السن بكبار االحتفال ويأ�
بالشيخوخة يتعلق في� فينا عمل مثل خطة املتحدة االمم ملبادرات كمتابعة وذلك السن لكبار اليوم الدويل اكتوبر ليكون - اول ترشين من

العامة. الجمعية عليها صادقت والتي

 

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=185978
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للتنمية» جديدة قوة السن «كبار شعار تحت للمسن� العاملي اليوم األردن يحيي

الوطنية والترشيعات االلتزام باملواثيق العاملية عنه يغيب السن الحيا� لكبار الواقع

 

شناعة نجاة - السبيل

ينبع خاصا اهت�ما تتخذ أن ينبغي املجتمع، بيوم دويل لفئة عمرية يف التذك� عىل عام، من كل األول ترشين من األول اليوم، العا� يستيقظ
وتلك املتغ�ات. تتناسب عدة جوانب من مراعاتها تستدعي تحوالت من وما يرافقها العمرية، مرحلتهم خصوصية من

العام يف األول كانون من عرش الرابع يف “45-106” املتحدة رقم لألمم العامة الجمعية قرار السن إىل لكبار العاملي باليوم االحتفال يستند
السن. لكبار يوما عامليا ليكون اليوم تاريخ الجمعية العامة إذ عينت 1990؛

عددهم 6720 مليون نسمة،  البالغ العا� من سكان املئة يف ما نسبته 8 507 مليون نسمة، أي حاليا حوايل العا� السن يف عدد كبار ويبلغ
والبطالة  ملسح الع�لة السنوي التقرير بحسب فتياً، مجتمعاً األرد� السكا� املجتمع ال يزال املئة؛ إذ بـ4.1 يف تقدر نسبة األردن يف يشكلون
املتوقع  العمر وارتفاع الوفيات معدل انخفاض أن عن تكشف أخرى وطنية تقارير أن ح� عىل اإلحصاءات العامة. دائرة أعدته الذي 2008
نسبته  ما إىل عام 2004 يف املئة من 5.2 األردن السن يف عىل زيادة أعداد كبار مؤرشا يعد نساء)، و72.4 رجال 70.6) سنة 71.5 إىل وصل الذي

عام 2020. يف املئة يف 7.6

الجسدية الوظائف فيها تبدأ التي العمرية املرحلة تلك أنها عىل عامليا تعرف والتي الشيخوخة، عن بالحديث السن كبار مفهوم ويرتبط
يحدث قابل لالرتداد والذي غ� بيولوجي تحول بسبب الفرتات السابقة من العمر يف عليه كانت وضوحاً م� أك� الرتاجع بصورة يف والعقلية

ومستمر“. متدرج بشكل

فئت�، إىل الفرتة العمرية لهذه املرحلة وتقسم والست�، الخامسة أو سن الست� من تبدأ الشيخوخة عىل أن العاملية معظم التعريفات وتتفق
الترشيعات  أجمعت محليا، الكب�. باملسن فوق، وتسمى ف� سنة من 75 والثانية: النشيط، باملسن وتسمى سنة، 60-75 سن من األوىل:
تعريف تناول األرد� املرشع أن إىل يش� ما سنة لإلناث، و(55) للذكور سنة الـ(60) عمره عن يزيد الذي الشخص هو املسن عىل أن الوطنية

اإلنسان  لحقوق األفريقي امليثاق من 18 املادة وتؤكد الصحية له. واألوضاع البيولوجية العوامل يتناول و� فقط، العمرية الناحية من املسن
املتعلقة املتحدة األمم مبادئ وتشدد املعنوية“. أو البدينة حالتهم تالئم خاصة ح�ية تداب� اتخاذ ىف الحق أن ”للمسن� والشعوب عىل
وتندرج الحقة. باالرتقاء بأجيال دورا لعب مؤسس لجيل حق هي إنسانية رعاية تحقيق وصوال إىل مسائل خمسة السن، عىل كبار بحقوق

للكرامة“. إضافة الذات، وتحقيق والرعاية، واملشاركة، ”االستقاللية، واضحة هي: عناوين املبادئ األممية تحت تلك
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بأن  والرعاية الصحية، وامللبس واملاء واملأوى الغذاء يكفي من عىل ما الحصول إمكانية إتاحة إىل رضورة اإلشارة يف االستقاللية مبدأ ويتوسع
للدخل. مدرة أخرى فرص أو العمل فرصة السن لكبار تتاح بحيث الذا�؛ للعون ووسائل ومجتمعيا أرسيا ودع� مصدرا للدخل يوفر لهم
االستفادة إمكانية إتاحة مع ونسقه، العاملة القوى من انسحابهم وقت تقرير يف املشاركة من السن كبار �ك� املبدأ األممي أيضا ويقرر
شخصيا يفضلونه ما يالئم للتكييف �ا وقابلة مأمونة بيئات يف السن من العيش كبار �ك� اىل إضافة املال�ة، والتدريب برامج التعليم من

ممكنة. فرتة ألطول منازلهم يف اإلقامة مواصلة من و�كينهم املتغ�ة، وقدراتهم

رفاههم، مبارشة يف تؤثر التي السياسات وتنفيذ صياغة يف املجتمع، باملشاركة يف السن كبار إدماج عىل الحفاظ رضورة املشاركة إىل مبدأ ويش�
أع�ل يف كمتطوع� العمل املحيل، ومن املجتمع الفرص لخدمة وتهيئة من الت�س بتمكينهم ومهاراتهم، معارفهم الشابة يقدموا لألجيال وأن
كبار السن استفادة وجوب الرعاية عىل بند ويركز بهم. الخاصة الرابطات أو الحركات تشكيل من �كينهم مع اهت�ماتهم وقدراتهم، تناسب
ملساعدتهم الصحية الرعاية عىل الحصول من مع �كينهم مجتمع، كل يف القيم الثقافية لنظام وفقا املحيل، األرسة واملجتمع وح�ية رعاية من
إضافة إىل به، إصابتهم أو تأخ� املرض من ولوقايتهم والعاطفية، والذهنية الجس�نية السالمة من األمثل املستوى استعادة عىل حفظ أو
عند األساسية والحريات اإلنسان بحقوق والتمتع ورعايتهم، وح�يتهم استقالليتهم لتعزيز والقانونية  االجت�عية الخدمات الحصول عىل
اتخاذ يف ولحقهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم لكرامتهم ومعتقداتهم التام ذلك االحرتام يف العالج، �ا أو للرعاية أو مرفق مأوى يف أي إقامتهم

ونوعية حياتهم. برعايتهم املتصلة القرارات

االستفادة إمكانية إىل إلمكاناتهم؛ إضافة التنمية الكاملة فرص من ”الت�س كبار السن �ك� اإلشارة إىل األممي املبدأ يتضمن الذات ولتحقيق
والرتويحية“. والروحية والثقافية التعليمية املجتمع موارد من

بإنصاف، معاملتهم ينبغي ذهنيا؛ فإنه أو جسديا معاملة، سوء أو خضوع ألي استغالل دون وأمن تكون بكرامة أن ينبغي السن كبار حياة وألن
النظر التقدير برصف موضع يكونوا وأن ذلك، غ� أو كونهم معوق� أو اإلثنية أو خلفيتهم العرقية أو جنسهم نوع أو عمرهم عن النظر برصف
وطني متخصص تقرير يفيد إذ للمبادئ األممية؛ مخالفة عىل الصعيد املحيل، املسن� حال واقع ويشكل مساهمتهم االقتصادية. مدى عن
الصحية واالجت�عية األوضاع أن إىل ويخلص واملعنوي، النفيس والعنف االقتصادي االستغالل يف ترتكز متشابهة السن النتهاكات كبار بتعرض
وزارة التنمية بيانات وتش� األممية. املبادئ تتناقض مع املسن� وإيواء االجت�عية الرعاية يف دور املسن ترافق التي واإلقتصادية والنفسية
السن لرعاية كبار دارا عرش أحد وجود السن، لكبار النهارية واألندية اإليوائية دور الرعاية عىل واملرشفة القانونية االجت�عية التي تعد املظلة
يعا� واإلناث، الذكور من مسنا شخصاً (302) منها يستفيد الخاص، القطاع تتبع وخمسة التطوعي، للقطاع تابعة منها ستة ولكال الجنس�:

والعزلة. النفيس االكتئاب معظمهم من

كبار السن من عددا كب�ا أن إال األرد� املجتمع �اسك من فإنه بالرغم أبو غزالة، د.هيفاء األرسة لشؤون الوطني للمجلس العام لألم� ووفقا
دور الرعاية. يف لهم الذي يتطلب توف� اإليواء األمر يجدون من يرعاهم، ال

ونفسية مناسبة، واجت�عية صحية وتقديم خدمات لهم ال سند من ح�ية هو املسن�، وإيواء الرعاية من إنشاء دور األسايس كان الهدف وملا
ضمن بوجودهم األنسباء أو األقرباء رغبة عدم أو األبناء بسبب عقوق هذه الدور يف القرسي وجودهم إىل املسن� من بالكث� األمر ينتهي
النصوص غياب ،2008 لعام اململكة يف املسن� أوضاع حول اإلنسان لحقوق الوطني للمركز الدوري التقرير ينتقد اإلطار هذا ويف العائلة. إطار
ُمرض دون سبب والديه يرتك من تدين التي العا� دول من العديد هناك أن علً� تجاه آبائهم، األبناء من العنف املوجه ملساءلة القانونية

ومقبول.

التنمية يف أساسي� رشكاء السن كبار يعترب للتنمية)، قوة جديدة , (كبار السن تحت شعار األممي باليوم احتفاالته الذي يشارك العا� واألردن
األهمية بالغة أدوارا“ معظمهم ويؤدون التجربة، وثراء الخربة بواسع يتمتعون الذين املختلفة العلوم مجاالت يف املتخصص� منهم إذ الوطنية؛
رصد من الوطني املركز تقرير أن إال غزالة. أبو بحسب عليه عبئا وليسوا للمجتمع ذخرا أنهم يعني ما املحيل، األرسة واملجتمع مستوى عىل
وجود أحد مثًال تب� املختلفة، فقد األنشطة يف املسن� قدرات استغالل غياب عىل مؤرشا تعتربان حالت� الرعاية، امليدانية لدور زياراته خالل

الثقافة. من عالية بدرجة تتمتع أخرى ومسنة الفرنسية، للغة الرتجمة املسن� يجيد

يكون موقع الحاالت معظم بعض األحيان، ويف يف التلفزيون مشاهدة باستثناء للمسن� األنشطة أو الرتفيه برامج تغيب التقرير، وبحسب
املستفيدين معظم أن الحديث، علً� وتبادل مع بعضهم بعضاً املسن� تفاعل رضورة مربر تحت وذلك النوم، عن غرف بعيداً التلفزيون
هذه الفرتة مع للتعامل املجتمع وتهيئة املسن�، بحقوق الوعي نرش املركز عىل توصيات تركز اإلطار، ويف هذا النفسية. الكآبة من يعانون
ما الرعاية أو مؤسسات حاالت العنف داخل ومعالجة املسن� عن نيابة القانونية واإلنسانية الح�ية إىل توف� والسعي عمر اإلنسان، من
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اآلخرين. قبل من له يتعرضون

حدائق أو ساحات توفر لعدم إضافة والتثقيف الديني، التثقيف العام لغايات للمطالعة أو يف الدور مكتبات تتوافر ال التقرير أيضا، وبحسب
الدار. يف املوجودين عدد ربع الستيعاب عادة الداخلية القاعات تتسع وال شبه معدوم، فإن استخدامها توفرت وإن معظمها، يف للتشميس

ومنظمة ع�ن، وأمانة األرد�، التمرييض واملجلس االجت�عية والتنمية الصحة مع وزار� بالتعاون املجلس أن إىل باإلشارة غزالة أبو تعلق
املقدمة يف الربامج والقصور الخلل معرفة إىل والربامج الهادفة السياسات برسم تهتم السن لكبار شاملة وطنية اسرتاتيجية طور العاملية الصحة
األردنية الدولة وخطط سياسات ضمن تستحقها التي األهمية السن قضايا كبار إعطاء إىل غزالة، أبو وفق االسرتاتيجية لهذه الفئة. وتهدف
السن بأنفسهم كبار ثقة وتعزيز املجتمع يف كر�ة حياة من و�كينهم السن، لكبار نوعية الحياة وتحس� الوطنية عىل سلم األولويات إلدراجها
أوارص و�ت� الروابط ودعم نحوهم النظرة اإليجابية السن وتكريس كبار توعية املجتمع بقضايا عىل والعمل مواصلة العطاء عىل وبقدراتهم
أن رشيطة دولة كل ومسؤولية مطلق حق وتطبيقها بكبار السن املتعلقة الترشيعات صياغة أن عىل وأكدت األجيال. ب� والحوار التواصل
أساسيا جزءا يشكل أن ينبغي ورفاهيتهم وسالمتهم السن كبار أنشطة تعزيز أن غ� الخاصة به، الوطنية احتياجاتها وأهدافها أساس تنفذ عىل

حد سواء. عىل كافة املناطق األنظمة يف إطار يف ومنسق من جهد إ�ا� متكامل

(4/7) املادة يف يؤكد 2002 لسنة (54) رقم وتعديالته املؤقت العامة الصحة قانون وبالتحديد الوطنية الترشيعات تنص الصحية، من الناحية
بهم. الخاصة واملؤسسات املراكز عىل الصحي واإلرشاف املسن� برعاية الخاصة باألنشطة الصحية املتعلقة الربامج تنفيذ رضورة عىل

توفرها الوزارة صحية برامج أي امليدانية بزياراته العمل فريق يجد فلم بصلة، األمر هذا إىل �ت الوطني ال التقرير بحسب الحال لكن واقع
بالتأمينات يتعلق في� الحق قبلها. وحول من عىل الدور الصحي لإلرشاف ملموس أي مؤرش إىل االفتقار عن فضًال من املجتمع، الفئة لهذه
مالية كمعونة دينارا قيمته (40) ما يستحق املقتدر املسن غ� أن إىل ،2007 لسنة (4) رقم املالية املعونات تعلي�ت أشارت االجت�عية،
أو املعرفة، وعدم الجهل إما بسبب لهم، امليسء عىل مقاضاة قدرته لعدم اقتصاديا، استغالال يواجه املسن أن التقرير إىل ويلفت شهرية.
إحداهن أن فيوضح املسنون؛ له يتعرض اقتصادي الستغالل حاالت التقرير ويذكر القضية. متابعة عىل املادية والصحية القدرة بسبب عدم
حالتها بسبب املحكمة من وصاية قرار زوجها عىل احتصل وأخرى عمها، أبناء قبل من التحايل نتيجة  فيه الذي تقيم عن املنزل تنازلت
عمرهم من عرش الثامنة سن بلوغهم بعد أبناءها ولكن القارصين، أبنائها عن بعيدة املسن� يف دار ذلك إثر ووضعها املستقرة، غ� النفسية
النظافة التقرير اإليوائية يقيم الخدمات مستوى والحرمان.وحول املعاناة من طويلة سنوات قضائها املسن� بعد من دار والدتهم أخرجوا
املستمرة املسن� حاجة االعتبار بع� آخذين جيد، درجة إىل درجة مقبول ب� ما بهم والبيئة املحيطة باملنتفع� واملتعلقة العامة والشخصية
ومن كث�اً العمر يف املتقدم� املسن� خاصة الحاالت، من الكث� يف أنفسهم عىل االعت�د عىل قدرتهم وعدم لهم، الشخصية ملتابعة النظافة
النظافة حيث من مستوى أعىل بحق تقدم التي التطوعي القطاع مؤسسات لدى الغالب موجودة يف حرج، وهذه الحاالت يف وضع صحي هم

للمسن�. والشخصية العامة

االجت�عية مخاطبة وزارة التنمية تم حيث املسن�، دور وتعلي�ت برشوط غ� ملتزمة أنها املسن� دور إحدى أثناء زيارة العمل لفريق وتب�
وتطبيق  واملال�ة، املهيأة البيئة إيجاد رضورة عىل املركز ويؤكد للقانون. وإغالقها وفقاً بدورها �تابعة أوضاعها قامت التي 26/7/2008 بتاريخ
رواتب وربط الرعاية، دور للمسن� يف قاعدة الخدمات املقدمة تطوير مع سن� العمر، من تبقى ما ورفاه العامة لح�ية السالمة رشوط
بتأط� والثقافية تويص والرتبوية الدينية للجهات املركز دعوات لكن لهم. االجت�عي واالستقرار األمن لتحقيق االقتصادي بالتضخم املتقاعدين
رعاية املسن�، عىل أثر من لها ملا املجتمع ب� أفراد التفاعل تحكم التي واالقتصادية الثقافية واالجت�عية القيم الدينية والجوانب ب� العالقة

لرعاية املسن�. التطوعي العمل وتشجيع تشجيع

يف منى للمسنات األم�ة مركز عدا ما الجنس� السن من كبار تستقبل دور املسن� التقرير أن يرشح املسن�، دور ببيئة املتعلق املجال ويف
كل يف للذكور لإلناث وآخر خاص جناح هناك ولكن املعيشة، يف باالختالط يسمح العموم وعىل فقط، النساء عىل تقترص خدماتها إذ الزرقاء،
التقرير ويعيب فنية. ألسباب وإما املالية الكلفة ارتفاع بسبب إما جدا، عالية بدرجة املنتفع� لعدد بالنسبة األشغال حجم ويتفاوت دار.
يف ترتكز أنها إال العامة، من الخدمات قريبة سكنية مناطق ضمن كانت وإن أنها إذ اململكة، يف املسن� ملواقع دور الجغرايف التوزيع سوء

الوسط إقليم

http://www.assabeel.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7jS4GwQ5WquwYiPUmy5LkgQh8Be%2b

Bljg3TzlKBiNjXwaVUXPB4aS7VbrG7cCNEiCgc7FXrXk0AcMvuX6nP%2bbZv3SVK%2fgfurt6qn0mSsgKwEU%3d 
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        العدد: 1863                                                                                                        التاريخ:  2009-10-3 

السبت اليوم: محليات )                                                                                           ) الصفحة:         رقم

املرأة ضد العنف حاالت يحرص وطني تنشط إليجاد سجل مؤسسات

الرصايرة رانيا

حاالت  عدد يحرص وطني سجل إليجاد ضد املرأة العنف عىل القضاء اجل من تعمل وخاصة حكومية أردنية نسوية مؤسسات تنشط - ع�ن
اململكة. يف املعنفات النساء

اي او نفيس او جنيس او جسدي ايذاء عنه وينتج املرأة عىل يقع املرأة بـ“أي فعل ضد العنف تعريف عىل الدولية وتتفق املواثيق واملنظ�ت
العالقات االرسية اطار وقعت يف سواء كافة الحقوق الحرمان من االجبار او او اإلكراه او االفعال بهذه التهديد مثل املعاناة اشكال من شكل

املهنية“. او االجت�عيه او

والخاصة االهلية املؤسسات لكافة مرجعية وطني يشكل سجل وجود اهمية غزالة ابو لشؤون االرسة هيفاء املجلس الوطني عام ام� وتؤكد
الخاصة. او الحكومية املؤسسات إحدى اىل بشكوى تقدمن اللوا� املعنفات النساء عدد التي تظهر االرقام كافة السجل يجمع بحيث

تواجه التي الفجوات أبرز مبينة ان املرأة ضد العنف ملواجهة مشرتكة رؤيا وخلق التشار�، العمل ترسيخ اىل الصدد املؤسسات هذه يف وتدعو
االخرى“. الدول لتجارب خالفا حكومية هي املؤسسات من الكربى ان ”النسبة يف تكمن االردن يف املرأة ضد العنف خدمات

وأن نسبة واضحة، سياسة ضمن يعمل منها والقليل بعشوائية املرأة تعمل ضد العنف يف مشاريع العاملة املؤسسات  غالبية ان وتوضح
كوادر وجود عدم اىل إضافة الالزمة البنية التحتية وجود دون ”من للمعنفات رعاية وح�ية من خدماتها تقدم املؤسسات هذه ”كب�ة“ من

متخصصة“.

املشكلة حجم معرفة عىل يؤثر ”م� استقبلوها املعنفات التي حاالت لعدد بسجالت وأرقام تحتفظ املؤسسات ال بعض اىل ان ابو غزالة وتش�
ملتابعة االرسي“ حاالت مع التعامل اجراءات مرشوع ”ا�تة املعضلة بتنفيذ هذه عىل وللتغلب االرسة لشؤون املجلس الوطني بدأ اذ الفعلية“،

األرسي. مع حاالت العنف تتعامل التي الوزارات واملؤسسات جميع عمل اجراءات

الفريق يف املعنية واملؤسسات والجهات جميع الوزارات حرضته املايض (مايو) ايار بداية عقدته طارئ اجت�ع خالل اعلنت جاللتها وكانت
تقديم الخدمة لضحايا العنف مجال يف تعمل التي الجهات اداء املسؤولة عن مراقبة الجهة لشؤون االرسة املجلس الوطني لح�ية االرسة الوطني

لألطفال“. قضايا االساءة مع التعامل يف ”هناك ثغرات اىل ان الفتة لألطفال، املسيئ� محاسبة رضورة عىل اكدت جاللتها االرسي حيث

وضد بشكل عام، االرسي العنف لحاالت الالزمة الخدمات بتقديم املتعلقة  االجراءات عىل متابعة سيعمل ان املرشوع غزالة ابو وتوضح 
االرسي العنف لحاالت الفورية االستجابة مأسسة اجراءات اىل اضافة لها، الخدمات الالزمة وتقديم معها لض�ن التعامل خاص بشكل االطفال

عنها. املسؤولة املؤسسات كافة ويربط االجراءات تلك يرتجم إلكرتو� نظام خالل لألطفال من واالساءة

ب� املؤسسات تشار� نهج وفق لألطفال االساءة وحاالت االرسي العنف لحاالت الوطنية املؤسسات استجابة رسعة سيضمن املرشوع ان وتؤكد
االردن“. يف واإلساءة سيحد من حاالت العنف الذي ”االمر العالقة ذات

العنف االرسي مع حاالت التعامل يف الرئيسية الوطنية املؤسسات من لجنة تشكيل اولها املرشوع نظام لبناء خطوات واتخذ املجلس عدة
ومؤسسة واملجلس القضا�، الرشعي والطب والعدل، والداخلية والتعليم والرتبية والصحة االجت�عية التنمية وزارات االرسة، ح�ية ادارة مثل

االردن. نهر

لدى تتخذها التي الرسمية باإلجراءات املجلس لتزويد االرسي العنف حاالت مع التعامل يف الرئيسة الوطنية املؤسسات مخاطبة ك� �ت
مع انسجامها ومدى الواقع عىل ارض الحالة مسار رسم بهدف ليصار لتجميعها لها، الخدمات الالزمة تقديم هذه الحاالت وآلية مع تعاملها
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االرسي. العنف من االرسة لح�ية الوطني االطار يف املوضحة االجراءات

فاعلية مدى عىل التعرف بهدف تجريبية كمرحلة ع�ن يف املرحلة االوىل لتكون مراحل عدة عىل املرشوع تنفيذ سيتم انه غزالة ابو وبينت
كافة عىل اىل تعميمه ليصار النظام يف الثانية الثغرات وستعالج املرحلة املعدلة منه، النسخة ليتم تجاوزها يف والثغرات، والفجوات النظام

االرسة. ح�ية ادارة خدمات فيها تتوفر التي اململكة محافظات

اسمى العليا لشؤون املرأة للجنة الوطنية العام االم� قالت املرأة ضد العنف حاالت يحرص وطني سجل بايجاد املتمثل نفس الهدف ولتحقيق
عنها. تم التبليغ التي العنف حاالت سجل وطني لكافة �ثابة يكون املرأة اللجنة اسست مكتبا لشكاوى ان خرض

الذي  والتمييز العنف بحاالت املختصة، املرأة شكاوى الستقبال (ديسمرب) املايض كانون االول يف 16 املكتب تأسيس عن اعلنت اللجنة وكانت
ديانا شلبي. املرأة شكاوى مكتب مرشوع بحسب منسقة العمل، او األرسة صعيد سواء عىل يف األردن النساء له تتعرض

الناتجة االزدواجية �نع دقيق معريف اساس عىل املرأة ضد العنف رق� دقيقا لحاالت يوفر ألنه وطني سجل وجود اهمية عىل خرض وتشدد
جهة. من ألك� الحاالت بعض اشتكاء عن

يف العاملة الجهات �ّكن عنها، ما التبيلغ تم التي االشكال من شيوعا العنف اشكال اك� عن فكرة يعطي سجل وطني وجود ان خرض وترى
العنف. اشكال توجيه جهودها ملجابهة املرأة من ضد مناهضة العنف مجال

يعمل  مجا� خط خالل من هاتفيا او االتصال املكتب مقر اىل بالحضور سواء الطرق الشكاوى بكافة استقبال املكتب يف وتتمثل آلية عمل
لشبيل. وفقا املراسله عرب ساعه أو وعرشين مدى اربع عىل

فضال املختصة، الجهات اىل وإحالة الشكوى خدمة االرشاد الدويل وتقديم وتوثيق الشكاوى، ورصد استقبال اىل يهدف املكتب ان شبيل وتب�
املرأة“. ضد العنف حاالت عدد حول دقيقة الجهات وتوف� احصائيات كافة ب� موحدة آلية ”وبالتايل ايجاد قانونية مساعده تقديم عن

الجهات بعض تعاون عدم اهمها املرشوع ستعرتض التي العقبات من العديد مواجهة متوقعة سهلة ليست املسألة ان تؤكد ان خرض بيد
الباحث� بعض لدى الكافية العلمية الخربة توفر عدم اىل معها، اضافة تعاملت الحاالت التي املكتب بأرقام برفضها تزويد املجال هذا يف العاملة

وازدواجية الحاالت. ضد املرأة، العنف مجال يف

عمل شعبي ألنه جدا“ ”صعب االمر ان مؤكدة وطني، سجل وجود بإمكانية تفاؤلها عدم الزعبي آمنة االردنية املرأة اتحاد وتبدي رئيسة
العتقاد االمر رسيا بإبقاء رغبتهن عىل عن ارصار اك�هن فضال لديه، الذي يذه� لالشتكاء للمكان واختيارهن النساء وعي �دى ومرتبط

سمعتهن. اىل ييسء للعنف تعرضهن البعض ان

”امرا وطني سجل  وجود يجعل املرأة ضد العنف مجال يف العاملة  املؤسسات ب� ما واملناهج االسرتاتيجيات اختالف ان الزعبي وترى
مستحيال“.

والخاصة  املؤسسات االهلية لكافة مرجعية يشكل الوطني ”السجل ان السمن ابو مي الوطني األرد� املرأة تجمع لجان رس أم�  وتعترب
الخاصة“. او الحكومية املؤسسات احدى اىل تقدمن بشكوى اللوا� املعنفات عدد النساء تظهر التي كافة االرقام يجمع حيث والحكومية،

التي تقدم املؤسسات غالبية ان اىل مش�ة املرأة، ضد ملواجهة العنف مشرتكة رؤيا وإيجاد التشار�، العمل ترسيخ عىل الرتكيز اهمية وتؤكد
اخرى. دول تجارب عىل عكس حكومية، املعنفات خدماتها للنساء

http://www.alghad.com/index.php?news=452086&searchFor=مؤسسات20%نسائية20%تنشط20%اليجاد20%سجل20%وطني
20%يحرص20%حاالت20%العنف20%ضد20%املرأة
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األربعاء                                                                                                        التاريخ: 2009-10-7    اليوم:

االلزامي بالتعليم طفله يلحق من � �عاقبة توصية

يف  خصوصا االلزامي، بالتعليم يلحقه اليه برعاية طفل و� عهد من كل عىل عقوبات فرض اىل دراسة دعت -( (برتا االول ترشين ع�ن7
والتعليم. لقانون الرتبية استنادا وذلك الحدث، تشغيل يتم فيها التي الحاالت

االطفال عمل مكافحة مرشوع ضمن الدولية اف) اتش (يس مؤسسة مع بالتعاون لشؤون االرسة الوطني املجلس اجراها التي الدراسة ودعت
املتعلقة. واملدد تحديد أوقات تشغيل الحدث اىل االطفال النصوص القانونية بعمل حول االم�كية العمل وزارة من وبدعم عرب التعليم

الفحص اجراء توجب قانونية ووضع نصوص باالحداث الخاصة السنوية االجازة مدة العمل يحدد قانون القانون يف نص ك� طالبت بادراج
العامل�. لالطفال املجا� الطبي الدوري

اضافة لهم رادعا تشكل كونها ال االحداث عند تشغيل العمل الحكام املخالف� العمل ارباب الغرامة عىل مراجعة اهمية عىل الدراسة وركزت
الرقابة وزيادة القانونية طائلة املسؤولية تحت الحدث عند تشغيل لالجور االد� بالحد رب العمل التزام رضورة يب� خاص صياغة نص اىل

التأمينات االجت�عية. اهمية حول الوعي وزيادة االجت�عي بالض�ن االحداث بإرشاك في� يتعلق العمل عىل ارباب

من 16. بدال سنة 18 اىل التجنيد سن ورفع بالتجنيد االطفال بإستخدام الخاصة القانونية بتعديل النصوص وطالبت

وبيان يف قانون العمل اقراره حال يف بالفحص الدوري التقارير الخاصة والتي تعكسها االطفال لعمل الصحية التأث�ات دراسة برضورة واوصت
البعيد. املدى او القريب املدى عىل سواء وتكوينه الحدث �و عىل تؤثر التي باالع�ل التوصيات املتعلقة

مرجعية كونه االردن االطفال يف املتعلقة بع�لة البحوث اجراء اىل اف) اتش (يس مع رشاكته ضمن االرسة الوطني لشؤون املجلس وسيعمل
باالرسة. والترشيعات املتعلقة بالسياسات املتعلقة التعديالت واحداث ومراجعة تطوير تعمل عىل فكرية

االولويات ورصد االطفال بعمل املتعلقة الدراسات لجمع االردنية الجامعات االكاد�ي� من من لجنة الرشاكة ضمن هذه املجلس وشكل
االطفال. عمل يف البحوث الجراء برنامج اىل تطوير اضافة االطفال عمل تتناول اعداد دراست� متخصصت� اىل ليصار

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=140268
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األربعاء                                                                                                           التاريخ: 2009-10-7         اليوم:

االلزامي بالتعليم طفله يلحق من � �عاقبة توصية

يتم فيها التي يف الحاالت خصوصا االلزامي، بالتعليم يلحقه و� طفل برعاية عهد اليه من كل عىل عقوبات فرض اىل دراسة دعت - رسايا
والتعليم. لقانون الرتبية وذلك استنادا الحدث، تشغيل

االطفال عمل مكافحة مرشوع ضمن الدولية اف) اتش (يس مؤسسة مع بالتعاون لشؤون االرسة الوطني املجلس اجراها التي الدراسة ودعت
املتعلقة. واملدد الحدث تشغيل أوقات تحديد االطفال اىل بعمل القانونية النصوص حول االم�كية العمل وزارة التعليم وبدعم من عرب

الفحص اجراء توجب قانونية ووضع نصوص باالحداث الخاصة السنوية االجازة مدة العمل يحدد قانون القانون يف نص ك� طالبت بادراج
العامل�. لالطفال املجا� الدوري الطبي

اضافة لهم رادعا تشكل كونها ال االحداث عند تشغيل العمل الحكام املخالف� العمل ارباب الغرامة عىل مراجعة اهمية عىل الدراسة وركزت
الرقابة وزيادة القانونية طائلة املسؤولية تحت الحدث عند تشغيل لالجور االد� بالحد رب العمل التزام رضورة يب� خاص صياغة نص اىل

االجت�عية. حول اهمية التأمينات الوعي وزيادة االجت�عي بالض�ن االحداث بإرشاك يتعلق في� العمل ارباب عىل

من 16. بدال سنة 18 اىل التجنيد سن ورفع بالتجنيد االطفال بإستخدام الخاصة القانونية بتعديل النصوص وطالبت

وبيان يف قانون العمل اقراره حال يف بالفحص الدوري التقارير الخاصة والتي تعكسها االطفال لعمل الصحية التأث�ات دراسة برضورة واوصت
املدى البعيد. او القريب املدى �و الحدث وتكوينه سواء عىل عىل تؤثر التي املتعلقة باالع�ل التوصيات

مرجعية كونه االردن االطفال يف املتعلقة بع�لة البحوث اجراء اىل اف) اتش (يس مع رشاكته ضمن االرسة الوطني لشؤون املجلس وسيعمل
باالرسة. املتعلقة والترشيعات املتعلقة بالسياسات التعديالت واحداث ومراجعة تطوير عىل تعمل فكرية

االولويات ورصد االطفال بعمل املتعلقة الدراسات لجمع االردنية الجامعات االكاد�ي� من من لجنة الرشاكة ضمن هذه املجلس وشكل
االطفال. عمل يف البحوث الجراء برنامج اىل تطوير اضافة االطفال عمل تتناول اعداد دراست� متخصصت� اىل ليصار

http://www.sarayanews.com/home.php?mode=more&newsid=20729&catld=39

موقع رسايا



484

        العدد: 14242                                                                                                        التاريخ: 2009-10-8 

الخميس اليوم: محليات )                                                                                              ) الصفحة:         رقم



485

        العدد: 15171                                                                                                        التاريخ:  2009-10-8 

الخميس اليوم: محليات )                                                                                              ) الصفحة:         رقم



486

        العدد: 1868                                                                                                        التاريخ:  2009-10-8 

)                                                                                               اليوم: الخميس 9 )         رقم الصفحة:



487

الخميس                                                                                                       التاريخ: 2009-10-15         اليوم:

عىل الفقر للقضاء الدويل باليوم االحتفال العا� االردن يشارك

عرش  السابع يصادف يف والذي الفقر االحتفال باليوم الدويل للقضاء عىل العا� السبت بعد غد االردن يشارك االول (برتا)- ترشين 15) ع�ن
عام. كل من االول من ترشين

وعن الفقر آفة عن للتحدث فرصة االحتفال مناسبة ان غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع� االرسة لشؤون للمجلس الوطني العام االم� وقالت
جيدة. معيشية فرص عىل للحصول تحد يواجهون من وما يعيشونه الذين االشخاص

العيش توف� تؤكد التي امللك جاللة توجيهات خالل من املشكلة هذه مواجهة اىل يسعى ان االردن الخميس اليوم صحايف بيان يف وقالت
والبطالة. الفقر مشكلتي من الحد شأنها من ملشاريع الحكومة وتوجيه االردنية لالرس االساسية واالحتياجات الكريم

اضمن وسيلة حقوقهم وكفالة االطفال يف شعار االستث�ر تحت العام هذا يأ� الفقر للقضاء عىل الدويل باليوم االحتفال ان ابو غزالة واضافت
عىل الفقر. للقضاء

إنفاقهم  معدل يقل الذين األفراد نسبة أن اىل العامة االحصاءات عن دائرة الصادر 2002/2003 األرسة لعام ودخل نفقات مسح بيانات وتش�
بـ 14. 2004 قدرت عام يف املطلق عن خط الفقر

عام 2006. باملئة اىل 13 من السكان انخفضت باملئة 2

األرس ألرباب التعليمية املستويات تنخفض والفقر، حيث األرسة املستوى التعليمي لرب ب� واضح ارتباط وجود والبطالة الفقر وتؤكد دراسات
بغ� الفقراء. مقارنة بينهم األمية نسبة وترتفع الفقر، خط تحت ودخلها إنفاقها يقع التي

وقدرات امكانات السلبية التأث�ات وتفوق املجتمع، يف ومشارك� كأفراد األردني� األطفال من اآلالف مئات �و  عىل سلبا الفقر ويؤثر
األرد� املستقبيل. املجتمع أمام كب�ة تحديات وتخلق األردن يف املؤسسات االجت�عية

بسبب  األردن إىل املستمرة القرسية والهجرات يف املنطقة السياسية التوترات أن اىل 2004 عام لألردن لأللفية اإل�ائية األهداف تقرير واشار
فيه. الفقر معدالت وترفع التي تواجه األردن التحديات اكرب من الحروب

االطفال ايالء رضورة جاللتها من وبتوجيهات منذ تأسيسه ادرك رانيا امللكة جاللة ترأسه والذي االرسة لشؤون الوطني ان املجلس يشار اىل
باعداد (يونيسف) للطفولة املتحدة األمم االجت�عية ومنظمة والتنمية الخارجية وزار� مع بالتعاون املجلس قام حيث خاصا واهت�ما عناية

يف جنيف. الطفل حقوق لجنة رفعه إىل االردن وتم يف حقوق الطفل تقرير

التغ�ات ذلك �ا يف الطفل لح�ية حقوق األردنية الحكومة قبل من املتخذة واإلجراءات بالتداب� املتعلقة املعلومات عىل التقرير ويشتمل
املالحظات عىل واإلجابة الطفل، التفاقية حقوق تنفيذا املستحدثة واالسرتاتيجيات والربامج والسياسات الوطنية عىل الترشيعات طرأت التي

عام1998. الدوري تقريرها يف الطفل حقوق لجنة اعتمدتها التي الختامية

احتياجات األطفال ان اال فيه نعيش الذي الوفرة من عا� وبالرغم انه باملناسبة وجهها يف رسالة املتحدة لالمم العام قال االم� ذلك اىل
تقوم التي االستث�رات ان اىل مش�ا التعليم، من ما يزالون محروم� األطفال اىل ان مالي� مش�ا والالزم، الكايف االهت�م � تلق بعد األساسية

التغي� املنشود. تحدث بأن كفيلة لأللفية اإل�ائية األهداف تحقيق بهدف سليمة أسس عىل
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الفقر عىل للقضاء الدويل االحتفال باليوم يشارك العا� االردن

الجعربي رانية - اليوم العرب

يصادف عىل الفقر الذي للقاء الدويل باليوم االحتفال مناسبة ان ابو غزالة هيفاء د. الع� االرسة لشؤون الوطني للمجلس االم� العام قالت
. يعيشونه الذين االشخاص ومشاركة الفقر آفة عن للتحدث فرصة تعد عام كل من اول من ترشين السابع عرش

واالحتياجات الكريم العيش توف� تؤكد التي الثا� الله عبد امللك توجيهات خالل من املشكلة هذه اىل مواجهة يسعى االردن أن واضافت
عنوان االردن العام يف لهذا االحتفال ويحمل . والبطالة الفقر من مشكلتي الحد شأنها من الحكومة ملشاريع االردنية وتوجيه لالرس االساسية

الفقر. عىل للقضاء وسائل اضمن حقوقهم... وكفالة االطفال يف (االستث�ر

إنفاقهم  معدل يقل الذين األفراد نسبة فأن العامة االحصاءات دائرة عن الصادر 2002/2003 لعام األرسة مسح نفقات ودخل بيانات ووفق
الذين  األفراد ونسبة الفقر نسبة أن إىل البيانات عام 2006 ك� أشارت 2004. عام يف السكان %14.2 من ب¯ ُتقدر املطلق الفقر عن خط

.13% الفقر خط عن إنفاقهم يقل

ألرباب التعليمية املستويات حيث تنخفض التعليمي لرب األرسة والفقر, املستوى ب� واضح ارتباط إىل وجود والبطالة الفقر دراسات وتش�
السكان.0 مجموع إىل الفقراء غ� ب� منها بكث� أعىل األمية بينهم نسبة أن ك� الفقر, خط تحت إنفاقها ودخلها التي يقع األرس

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=188881
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من عرش السابع يف املتحدة تحييه األمم الذي الفقر عىل للقضاء الدويل باليوم االحتفال العا� السبت غد يوم األردن يشارك - الغد - ع�ن
عام. كل من (أكتوبر) األول ترشين

الفقر مكافحة عىل الدول حث االحتفال هذا من الهدف إن غزالة أبو هيفاء الدكتورة الع� لشؤون األرسة املجلس الوطني عام أم� وقالت
املناسبة لذلك. واآلليات الربامج ووضع الفقراء ومساعدة منه والحد

توف� عبد الله الثا� التي تؤكد امللك جاللة توجيهات من خالل املشكلة هذه مواجهة إىل يسعى األردن إن أمس، صحايف بيان يف وأضافت،
والبطالة. الفقر مشكلتي من الحد شأنها ملشاريع من الحكومة وتوجيه األردنية لألرس األساسية واالحتياجات الكريم العيش

أضمن حقوقهم وكفالة األطفال يف ”االستث�ر شعار العام تحت هذا يأ� الفقر عىل للقضاء باليوم الدويل االحتفال أن إىل أبو غزالة وأشارت
الفقر“. عىل للقضاء وسائل

إنفاقهم  معدل يقل الذين األفراد نسبة فإن العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادر 2003 / 2002 لعام األرسة مسح نفقات ودخل بيانات ووفق
العام 2004. يف من السكان % ُتقدر بـ14.2 املطلق الفقر خط عن

.% تبلغ 13 الفقر خط عن إنفاقهم يقل الذين ونسبة األفراد الفقر نسبة إىل أن 2006 العام بيانات أشارت ك�

ألرباب التعليمية املستويات حيث تنخفض التعليمي لرب األرسة والفقر، املستوى ب� واضح ارتباط إىل وجود والبطالة الفقر دراسات وتش�
السكان. مجموع إىل الفقراء غ� ب� منها بكث� أعىل األمية بينهم نسبة أن ك� الفقر، خط تحت إنفاقها ودخلها التي يقع األرس

الفقر حدوث ونسبة عدد يفوق حيث يف املجتمع، كأفراد ومشارك� األردني� األطفال اآلالف من مئات �و يضعف الفقر إن غزالة أبو وقالت
املستقبيل. املجتمع األرد� أمام كب�ة تحديات خلق عىل ويعمل يف األردن، ك� قدرات املؤسسات االجت�عية

تأثره  والفقر هو الجوع معدالت وترفع األردن تواجه التي التحديات أكرب بأن 2004 العام لألردن اإل�ائية لأللفية األهداف تقرير وأشار
الحروب. بسبب القرسية املستمرة إىل األردن والهجرات املنطقة يف السياسية بالتوترات

املجتمعات من كث� عكس عىل اإلنفاق، أو الدخل فقر نسبة الفقر أقل من غزالة فان نسبة أبو بحسب اململكة، يف املظاهر اإليجابية من ولكن
الدخل. عىل فقر البرشي الفقر فيها يزيد التي النامية أو العربية

التعليمية والصحية. املجاالت يف تحقيقها تم التي التنموية اإلنجازات إىل األردن يف البرشي الفقر نسبة إرجاع انخفاض �كن انه وذكرت

اإلسرتاتيجية  بإعداد 2002 العام يف االجت�عية التنمية وزارة قامت وتبعاته، الفقر مكافحة عىل تعمل التي الوطنية بالجهود وفي� يتعلق
األرد�. الفرد حياة جوانب عنارص تشمل كافة ستة عىل واشتملت أقوى، أردن أجل ملكافحة الفقر من الوطنية

http://www.alghad.com/?news=455649
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برتا - ع�ن

عام. كل من األول ترشين من عرش السابع يف والذي يصادف الفقر عىل للقضاء الدويل باليوم العا� االحتفال السبت غد يوم األردن يشارك
وعن الفقر آفة عن للتحدث فرصة االحتفال مناسبة إن غزالة أبو هيفاء الدكتورة الع� األرسة لشؤون للمجلس الوطني العام األم� وقالت

جيدة. معيشية فرص عىل للحصول تحد يواجهون من وما يعيشونه الذين األشخاص

الكريم توف� العيش التي تؤكد توجيهات امللك من خالل املشكلة هذه مواجهة إىل يسعى األردن إن أمس الخميس صحايف بيان وقالت يف
االحتفال غزالة أن أبو وأضافت والبطالة. الفقر مشكلتي من الحد شأنها من الحكومة ملشاريع وتوجيه لألرس األردنية األساسية واالحتياجات
وتش� الفقر. عىل للقضاء وسيلة ضمن وكفالة حقوقهم األطفال يف االستث�ر شعار تحت العام يأ� هذا الفقر عىل للقضاء الدويل باليوم

عن  إنفاقهم يقل معدل نسبة األفراد الذين أن إىل العامة اإلحصاءات دائرة عن 2002/2003 الصادر لعام ودخل األرسة مسح نفقات بيانات
وجود دراسات الفقر والبطالة وتؤكد عام 2006. يف املئة انخفضت إىل 13 السكان من املئة يف بـ14.2 قدرت 2004 عام يف املطلق خط الفقر
خط تحت ودخلها إنفاقها يقع التي األرس ألرباب املستويات التعليمية تنخفض حيث والفقر، األرسة لرب التعليمي ب� املستوى ارتباط واضح

الفقراء. بغ� مقارنة نسبة األمية بينهم الفقر، وترتفع

وقدرات إمكانات السلبية التأث�ات وتفوق املجتمع، يف ومشارك� كأفراد األردني� األطفال من اآلالف مئات �و  عىل سلبا الفقر ويؤثر
عام لألردن لأللفية اإل�ائية األهداف تقرير وأشار املستقبيل. األرد� املجتمع أمام كب�ة تحديات وتخلق األردن، يف االجت�عية املؤسسات

تواجه األردن،  التي التحديات أكرب من الحروب بسبب األردن إىل املستمرة القرسية والهجرات املنطقة السياسية يف التوترات أن إىل 2004
منها رضورة وبتوجيهات تأسيسه منذ أدرك امللكة رانيا ترأسه والذي األرسة لشؤون الوطني املجلس إىل أن يشار فيه. الفقر معدالت وترفع
للطفولة املتحدة األمم ومنظمة االجت�عية والتنمية الخارجية وزار� مع بالتعاون املجلس قام خاصا، حيث واهت�ما عناية األطفال إيالء

جنيف. يف الطفل حقوق لجنة رفعه إىل األردن، وتم يف الطفل حقوق بإعداد تقرير (يونيسف)

التغ�ات ذلك �ا يف الطفل، حقوق لح�ية األردنية الحكومة قبل املتخذة من واإلجراءات بالتداب� املتعلقة املعلومات عىل التقرير ويشتمل
املالحظات عىل واإلجابة الطفل، التفاقية حقوق تنفيذا املستحدثة واالسرتاتيجيات والربامج والسياسات الوطنية عىل الترشيعات طرأت التي
باملناسبة وجهها يف رسالة املتحدة لألمم األم� العام ذلك، قال إىل .1998 عام الدوري تقريرها يف لجنة حقوق الطفل اعتمدتها التي الختامية
األطفال مالي� أن إىل مش�ا الكايف والالزم، بعد االهت�م تلق � األساسية األطفال احتياجات أن فيه إال الذي نعيش الوفرة من عا� وبالرغم إنه
تحدث كفيلة بأن لأللفية اإل�ائية األهداف تحقيق بهدف سليمة أسس عىل تقوم التي االستث�رات وأن التعليم، من محروم� يزالون ما

التغي� املنشود.

http://www.assabeel.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7PiAUxXaX4lULGFhM85Dm6

IewOF6PUmrNgX8yc91xj1DdlDpwWgYi�%2bv97QHcNi8231zm2tz8jkY4bV2aOInZ2i3uo4fBzMTbTlGlm12nu4%3d
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األعيان يف مجلس االرسة للجنة شؤون اجت�ع

أبو غزالة  هيفاء الدكتورة برئاسة االثن� اليوم اجت�عها خالل األعيان مجلس يف األرسة شؤون لجنة بحثت - (برتا) ترشين األول 19 ع�ن
. النقالة الهواتف محطات موضوع

ترخيص املوافقة عىل يف العاملية تعتمد املواصفات الهيئة ان احمد حياصات الدكتور االتصاالت قطاع تنظيم هيئة مجلس مفويض رئيس وقال
. املعتمدة بالتعلي�ت الرشكات التزام من للتحقق اىل آخر ح� من الفنية القياسات اجراء اىل اضافة النقالة، الهواتف ابراج

املواطن، حياة عىل خطرا يشكل األعىل الذي للحد تصل ال االنبعاث بحيث حيث قدرات األبراج من هذه فحص عىل تعمل الهيئة ان وب�
. به الربج يوضع الذي املكان يف تتدخل ال الهيئة إن اىل الفتاً

من اإلشارات األمد طويلة أو قص�ة ضارة صحية آثار وجود عدم الزين هاشم الدكتور االردن العاملية يف الصحة منظمة اكد ممثل جانبه من
االشارات ان عىل علميا دليل حيث ال ، اآلن حتى أجريت التي األبحاث جميع وذلك حسب الخلوية الهواتف محطات من التي تنبعث

ضارة. صحية آثارا تسبب األخرى الالسلكية االتصاالت شبكات الخلوية وكذلك من الهواتف محطات من الناس لها التي يتعرض الضعيفة

ق ط/س --(برتا) وه/ ب

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=143358
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اإلعدادية من املرحلة األطفال يبدأ عمل مسحية: دراسة

ع�ن - برتا

أن  إىل الدولية، CHF التعليم“ عرب األطفال ع�لة مكافحة ”برنامج بها مؤسسة التي قامت األولية دراسة البحث امليدانية خلصت نتائج
الصف  (من اإلعدادية املرحلة هي األطفال من إليها 62.8% وصل تعليم مرحلة وأعىل املدرسة، إىل يذهبون ال األطفال العامل� %74.3 من

العارش). الصف السابع إىل

األطفال،  ذكرها ك� املدرسة، إىل للعودة الرئيسة األسباب ومن املدرسة، اهت�م بالعودة إىل أي الدراسة املشمولة يف العينة من 85.1% يبد و�
.92.2% إىل باملدرسة االلتحاق لهم سبق الذين األطفال نسبة في� وصلت املدرسية“. البيئة وتحس� األرسة دخل ”تحسن رضورة هي

ساعات  خمس األطفال من ويعمل 88.6% املهارة، الكتساب منهم يعمل 22.6% ح� يف أبائهم أع�ل العامل� األطفال %37.9 من ويتوىل
األردنية  القوان� �وجب املسموح بها العمل ساعات من بكث� أك� وهو أك� يوميا؛ أو ساعات تسع 31.3% يعمل ح� يف اليوم، يف أك� أو

ساعات. تبلغ ست التي

ألف طفل عامل 32

 16 سن دون هم ملن األطفال األرد� عمل قانون العمل يحظر وقت يف تأ� الدراسة املسحية تلك إىل أن عطية سلمى املؤسسة وتش� مديرة
وغ�ها  والبناء وتصليح السيارات كالزراعة القطاعات يف العديد من طفال يعملون و667 ألفا 32 إىل العامل� األطفال نسبة وتصل فأقل عاما

القطاعات. من

يف  األطفال ع�لة نسبة بلوغ تكشف عن أنها املسوحات، غ� يف 2007-2008 لعامي العامة اإلحصاءات دائرة تقرير عىل الدراسة واستندت
املحافظات.  باقي يف و67% 32% ع�ن العاصمة

مرصيون، %0.8 عراقيون،  %91 أردنيون، %2.9 عرب، %2.6 سوريون، 2% كالتايل: جاءت فقد األطفال، صفوف ب� الجنسيات العاملة عن
غ� العرب.  من 0.7%

يقل عن 10  سن يف هم و4.1% عاماً، يف سن 10-11 هم و59% عاماً، يف سن 12-17 هم و90% 89% إىل وصلت من الع�لة الذكور ونسبة
سنوات. 

وأفاد 2.7%  القفازات هي شيوعا األك� الواقية األداة أن حيث الواقية األدوات يستخدمون األطفال أنهم من 30.8% أفاد عمل املسح، موقع يف
.60% السقوط التع� أو أو االنزالق عن ناتجة بالعمل املتصلة الحوادث معظم وكانت صلة بالعمل. ذات بأمراض إصابتهم عن

إىل 9  من 4 تتكون لعائالت ينتمون منهم %92.5 ونسبة 76% إىل عاما (13-17) سن ب� أع�رهم ترتاوح الذين األطفال نسبة  وتصل
  .22.4% العائلة يف يكربون أخوانهم والذين العامل� األطفال نسبة أفراد. وبلغت
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عىل سداد  منهم يعمل نسبة 8.7% في� الكتساب املهارة، منهم يعمل 22.6% ح� يف أبائهم، أع�ل العامل� األطفال ويتوىل %37.9 من
عائالتهم. عىل أو عليهم ديون

مواقع العمل

%90.8 وهناك  للقطاع الخاص اململوكة املؤسسات نسبة وتشكل ألردني�، اململوكة املؤسسات جميع شملت العينة مسح املؤسسات، فقد عن
العدد  ثلث من السيارات أك� وإصالح صيانة وتشكل جهة كانت. لدى أي مسجلة ليست وهي العينة شملتها التي من املؤسسات 20% نسبة

والتصنيع. الزراعة بقطاعي متبوعة للمؤسسات، اإلج�يل

كمساعدين،  األطفال توظيف 43.3% من العمر دون الثامنة عرش موظف� تضم املؤسسات التي يف لألطفال املوكلة الوظائف أنواع وتختلف
كنرتول الباص). (مهنة كمنظم� توظفهم كمزارع�، 3% توظفهم كميكانيكي�، 7.9% توظفهم كع�ل، 11.8% توظفيهم و14.2%

التي  املؤسسات من وتقدم 58.6% ملوظفيها“. السالمة إجراءات تدريب حول تقدم ”ال شملتها الدراسة أنها التي من العينة 28.5% وأفادت
املقدمة  تعويضات أي 41.4% البالغة املتبقية النسبة تقدم ال ح� يف الع�ل، ألولئك األجور غ� تعويضات مدفوعي األجر غ� ع�ل توظف
سحب 4  محاولتهم عطية عن وتكشف فقط. املؤسسات الطعام من تلك 5.9% جيب. وتقدم مرصوف شكل األجر هي مدفوعي غ� للع�ل

للتنمية االجت�عية.  سكوب كويست مع مؤسسة وبالتعاون لسحبهم، وضعت خطة آالف 8 من أصل العمل سوق من آالف طفل

األطفال أرس

املنازل، أطفالهم يف قانوني� عىل أوصياء ويعتربون جيدة بصحة يتمتعون الذكور يرأسها الدراسة عائالت شملت فقد األرس، مسح عن أما
بنسبة  ربات منازل فمعظمهن األمهات عن تعليم، أي عىل منهم يحصل 81.8% و� عاماً اآلباء ب� 36-55 من 80.1 حوايل أع�ر وترتاوح

تعليم أسايس. أي عىل منهن و� يحصل 75.9% عاما أع�رهن ب� 36-55 ترتاوح األمهات %72.2 من

للعدد  نتيجة عامل واحد شخص من شملتها العينة أك� التي من األرس وتضم 87.9% أرد�، دينار 300 – 60 ب� متوسط دخل العائالت ويبلغ
إلعالتهم. يحتاجون الذين من الكب�

حيث متد�، التعليمي ومستواهم نسبيا السن وأمهات صغار آباء عموما يرأسها العامل� األطفال أرس أن تب� األرس، بيانات تحليل إىل استناداً
الحكومي.     %94.1 أي نوع من الدعم األرس ونسبتهم تتلقى ال

األطفال كذلك عمل أشكال ألسوأ العامل� وح�ية املعرض� األطفال عدد وتخفيض التعليم، أهمية حول الوعي زيادة بهدف الدراسة وتأ�
والعمل. املتعلقة بالطفل السياسات تطوير

ووصفها األطفال عىل ع�لة تجرى التي املسحية الدراسات خليل، انتقد أحمد أبو الصحفي الفقر، بقضايا املتخصصة مجلة ”املستور“ نارش
العمل سوق يف يكونوا الحقيقة يف لكنهم األطفال ع�لة يف صفوف احتسابهم يتم األطفال من العديد هنالك املكتبية“، وقال: بـ“الدراسات

األهل. ملراقبة يخضع منهم وجزء والتأهيل للتدريب

بالحد  االلتزام لض�ن العمل أرباب عىل  الرقابة وبتفعيل العمل قانون من  73 املادة بتعديل األرسة لشؤون األعىل املجلس  يويص في�
باألحداث  املرهقة أو الخطرة باألع�ل الخاص القرار بتعديل واملادة 74 عاما 15 عن عمره يقل أي حدث تشغيل الحدث وعدم لسن األد�
وسيلة أضمن األطفال ”استث�ر العام هذا شعار جاء حيث الفقر، عىل العاملي للقضاء اليوم السبت املايض، وصادف .1997 لسنة وتعديالته
آالف سحب عىل املعنية الوزارات عازم مع أن املجلس غزالة هيفاء أبو األرسة، األعىل لشؤون املجلس عام أم� وهنا تؤكد الفقر“، ملكافحة

األطفال“. وتعليم وتدريب لجميع مصادر أخرى، حلول توف� بوضع ”وسنقوم العمل، سوق األطفال من

shamma@ammannet.net

http://www.ammannet.net/look/article.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle=34481&NrIssue=5&NrSection=1
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        اليوم: األربعاء                                                                                                التاريخ: 2009-10-21

االرسي من العنف للح�ية االردني� االعالمي� شبكة اطالق

لقضايا والتأييد الدعم كسب بهدف األرسي العنف من املرأة لح�ية األردني� االعالمي� اليوم شبكة األرسة لشؤون الوطني املجلس -أطلق
املختلفة. االعالم مع وسائل العنف بالتعاون جميع اشكال من ح�ية املرأة

مناهضة حول صحفية تغطية الفضل مسابقة املبادرة وعن هذه غزالة عن هيفاء ابو الدكتورة بامينته العامة الع� ممثال املجلس واعلن
االعالمي� مؤسيس من وبحضور عدد رشف ليىل الع� برعاية طالل بن حس� امللك نادي يف االربعاء اليوم نظمه حفل خالل املراة ضد العنف

. االعالم الشبكة �ثلون مختلف وسائل

لشؤون الوطني ينفذه املجلس الذي واملرأة االرسة ضد العنف والتاييد ملناهضة الدعم كسب خطة انشطة كاحد تا� الشبكة ان رشف واكدت
للشبكة مقرا يعد املجلس ان اىل مش�ة الدولية االم�يكية للتنمية الوكالة من املدعوم املراة الخاص لصحة القطاع بالتعاون مع مرشوع االرسة

وبرامجها. ألنشطتها الفني والداعم

االردنية. لالرس افضل حياة نوعية لتحقيق األردن يف العنف ضد املراة والطفل قضايا تحتله الذي االهت�م حجم غزالة إىل وأشارت أبو

وورقة حقائق سياسات نرشات وتطوير النساء ضد لواقع العنف وطني ومؤرشات الخروج بتعريف املرشوع منجزات أبرز من انه واضافت
تلك االجت�عية وتغطية التنمية لوزارة )التابعة االرسي العدالة (مركز االرسي الوفاق دار احتياجات تحديد جانب عىل القرار صناع تستهدف

االحتياجات.

االلكرتو� املوقع عىل للشبكة تفاعلية الكرتونية صفحة الشبكة اطالق عمل من آلية ملى عواد ان املجلس يف االعالم وحدة واشارت مسؤولة
ألصحاب االرسي تتجه العنف من الح�ية بقضايا تعنى دورية الكرتونية مجلة إصدار جانب إىل نشاطاتها تغطية بهدف املجلس �وقع الخاص

االرسي. العنف من املرأة ح�ية يف مجال القرار واملعني�

وليتم سابقا  عنها اعلن املجلس كان االردنية لالرسة  ا�وذجا �ثل كرتونية عن شخصيات قاعود ابو ا�ان الزميلة املجلس من  وتحدثت
من استخدامها الترشيعات واملقرر يف االردنية االرسة بحقوق الوعي وتعزز االرسي العنف من الح�ية يف الخاصة القضايا يف استخدامها

. باملجال حمالته للتوعية املجلس يف

العينة  أن إىل االشارة مع للعنف  تعرضن 1500 بينهن  سيدة ألف  46 ب� من أنه  خريسات بسمة األم�كية الوكالة مثلة بينت بدورها
عشوائية.

ح�ية االرسة دائرة برامج وعرب للشبكة بأنه املؤسس� االعضاء وهو من محمد الخطيب الرائد العام األمن مديرية االعالمي يف الناطق وأشار
إىل  الحاجة للتطور دون الدائرة داخل الحاالت من باملئة 70 – 60 ما نسسبته بحل تقوم اليها الواردة العنف مشكالت حاالت لحل الساعية

تعقيداً. أك� مراحل

املجلس عقدها متخصصة تدريبية دورة يف كانوا شاركوا والذين للشبكة املؤسس� الصحفي� سلمت الع� رشف شهادات عىل الحفل نهاية ويف
. الدولية للتنمية االم�كية الوكالة وبدعم من االعالم وسائل يف ضد املراة العنف مناهضة اليات مؤخرا حول

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=144094
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االرسي من العنف للح�ية االردني� االعالمي� شبكة اطالق

بهدف األرسي العنف لح�ية املرأة من االعالمي� األردني� اليوم شبكة األرسة لشؤون الوطني املجلس أطلق ـ حمدان زينة ـ نيوز املدينة
املختلفة. االعالم وسائل مع بالتعاون اشكال العنف جميع ح�ية املرأة من والتأييد لقضايا الدعم كسب

مناهضة حول صحفية تغطية الفضل مسابقة املبادرة وعن هذه غزالة عن هيفاء ابو الدكتورة بامينته العامة الع� ممثال املجلس واعلن
االعالمي� مؤسيس من وبحضور عدد رشف ليىل الع� برعاية طالل بن حس� امللك نادي يف االربعاء اليوم نظمه حفل خالل املراة ضد العنف

. االعالم الشبكة �ثلون مختلف وسائل

لشؤون الوطني ينفذه املجلس الذي واملرأة االرسة ضد العنف والتاييد ملناهضة الدعم كسب خطة انشطة كاحد تا� الشبكة ان رشف واكدت
للشبكة مقرا يعد املجلس ان اىل مش�ة الدولية االم�يكية للتنمية الوكالة من املدعوم املراة الخاص لصحة القطاع بالتعاون مع مرشوع االرسة

وبرامجها. ألنشطتها الفني والداعم

االردنية. لالرس افضل حياة نوعية لتحقيق األردن يف العنف ضد املراة والطفل قضايا تحتله الذي االهت�م حجم غزالة إىل وأشارت أبو

وورقة حقائق سياسات نرشات وتطوير النساء ضد لواقع العنف وطني ومؤرشات الخروج بتعريف املرشوع منجزات أبرز من انه واضافت
تلك االجت�عية وتغطية التنمية لوزارة )التابعة االرسي العدالة (مركز االرسي الوفاق دار احتياجات تحديد جانب عىل القرار صناع تستهدف
املوقع عىل للشبكة تفاعلية الكرتونية اطالق صفحة الشبكة عمل آلية من ان عواد ملى يف املجلس االعالم وحدة مسؤولة واشارت االحتياجات.
االرسي العنف من الح�ية بقضايا تعنى دورية الكرتونية إصدار مجلة إىل جانب نشاطاتها تغطية بهدف املجلس �وقع الخاص االلكرتو�

االرسي. من العنف املرأة ح�ية مجال يف واملعني� القرار ألصحاب تتجه

وليتم سابقا  عنها اعلن املجلس كان االردنية لالرسة  ا�وذجا �ثل كرتونية عن شخصيات قاعود ابو ا�ان الزميلة املجلس من  وتحدثت
من استخدامها الترشيعات واملقرر يف االردنية االرسة بحقوق الوعي وتعزز االرسي العنف من الح�ية يف الخاصة القضايا يف استخدامها

بينهن 1500 تعرضن  سيدة 46 ألف ب� أنه من خريسات بسمة األم�كية الوكالة مثلة بينت بدورها باملجال. للتوعية حمالته يف املجلس
العينة عشوائية. أن إىل االشارة مع للعنف

ح�ية االرسة دائرة برامج وعرب للشبكة بأنه املؤسس� االعضاء وهو من محمد الخطيب الرائد العام األمن مديرية االعالمي يف الناطق وأشار
إىل  الحاجة للتطور دون الدائرة داخل الحاالت من باملئة 70 – 60 ما نسسبته بحل تقوم اليها الواردة العنف مشكالت حاالت لحل الساعية
تدريبية دورة يف شاركوا كانوا للشبكة والذين املؤسس� عىل الصحفي� شهادات الع� رشف سلمت نهاية الحفل ويف تعقيداً. أك� مراحل

. الدولية للتنمية الوكالة االم�كية من وسائل االعالم وبدعم يف املراة ضد العنف مناهضة حول اليات مؤخرا املجلس عقدها متخصصة

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=27131
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االرسي العنف من للح�ية االردني� االعالمي� شبكة اطالق

والتأييد الدعم كسب األرسي بهدف العنف من املرأة لح�ية األردني� االعالمي� شبكة اليوم األرسة لشؤون الوطني املجلس أطلق عمون-
املختلفة. االعالم وسائل مع بالتعاون العنف اشكال جميع من املرأة ح�ية لقضايا

مناهضة حول صحفية تغطية الفضل مسابقة املبادرة وعن هذه غزالة عن هيفاء ابو الدكتورة بامينته العامة الع� ممثال املجلس واعلن
االعالمي� مؤسيس من وبحضور عدد رشف ليىل الع� برعاية طالل بن حس� امللك نادي يف االربعاء اليوم نظمه حفل خالل املراة ضد العنف

. االعالم الشبكة �ثلون مختلف وسائل

لشؤون الوطني ينفذه املجلس الذي واملرأة االرسة ضد العنف والتاييد ملناهضة الدعم كسب خطة انشطة كاحد تا� الشبكة ان رشف واكدت
للشبكة مقرا يعد املجلس ان اىل مش�ة الدولية االم�يكية للتنمية الوكالة من املدعوم املراة الخاص لصحة القطاع بالتعاون مع مرشوع االرسة

وبرامجها. ألنشطتها الفني والداعم

االردنية. لالرس افضل حياة نوعية لتحقيق األردن يف العنف ضد املراة والطفل قضايا تحتله الذي االهت�م حجم غزالة إىل وأشارت أبو

وورقة حقائق سياسات نرشات وتطوير النساء ضد لواقع العنف وطني ومؤرشات الخروج بتعريف املرشوع منجزات أبرز من انه واضافت
تلك االجت�عية وتغطية التنمية لوزارة )التابعة االرسي العدالة (مركز االرسي الوفاق دار احتياجات تحديد جانب عىل القرار صناع تستهدف

االحتياجات.

االلكرتو� املوقع عىل للشبكة تفاعلية الكرتونية صفحة الشبكة اطالق عمل من آلية ملى عواد ان املجلس يف االعالم وحدة واشارت مسؤولة
ألصحاب االرسي تتجه العنف من الح�ية بقضايا تعنى دورية الكرتونية مجلة إصدار جانب إىل نشاطاتها تغطية بهدف املجلس �وقع الخاص

االرسي. العنف من املرأة ح�ية يف مجال القرار واملعني�

وليتم سابقا  عنها اعلن املجلس كان االردنية لالرسة  ا�وذجا �ثل كرتونية عن شخصيات قاعود ابو ا�ان الزميلة املجلس من  وتحدثت
من استخدامها الترشيعات واملقرر يف االردنية االرسة بحقوق الوعي وتعزز االرسي العنف من الح�ية يف الخاصة القضايا يف استخدامها

. باملجال حمالته للتوعية املجلس يف

العينة  أن إىل االشارة مع للعنف  تعرضن 1500 بينهن  سيدة ألف  46 ب� من أنه  خريسات بسمة األم�كية الوكالة مثلة بينت بدورها
عشوائية.

ح�ية االرسة دائرة برامج وعرب للشبكة بأنه املؤسس� االعضاء وهو من محمد الخطيب الرائد العام األمن مديرية االعالمي يف الناطق وأشار
إىل  الحاجة للتطور دون الدائرة داخل الحاالت من باملئة 70 – 60 ما نسسبته بحل تقوم اليها الواردة العنف مشكالت حاالت لحل الساعية

تعقيداً. أك� مراحل

املجلس عقدها متخصصة تدريبية دورة يف كانوا شاركوا والذين للشبكة املؤسس� الصحفي� سلمت الع� رشف شهادات عىل الحفل نهاية ويف
.“برتا“ الدولية االم�كية للتنمية االعالم وبدعم من الوكالة وسائل املراة يف ضد العنف مناهضة اليات حول مؤخرا

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=47392#
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االرسي من العنف للح�ية االردني� االعالمي� شبكة اطالق

لقضايا والتأييد الدعم كسب األرسي بهدف من العنف املرأة لح�ية األردني� االعالمي� شبكة اليوم األرسة لشؤون أطلق املجلس الوطني
املختلفة. االعالم مع وسائل العنف بالتعاون جميع اشكال من ح�ية املرأة

مناهضة حول صحفية تغطية الفضل مسابقة املبادرة وعن هذه غزالة عن هيفاء ابو الدكتورة بامينته العامة الع� ممثال املجلس واعلن
االعالمي� مؤسيس من وبحضور عدد رشف ليىل الع� برعاية طالل بن حس� امللك نادي يف االربعاء اليوم نظمه حفل خالل املراة ضد العنف

. االعالم الشبكة �ثلون مختلف وسائل

لشؤون الوطني ينفذه املجلس الذي واملرأة االرسة ضد العنف والتاييد ملناهضة الدعم كسب خطة انشطة كاحد تا� الشبكة ان رشف واكدت
للشبكة مقرا يعد املجلس ان اىل مش�ة الدولية االم�يكية للتنمية الوكالة من املدعوم املراة الخاص لصحة القطاع بالتعاون مع مرشوع االرسة
نوعية األردن لتحقيق يف والطفل املراة ضد تحتله قضايا العنف الذي االهت�م إىل حجم غزالة أبو وأشارت وبرامجها. الفني ألنشطتها والداعم

االردنية. لالرس افضل حياة

وورقة حقائق سياسات نرشات وتطوير النساء ضد لواقع العنف وطني ومؤرشات الخروج بتعريف املرشوع منجزات أبرز من انه واضافت
تلك االجت�عية وتغطية التنمية لوزارة )التابعة االرسي العدالة (مركز االرسي الوفاق دار احتياجات تحديد جانب عىل القرار صناع تستهدف
املوقع عىل للشبكة تفاعلية الكرتونية اطالق صفحة الشبكة عمل آلية من ان عواد ملى يف املجلس االعالم وحدة مسؤولة واشارت االحتياجات.
االرسي العنف من الح�ية بقضايا تعنى دورية الكرتونية إصدار مجلة إىل جانب نشاطاتها تغطية بهدف املجلس �وقع الخاص االلكرتو�

االرسي. من العنف املرأة ح�ية مجال يف واملعني� القرار ألصحاب تتجه

وليتم سابقا  عنها اعلن املجلس كان االردنية لالرسة  ا�وذجا �ثل كرتونية عن شخصيات قاعود ابو ا�ان الزميلة املجلس من  وتحدثت
من استخدامها الترشيعات واملقرر يف االردنية االرسة بحقوق الوعي وتعزز االرسي العنف من الح�ية يف الخاصة القضايا يف استخدامها

بينهن 1500 تعرضن  سيدة 46 ألف ب� أنه من خريسات بسمة األم�كية الوكالة مثلة بينت بدورها . باملجال للتوعية حمالته يف املجلس
العينة عشوائية. أن إىل االشارة مع للعنف

ح�ية االرسة دائرة برامج وعرب للشبكة بأنه املؤسس� االعضاء وهو من محمد الخطيب الرائد العام األمن مديرية االعالمي يف الناطق وأشار
إىل  الحاجة للتطور دون الدائرة داخل الحاالت من باملئة 70 – 60 ما نسسبته بحل تقوم اليها الواردة العنف مشكالت حاالت لحل الساعية
تدريبية دورة يف شاركوا كانوا للشبكة والذين املؤسس� عىل الصحفي� شهادات الع� رشف سلمت نهاية الحفل ويف تعقيداً. أك� مراحل

. الدولية للتنمية الوكالة االم�كية من وسائل االعالم وبدعم يف املراة ضد العنف مناهضة حول اليات مؤخرا املجلس عقدها متخصصة

http://jorday.net/news/125/ARTICLE/11555/2009-10-21.html
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الكويتية األنباء وكالة

األربعاء                                                                                                     التاريخ: 2009-10-21         اليوم:

األرسي“ العنف من املرأة لح�ية األردني� االعالمي� اطالق ”شبكة

اإلجت�عية الشؤون

بهدف  األرسي“ العنف من املرأة لح�ية األردني� اليوم ”شبكة االعالمي� لشؤون األرسة الوطني املجلس (كونا) -- أطلق 10 - 21 - ع�ن
املختلفة. االعالم وسائل مع بالتعاون اشكال العنف كافة ح�ية املرأة من والتأييد لقضايا الدعم كسب

انطالقا املستوى الوطني عىل االرسي التصدي للعنف دائرة الحكام يأ� الشبكة هذه ”تأسيس ان رشف لييل الع� األمة مجلس عضو وقالت
املرأة“. قضايا يدعم عام ورأي ثقايف ازاء توف� مناخ لالعالمي� املؤثر الدور من

األرسي العنف كافة اشكال من ووقايتها ح�ية املرأة ورعايتها يف ض�ن أن تساعد شأنها من ان اطالق الشبكة حفل افتتاح يف رشف واضافت
املجتمع“. رشائح كافة اىل يف هذا املجال االعالمية الرسائل وايصال

الثقافة هذه ونبذ املرأة ضد ملناهضة العنف الوطنية الجهود وتعزيز االرسي من العنف خال مجتمع نحو الوصول يف الشبكة رؤية وتتمثل
األردن. يف

تأييد وكسب للحد من العنف املجتمعية التوعية يف واملساهمة العام الرأي وتحريك الوعي باثارة دور االعالم يف تفعيل اهدافها تتلخص ك�
ج / ر ر ط ع التأييد ملناهضة العنف االرسي. (النهاية) كسب مجاالت يف االعالمي� كفاء ورفع املرأة ح�ية قضايا لتبني القرار صناع ودعم

كونا211543 جمت اوك 09 

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=2033785
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األربعاء                                                                                                     التاريخ: 2009-10-21        اليوم:

صحفية تغطية الفضل ومسابقة االرسة االعالمي� لح�ية شبكة اطالق االردن:

ع�ن السيايس-

مناهضة صحفية حول تغطية افضل االرسي ومسابقة من العنف االعالمي� االردني� للح�ية شبكة االرسة الوطني لشؤون املجلس اطلق
رشف. ليىل الع� برعاية حس� امللك نادي يف املجلس اقامها عمل ورشة خالل وذلك ، املرأة ضد العنف

الفضىل الحياة يف اململكة لشعار وترجمة االجت�عية والتنموية بالقضايا للصحافة الوطني لاللتزام ترجمة يأ� اطالق الشبكة وقالت رشف ان
هيفاء الدكتورة املجلس عام ام� شاركت بها الورشة التي خالل رشف واضافت املجتمع. فئة من عىل واقع عنف وجود يف ظل تتحقق ال التي
االرسي ابعادا اجت�عية للعنف ان ، خريسات الدكتورة بسمة الدولية للتنمية االم�كية الوكالة وصحة االرسة يف ابوغزالة ومديرة برامج السكان

املطلوب. تحقيق التغي� الشبكة يف بأن تساعد املها معربة عن ، وتنموية ونفسية

مستقبال. االرسي العنف من قضايا الحد يف االمل عليه يعقد الذي التعليمي النظام يف نقاط ضعف وجود اىل رشف واشارت

حاالت لرصد الية اليجاد املجلس سعي مش�ة اىل ، االرسي العنف مؤرشات لتوحيد حاجة هناك ان ابوغزالة الدكتورة قالت ، جانبها من
ضد العنف قضايا ان واضافت والطفل. املرأة عىل للعنف الواقع وطني سجل يكون هناك بان املها واعربت عن املقبل. العام مطلع العنف
الوطنية واملشاريع الربامج لكافة ومتابعته� الحثيثة ، رانيا العبدالله امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك جاللة باهت�م تحظى والطفل املرأة
العنف من لح�ية املرأة االردني� االعالمي� تأسيس شبكة ان اىل واشارت والطفل. املرأة ضد والعنف االساءة اشكال كل من للحد الهادفة
وايصال ، قضايا املرأة يدعم عام ورأي مناخ وتوف� ، االرسي العنف اشكال كل من املرأة ح�ية لقضايا الدعم والتأييد كسب اىل يهدف االرسي

كافة. املجتمع اىل رشائح االعالمية الرسالة

الهدف وان ، والطفل ضد املرأة عنفا واقلها املنطقة يف من افضل املجتمعات يعد املجتمع االرد� ان خريسات الدكتورة قالت ، جانبها من
االرسة السليمة. يعيق املرأة ضد العنف لكون االفضل تحقيق هو

املترضرة وتحويل ، االرسي العنف اشكال عىل للتعرف الطبية عىل تأهيل الكوادر الوكالة تعمل يف االرسة وصحة السكان برامج ان واشارت اىل
اىل الجهات املختصة. منها

العنف االرسي. من املرأة مجال ح�ية يف االعالمية االع�ل ألفضل متخصصون عليها يرشف سنوية اطالق مسابقة الشبكة وتنوي

عقدها التي املرأة ضد العنف ملناهضة والتأييد الدعم كسب اليات دورة يف عىل املشارك� الشهادات رشف الع� ليىل وزعت نهاية الورشة ويف
املجلس.

http://www.alsiasi.com/home.asp?lang=arb&mode=more&NewsID=35645&catID=4

موقع
اإللكتروني السياسي
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السنارة

االعالمي� لشبكة االربعاء غد بعد الجويدة منطقة النساء يف وتأهيل اصالح مراكز عىل االمن العام جولة االعالمي �ديرية املكتب ينظم
االرسي العنف من املرأة االردني� لح�ية
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        اليوم: اإلثن�                                                                                                   التاريخ: 2009-10-26

وبرملانيات وزيرات حوار ب� جلسة

البلديات  يف باملئة الكوتا بنسبة 20 واعت�د السياسة يف النساء مشاركة دعم وبرملانيات رضورة )-أكدت وزيرات (برتا االول ترشين 26 ع�ن
و�كينها. النساء قدرات دعم وبرامج مشاريع وزيادة

والربملانيات الوطني لشؤون االرسة ب� الوزيرات املجلس ينظمها التي الثانية هي اليوم االثن� حس� امللك يف نادي جلسة حوار يف ذلك جاء
واالقتصادي. السيايس صنع القرار مواقع يف كافة املجاالت وخاصة املراة يف مشاركة لتعزيز في� بينهم للتعاون السبل املثىل حول

من ان اإل�ا� املتحدة األمم وبرنامج الدويل واالتحاد الربملا� النواب مجلس مع بالتعاون عقد الذي اللقاء رعت التي رشف الع� ليىل وبينت
املرأة. قضية من مواقفه ذاك بسبب أو النائب هذا بعدم دعم واملناداة املرأة من قضايا النواب مواقف رصد النسائية املنظ�ت واجب

الربامج يف تنفيذ تساعد والحكومة عبدالله الثا� امللك بقيادة جاللة االردن ان العيل سه� الدويل والتعاون التخطيط وزيرة جهتها قالت من
وقدرات. ارادة وزارتها ومنها برامج تنفذها التي الربامج من عددا مستعرضة النساء ومنها املحلية املجتمعات افراد تدعم التي واملشاريع

املشاريع يف واالستث�ر املبتدئة املشاريع يف االستث�ر صندوق� ه� اطالق املقبلة االسابيع وخالل الحكومة نية عن النقاب العيل وكشفت
. عرشة مالي� دينار حوايل اىل تصل مالية بقيمة املغامر املال راس القا�ة لدعم مشاريع

بنجاحها عدم قناعتهم بسبب �ويلها البنوك ترفض التي للمشاريع قروضا سيقدمان ان الصندوق� (برتا) االردنية االنباء وكالة اىل واشارت
املغامر. املال صناديق راس سميت لذلك

كانت إذا ما وتبحث واالناث الذكور امام املتاحة الفرص تساوي تراقب الية وجود اهمية اىل الخطيب مها السياحة وزيرة لفتت من جهتها
كهذه. رصد جهات تضم املرأة دعم مجال الدول املتقدمة يف أن املرأة مبينة ترشك

مواقع يف كافة النساء ب� تعزيز عالقات التعاون رضورة اىل غزالة أبو هيفاء الدكتورة االرسة لشؤون الوطني للمجلس العام األم� ودعت
املواقع كافة املرأة والرجل يف ب� الكاملة الرشاكة تحقيق اىل وصوال النساء مس�ة من تعزز واضحة عمل اجندة سبيل التوصل اىل الدولة يف

واملجاالت.

فان الربملانات يف املراة ملشاركة البطيء التطور يف ضوء انه اظهرت دولية دراسة استعرضت شق� زينة الدويل الربملا� االتحاد ممثلة وكانت
يف النساء لوجود نسب أفضل وبينت أن باملئة. ثالث� اىل تصل الربملانات يف للنساء مشاركة نسبة إىل للوصول عاما عرشين اىل يحتاج العا�

السياق. هذا يف الدول العربية تبذله يجب أن الجهد الذي مقدار موضحة الدول العربية يف وأدناها أوروبا يف هي السياسية الحياة

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=145145
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        اليوم: الخميس                                                                                                 التاريخ: 2009-10-29

للنساء الجويدة وتاهيل اصالح مركز اىل اعالمية زيارة

يف  للنساء الجويدة وتاهيل اصالح مركز االربعاء اليوم االرسي العنف من للح�ية االعالمي� شبكة اعضاء من (برتا)-زار اول ترشين 28 ع�ن
العام. االمن مديرية مع االرسة بالتعاون لشؤون الوطني املجلس نظمها جولة

الواقع اىل باالضافة للنزيالت التي يقدمها والتاهيل االصالح وخدمات واقع املركز عىل االعالمي� اطالع يف الشبكة ضمن اهداف الزيارة وتا�
النسوة. املعاش لهؤالء اليومي

النظر بغض انسانيتهن احرتام مبدأ من النزيالت املراكز تعامل عدنان زحي�ت ان ادارة العقيد باالنابة والتاهيل االصالح مراكز مدير وقال
غ�هم. بحق بحق نفسهن او جرمهن عن

من خدمات  يقدمه ما مستوى يف ا�وذجا نزيلة يعترب 245 نحو حاليا يضم الذي املركز ان الجمل نضال املركز املقدم اكدت مديرة بدورها
العام. االمن من مؤهلة ومرتبات كوادر عليها للنزيالت تقوم واملعاملة االنسانية واالصالح التاهيل

اىل قاعة خاصة باالضافة الكواف� ومهنة والرسم والخياطة والتطريز كالرتيكو الحرفية املشاغل قسم عىل يشتمل املركز ان الجولة خالل وبينت
االالت. �ختلف مجهزة الرياضة وقاعة تعليمها مواصلة ترغب ملن بالتعليم االكاد�ي

الطباعة. تعليمهن باالضافة اىل استخدامه عىل النزيالت لتعليم كمبيوتر جهاز ثالث� من باك� مجهز قسم املركز ويف

الشهادة ان هذه مش�ة اىل تعلمتها التي باملهنة املهني التدريب من معهد رسمية شهادة النزيلة املتدربة منح يتم انه الجمل املقدم وقالت
املركز. يف وجودها اثناء تدربت انها تب� ال

. حاضنات عليهم وترشف سنة اىل يوم عمر من اطفالهن االمهات النزيالت تستقبل يف املركز حضانة وتتوفر

النهار. خالل اطفالهن وارضاع تفقد يستطعن االمهات ان نضال املقدم وقالت

مصفدة لكل الهادي لتكون بوابة املركز باحرف بارزة عند كر�ة خطت اية اهتدى“ ثم صالحا وامن وعمل تاب ملن لغفار ”وا� تعاىل قال
والعنف. االجرام عن بعيدة جديدة لحياة وبداية دخلته

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=8&Artical=145805
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«الغفران» نيل حتى نساء) (جويدة/ فـي اداريات موقوفات

بـ12 ساعة  محددة واالمومة االهل.. ظلم عىل السجن فضلن

يحلو ملنظ�ت ك� - النزيلة أو املسجونة تكون عندما بالكم ف� للحرية، فهو سلب نجوم خمس كان السجن لو - حدادين سمر - ع�ن
استالمها. يريد ال والدها الن وإ�ا اقرتفته.. ذنب دون دخلته اإلنسان تسميتها- حقوق

تجد � إن الحياة مدى سجنها يف أنها ستبقى واألمر واألدهى مجهول، ومستقبل حزين حارض عىل تذرف هي رسدت قصتها ودموعها ملاذا..
يتكفلها. من

أن  بعد هناك إىل ستذهب أنها لها قيل املكان، ماهية تعلم ال وهي إداريا توقيفا نساء وتأهيل جويدة إصالح مركز أوقفت يف عاما 18 عمرها
املربح لها. والدها زوجة رضب جراء املركزة من العناية خرجت

أ�نى ال أريد البقاء دار رعاية. اعتقدت انه املكان هو ما أعرف وأنا ال عىل الذهاب إىل جويدة وافقت خدها : عىل تذرف ودموعها تقول
جديد... أ� من بيت إىل العودة

منها  األكرب وأختها وترضبها والدها زوجة للتتوالها  عاما، 17 نحو قبل  والدها من  الطالق بعد أمها تركتها كيف وتصف قصتها تروي
باستمرار.

املستشفى  من خروجها بعد يوما. 15 املستشفى املركزة، وتبقى يف العناية يف أيام أربعة غيبوبة ملدة يف أدخلتها رضب حادثة آخر أن غ�
عنها رغم فصفحت أن تظلمها، ال تريد برأيها فهي أبيها زوجة عىل تشت� أن رفضت أنها القضية، بيد يف التحقيق األرسة ح�ية إدارة بدأت

دون ذنب. تقبع خلف القضبان أنها مظلومة

يرفض تكفيلها. ووالدها خوفا من والدها، يتمكن من تكفيلها فعمها � تنته، � قصتها

شقيقتها هي أن تجد األخرى وأمنيتها أبيها. زوجة يد عىل عذاب من ستالقيه ما برغم إىل بيتها والعودة السجن من الخروج هو تتمناه ما كل
وجهتها. أين يعرف احد وال عليه� يقع الذي األرسي العنف جراء املنزل غادرت التي

وشبكة األرسى لشؤون الوطني املجلس نظمها أمس زيارة خالل اإلعالمي�، من عايشتها مجموعة القلب تدمي لفتيات لهؤالء عديدة قصص
بقصد نساء، جويدة/ إصالح وتأهيل مركز إىل العام، ملديرية األمن اإلعالمي املكتب مع بالتعاون األرسي العنف من الح�ية أجل من اإلعالمي�

األرسي. جراء العنف نساء دخلن السجن عىل قضايا إطالعهم
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واألحداث  بالتفاصيل مع اختالف األرسي، التفكك نتاج االثنت� أن يف األوىل تشبه الحالة وقصتها 19 عاما عمرها االعالميات رصدتها حالة أخرى
عىل حياتها. خوفا واألخرى بتكفيلها األهل رغبة األوىل لعدم إداريا موقوفتان وكاله�

قرر تغ�ت حين� ظروفها أن غ� املطلقة، والدتها مع مع بقية أخوتها فقد كانت تعيش أبيها. بيت لحظة انتقالها إىل بدأت روتها ك� قصتها
بالرفض. جوبه أنه مرة اال من أك� عمرها تقدم لخطبتها من وهي ترغب بشخص رفضته، أربعيني تزويجها لشخص والدها

جاؤوا أهلها لكن الواقع، األمر  تحت يضع األهل حتى له�، زوجية كبيت جهزه الذي منزله إىل ياخذها أن استشارات بعد قراره� كان
إدارة تتابع قضيتها إذ إليه ستؤول بانتظار ما الجويدة، سجن يف ذلك وتودع بعد األمني املركز لتسلم اىل مربحا رضبا ورضبوها وأخذوها

القضية. ح�ية األرسة

ثارت السجن وجودها يف عىل أسبوع� بعد ميض لكن نواياه، بحسن إل�انها عىل رشيكها أن تشت� األمر رفضت بداية يف أنها العلم مع
خلف أسوار السجن. من الخروج الزواج عرب عقد تتمكن � بحقه ترغب بتقديم شكوى وباتت شكوكها

إداريا، كموقوفات منهن أسواره داخل البقاء وهي واحدة النتيجة لكن جويدة، وتأهيل إصالح ملركز النساء دخول إىل أدت أسباب عديدة
السجن. قضبان خلف بزجها تسبب ممن أيضا بل عائلتها من فقط ليس غفران، صكوك عىل الحصول لح� مسمى غ� ألجل

األرسي والتفكك بسبب العنف ضحايا وبعضهن السجن قضبان خلف لتكون قدماها فقادتها معلومة منزلها لوجهة غ� من هربت من فمنهن
العمل رب مع لقضية متعددة من جنسيات متعددة، ووافدات وقضايا رسقة أو قتل قضية عىل محكومة وأخرى والطالق.. الزوجية الخالفات

تسف�ها. بانتظار إقامة مشاكل أو

محتوم مص� أمامها ألن خروجها عىل بالسجن البقاء ففضلت القتل، جر�ة عىل خلفية قضتها التي انتهت محكوميتها فقد سجينة أشهر أما
أسواره. خارج تخرج ال لكنها املركز مرتبات مرتبا من تعيينها فتم ذويها، يد القتل عىل وهو

أهل وال مأوى ال ألن خارجه الرذيلة عا� الوقوع يف من خوفا ففضلت البقاء فيه خلفية الرسقة عىل دخلت السجن أبويها وأخرى غ� معروف
طفلها تحتضن أن النزيلة بإمكان إذ فيه، الحضانة وجود التأهيل مركز وإدارة للقوان� شعور الثناء والشفقة، مع األ� يث� ما الحتضانها. لها

طفيل. مع هو وجودي يشء أفضل املحتضنات األمهات إحدى قالت وك� سن�، ثالث إىل الرشعي من عمر يوم

ثم ومن مرشفات الحضانة، مع السابعة مساء الساعة لغاية صباحا السابعة من يبقون أمهاتهم مع حضانة السجن ذكور يف أطفال فثمة ثالثة
لوجود أطفال. مؤهال يكون ل� جهز خاص مهجع أمهاتهن يف أحضان إىل يعودون

وهو االنطباع الذي للزيارة، اإليجابية الجوانب هي للنزيالت وتأهيلهن �هن، مؤقتة حلول عن والبحث القانون واملعاملة الحسنة سيادة
/ وتأهيل جويدة إصالح مديرة مركز الجمل واملقدم نضال سحي�ت عدنان العقيد باإلنابة والتأهيل اإلصالح مراكز مدير بلقاء به خرجنا

نساء.

ترفد التي اإلصالح مراكز إدارة إىل بذلك الفضل ويرد التأهيل والخدمات والتشغيل، مستوى عىل سواء �وذجي املركز أن أكد سحي�ت العقيد
الدولية. واملعاي� واملواثيق األرد� والدستور اإلسالمية مع الرشيعة يتفق ما عىل واملدربة املؤهلة بالكوادر املركز

األخر في� بعد. العا� التواصل مع عىل التي تؤهله واألنظمة القوان� ضمن وإنسانيته النزيل احرتام من نابع حرصهم عىل أن وشدد

للحرية.. سلب فهو نجوم خمس فندقا كان العقيد سحي�ت لو ك� قال النزيل نظر بوجهة خدمات، لكنه ويقدم املركز �وذجي أن ومع

إدارية. أو قضائية مذكرات بحقهن الصادر النزيالت بهدف تجميع ،2000 عام تأسس املركز أن أوضح الجمل نضال املقدم

والخياطة والتجميل التطريز مثل املركز يف مهنا يتعلمن الزائر، الوفد شاهد وك� فهن يشء، بال أوقات فراغهن يقض� ال الجمل، وفق النزيالت،
وغ�ها. والطهي والكمبيوتر

مقابل راتب. كطاهية تعمل أصبحت حيث واملرتب، للنزيالت وجبات يقدم الذي املطبخ عاما 15 منذ نزيلة موقوفة وتدير
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األمر اقتىض إذا أنه إىل مش�ة ساعت�، يوم كل يداوم طبيب خالل من املركز النزيالت يف التي تتلقاها الصحية الرعاية إىل وتطرقت الجمل
املستشفى. الحالة إىل تحول

سمو من تربع أجهزتها عيادة يف أسنان طبيب جانب عالج، إىل إىل احتجن إذا خصوصا النفسية، النزيالت �تابعة حالة نفيس طبيب ويقوم
يتابعها التي الحاالت أك� إىل أن وأشار الزيارة، خالل صادفناه الذي جلدية أخصا� الحميدي مع� الطبيب إىل جانب الحس�، بنت هيا األم�ة

والثعلبة واألكز�ا. والصدفية حب الشباب أمراض

وسوبر ومكتبة، الشعر، لتصفيف وصالون ومشاغل، ومصىل، رياضية، وألعاب كمبيوتر، وقاعة أمية، محو صفوف أيضا املقدمة الخدمات ومن
ماركت.

املركز، إدارة يف غرفة تتم أبنائهن أو النزيالت لذوي خاصة زيارات �ة أن إىل الفتة لألهايل، أيام ثالثة وهي الزيارات مواعيد ورشحت الجمل
املركز. إلدارة باستدعاء التقدم بعد

إىل  فتصل االستيعابية أما سعته ومحكومة، إداري ب� قضا� ما تنوع الجنسيات مختلف من 249 نزيلة الجمل، اللحظة،وفق حتى املركز ويضم
مقس�ت 79 محكومة،  السفارات بنزيالتهن، بعض اهت�م إىل مش�ة األردنية، غ� الجنسيات من املوقوفات هن أغلب أن مؤكدة نزيلة، 450

موقوفة قضائيا. و92 أجنبية، جنسيات من بينهن 25 من إداريا و78 موقوفة

وقراءة األخبار لهن متابعة ك� يسمح تلفونيا، االتصال فيه تطلب الستدعاء تقد�هن خالل الخارجي من باالتصال النزيالت حق عىل وشددت
املركز. إىل ترد التي يف املكتبة والصحف املوجودة الكتب

والطباعة الكمبيوتر دورة  مثل دورات لعقد املهني التدريب ومؤسسة العام األمن مديرية  ب�  ما التعاون عن الجمل املقدم وتحدثت
وجودها أثناء وتعمل السجن، يف يكتب أنها كانت دون أن الدورة من تخرجها بعد �نح النزيلة شهادة إذ وغ�ها، الزهور وتنسيق والتجميل

دينارا. 15 راتب لقاء جويدة يف

لتطبيق املركز يف جاهزة األماكن أن ح� يف التصنيف، يف الدولية للمعاي� وفقا والخطورة والجر�ة العمر وفق النزيالت تصنيف إىل وأشارت
وأزواجهن. النزيالت االن لرفض اىل تطبق الرشعية التي � الخلوة

مش�ة األطفال الرشعي�، الستقبال مجهزة الحضانة أن الجمل قالت املركز، يف بأطفالها تستطيع االحتفاظ األم كانت إذا في� سؤال عىل وردا
حرصا االحتضان عىل قبل املوافقة النفيس لوضعها فحص يجرى لألم أنه ذاته يف الوقت منوهة أطفالهن، احتضان يرفضن األمهات بعض أن إىل

الطفل. سالمة عىل

مادة يف ووضعها كحرق الق�ش تجميل أدوات لعمل مختلفة طرقا يبتدعن الجمل، املقدم قالت ك� النزيالت، بها تقوم الطرفات التي من
الشفاة!!. أحمر املادة لتصبح األحمر بنفس الحرب أقالم يضعن وأخريات للع�، كحل إىل إلحالته الفازل�

كان وإن حتى الحرية ينشدن لهن وأخريات آمنة بيئة ألنه يوفر فيه بالبقاء يرغ� من فثمة .. واحد آن الشفقة يف وتث� غريبة السجن حكايا
حياتهن.. �نها

حائرين عاملنا إىل وعدنا السجن باب أقفل .. النهاية يف

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=300228
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يف «الجويدة» نزيلة 249 ب� نفسها مقتبل العمر تجد يف فتاة

ايهاب مجاهد - الدستور - ع�ن

اصالح ملركز الزائر الصحفي الوفد ابدان لها اقشعرت الصغ�ت� والتي عينيها من انهمرت التي والدموع الكل�ت بتلك ... هنا“ من ”اخرجو�
االقدار ساقتها والتي املركز اىل اوصلتها التي قصة معاناتها عمرها عرشة من الثامنة حديثا اكملت التي .ج) (أ ختمت بالجويدة النساء وتأهيل

ورسقة وبغاء  قتل بقضايا محكومة نزيلة 249 ب� اصبحت انها اكتشفت عندما كانت املفاجأة املعنفات اال ان للفتيات مركز انه منها ظنا اليه
املحاكم. امام الجرائم والقضايا املنظورة سواها من اىل ما وتدخل بهتك العرض

عمرها. عىل قامتها وال بنيتها تدل ال التي قصة الطفلة

، بالصدمة الوفد اصابت ، املركز يف اصغر نزيلة جعلها عمرها م� من عرشة الثامنة اكملت انها يصدق بالكاد الصحفي الوفد جعل م�

دخلت ان يوما بعد عرش خمسة ملدة الحثيثة العناية اىل غرفة ادخلت ابيها زوجة قبل من االرسي للعنف لتعرضها ونتيجة . ج) فالطفلة (أ
نزيلة اصغر وتقول حقها. لها ياخذ ان الله سائلة بحقه شكوى تقدم اية � بالحائط بفعل فاعل رأسها ارتطام اثر ايام اربعة غيبوبة ملدة يف

- انها اعتادت  11 شهرا قبل وثالث يوما قبل عرشين واخر اداريا موقوفة لنزيلة طفل اسبوع� قبل ولد اذ املركز يف موجودة باصغر وليست -
من  ترها و� عاما 17 قبل امها مطلقة ان اىل مش�ة وب� ابيها ، بينها نشب شجار كل� وخاصة ابيها زوجة قبل من التعرض للرضب عىل
بشكوى اتقدم ان هناك ورفضت ح�ية االرسة نقيل اىل مركز تم : من املستشفى خرجت ان بعد وتضيف . البالد خارج لوجودها الح� ذلك
احب زلت وال� ما حقي“ سيأخذ الذي هو الله و“الن الظاملة ، وليس املظلومة اكون ان وافضل احدا أؤذي ان اريد ال� ال ا� ضد زوجة

والدي.

ألسباب اختفى ما رسعان انه اال املحافظ اىل واصطحبها املنزل العادتها اىل والدها جاء االرسة ح�ية مركز أيام يف أربعة ج) مكثت(أ . وبعد ان
استضافها اذا ما - الفتاة عم اي - وانه منزله يف ال يريد� والدي ان للمحافظ وقال املركز من عمي ليخرجني جاء ج): . ، وتقول(أ معروفة غ�

منزله. اىل اصطحا� معه رفض عمي ، حيث من طرف والدها نفسه ويعرضها للخطر سيعرض منزله فانه يف

انني اال االرسة ح�ية �ركز شبيها اظنه بانه(سجن)وكنت اعلم ان دون فوافقت الجويدة اىل الذهاب سوى امامك � يعد يل انه وتزيد..قالوا
فتيات جانب اىل وجودي يل التي سببها النفسية للضغوط نظرا فيه البقاء قادرة عىل اعد انني � حتى ، وتأهيل اصالح بانه مركز فوجئت
� ا�كن وان ، فيه التي أعانيها القسوة والدي رغم اىل منزل العود استعداد عىل وبت ، معهن العيش عىل قادرة بكث� وغ� مني اكرب ونساء
امام حائرا الصحفي الوفد وقف ورجاء بدموع كالمها ج) . وختمت(أ اليه. الجأ ان �كن الذي املناسب املكان اعرف ال زلت ف� ذلك من

صاحبتها. معاناة انهاء سبل

. 18 الـ سن لبلوغها نظرا بها آخر مركز اي قبول لعدم يف املركز الفتاة وجود السيدات اصالح وتأهيل مركز ادارة وبررت

واالعالمي الوفد الصحفي استقبال يف الجمل نضال سحي�ت ومديرة املركز املقدم عدنان العقيد باالنابة والتاهيل االصالح مراكز مدير وكان
بداية يف سحي�ت اشار حيث ، لالرسة الوطني املجلس التي شكلها االرسي من العنف للح�ية االعالمي� االردني� شبكة اعضاء �ثل الذي
واملعاي� الرشيعة يتفق مع �ا مع النزيالت التعامل لكيفية واملؤهلة بالكوادر النسائية املدربة رفد املركز العام االمن جهاز ان اىل الجولة

املرتكبة. الجر�ة عن النظر بغض االنسان لحقوق والدولية املحلية

مركز اصالح  12 اململكة يف يوجد انه اىل مش�ا ، الخنازير بانفلونزا اصابة اية والتاهيل االصالح مراكز يف � تكتشف اىل انه سحي�ت واشار
منهن(79)محكومة نزيلة 2000 ويضم 249 انىشء عام املركز ان املركز مديرة قالت جانبها من نزيل. 8االف نحو جميعها تضم ، وتاهيل
واجنبية عربية  جنسيات من والباقي اردنيات هن النزيالت ثلث من اقل ان اىل مش�ة ، اداريا و(78)موقوفات قضائيا و(92)موقوفات
من العديد يقدم املركز ان  اىل مش�ة ، واملدربة املؤهلة واملدنية  العسكرية الكوادر من  يضم(180) املركز ان وبينت مختلفة. واسيوية
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والتطريز مثل(الخياطة اليدوية الحرف عىل النزيالت لتدريب قسم املركز يف ويوجد ، للنزيالت والنفسية واالرسية الصحية والرعاية الخدمات
ان اىل مش�ة ، املركز من خروجها مهنة بعد امتهان من النزيلة تتمكن والكمبيوتر والكواف�..)حتى والطباعة الحلويات وصناعة والرتيكو

املركز. يف نزيلة كانت انها اىل الشهادة تش� ان دون التدريب املهني مؤسسة من تدريب عىل شهادة تحصل النزيلة

اىل مش�ة الوالدة ، حديثو اطفال بينهم ثالثة الحضانه يف يوجد حيث النزيالت يف السجن للعناية باطفال لالطفال حضانة وجود اىل واشارت
املقبل. الشهر منتصف رسميا الحضانة افتتاح سيتم انه

اىل نزيلة مش�ة ، من خارجه افضل السجن داخل يعشنها التي الظروف ان وجدن كونهن السجن من الخروج وجود نزيالت رفضن واشارت اىل
عىل بناء عليها التحفظ وتم السجن ضمن مرتبات طاهية تعمل واخرى السجن يف بالنظافة وتعمل ، اليه تلجأ منزل ال يوجد لديها والدين او

السجن وثالثة كذلك. من خروجها بعد خشيت من التعرض لالذى ان بعد طلبها

النزيالت. حوادث اعتداء ب� أية يسجل � املركز وان ساعة ، 24 من الك� الطعام عن ترضب � النزيالت من ايا املركز اىل ان مديرة ولفتت

 20 تدرس حيث وقاعة الكمبيوتر والتدريس االسنان وعيادة الصحية والعيادات واملكتبة والحضانة االدخال اقسام عىل الوفد جولة واشتملت
السادس. االول وحتى من الفصول عىل نزيلة موزعات

سواء خارج السجن دراستها فلم تتمكن من اك�ل ، الثامن الصف عند توقفت التي دراستها تكمل � السجن يف لها تجد صفا � ج) . (أ ان اال
االقارب. جور ينتشلها من من ج) . (أ فهل تجد ، داخله او

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2009\10\LocalAndGover_issue751_day29_id185796.htm
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الجعربي رانية - اليوم العرب

سؤال أمام إدارياً, فغالبتها دموعها واملوقوفة عرشة الثامنة ابنة أ عند له الجويدة النساء وتأهيل إصالح مركز يف املتوفرة اإلمكانات تشفع �
واحدة, سنة كان عمر أ منذ األردن غادرت أم إال ليسوا النزيلة هم هذه عند واألهل أهلها, اآلن فطلبت العودة إىل تريده ع� لها الصحافي�
النزيالت. يف معايشة تستمر أن عىل مئونة العودة تتحمل منه�, لكن بالنسبة لها كانت الخالص يف طمعاً وشقيقتها رضبها يف أب �عن وزوجة
املجلس الوطني يف شبكة االعالمي� نظمتها التي الجولة خالل سحي�ت عدنان العقيد االصالح باإلنابة علق مدير مراكز ذات السياق ويف

سجناً. يبقى عىل أجواء إيجابية فإنه اشتمل مه� السجن بأن أمس يوم األرسة لشؤون

يف أنىشء - للنساء املخصص الوحيد وهو - املركز هذا أن الجولة أثناء  الجمل  نضال املقدم النساء وتأهيل إصالح مركز مديرة  وأشارت
و محكومة نزيلة (79) (249)نزيلة.  بينهن فيه حالياً النزيالت عدد وحرصت الرجال, تأهيل لقسم تابعاً السابق يف كان حيث 2000 عام
أردنيات, ولسن النزيالت أجنبيات ثلث  أك� من بأن النزيالت عن  حديثها سياق يف واشارت قضائية موقوفة (92) و إدارية (78)موقوفة

نزيلة. واألردنيات 53 نزيلة, 25 هن إدارياً فاألجنبيات املوقوفات

الالحقة مرشوع العناية حالياً تدرس االجت�عية وزارة التنمية أن كشفت املركز; من خروجهن أعقاب يف النزيالت رعاية الحديث عن سياق ويف
بالنزيالت.

تفاصيله بكل النساء عا� يحا� سجن

رياضية أجهزة فيها رياضة تتوفر غرفة فيشتمل عىل تفاصيله, بكل الخارجي عا� املرأة التي تحا� ويراقب مرافقه التأهيل مركز من يتجول يف
وعن النزيالت, إلصالح بيئة خلق هو الهدف ان يدرك املرافق من األمية وغ�ها ومحو لتعليم الطباعة ومكتبة كمبيوتر وقاعة وقاعة حديثة,
كانت التي الحرفة م�رسة من النزيلة �كن الذي الحرفية املشاغل قسم هو أبرز قسم بأن الجمل تتحدث الخدمات املقدمة للنزيالت أبرز
التنمية وزارة ومن العام األمن من مؤهالت جانب وجود مدربات إىل جديدة, حرفة تعلم �كنها من أو السجن إىل الدخول قبل تتقنها

املهني. ومن مؤسسة التدريب االجت�عية

عىل  النزيلة عندما تحصل وأضافت النزيالت. مع التعامل عىل مدربة امرأة 180 هو املركز يف النسا� الكادر عدد أن السياق هذا يف مش�ة
واالصالح فيها. مركز التأهيل اسم يذكر ال للحرفة إتقانها شهادة

صغ�ها بجانب رسير خاصة. فلألم بصورة مرتبة مهاجع أنها إذ املركز يف أطفالهن يحتضن اللوا� املخصصة للنزيالت املهاجع إىل ذلك ويضاف
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شعر النزيالت صالون لتصفيف جانب وجود إىل األطفال. من نفسية يهدىء هذا اللون ألن الزهري باللون املهجع هذا جدران طالء ك� روعي
الدينار. ال تتجاوز رمزية بأسعار

العام  األمن ومدير االجت�عية التنمية وزيرة قبل من شهر نيسان من العام الحايل يف تم إنشاؤها التي الحضانة افتتاح أن عن كشفت  ك�
يوجد حالياً الدار يف ان مش�ة سنوات, الثالث يبلغ حتى من احتضان طفلها النزيلة الحضانة �كن ان ويذكر الشهر الحايل, منتصف سيتم

ذلك. الطبيب النفيس إمكانية اذا قرر طفلها احتضان لها يف يسمح النزيلة أن ويذكر أطفال. ثالثة

قرارها, عن تعود االه�ل تلقى وعندما طمعاً باالفراج, لذلك اللوا� يلجأن السجينات يف وحرصتها الطعام, عن ارضاب حاالت وجود ونفت
ساعة. (24) � تتجاوز الطعام عن إرضاب حالة أطول ان مؤكدة

األرسية املشاكل مكان الحتواء مخلفات املركز

موقوفة إدارية, (78) هناك بل املحكومات عىل يقترصن ال املركز فنزيالت االشارة سبقت ك�

يف  موقوفة املحافظ من قرار وبسبب اآلن زواج, وهي عقد من دون شاب مع القامة عالقة لجأت والتي سنة 19 ابنة ن النزيلة بينهن من
فوالداها تتحدث!! أرسة أي عن يتساءل أن للسامع يصح ن لحكايتها رسد وأثناء ارستها, فعل ردة من األرسة خوفاً لح�ية لجأت ان بعد املركز
وتعيش والدتها مع االقامة ترتك أن عىل الشقيق أخوها أرص سنوات وقبل االسايس, التعليم تتلق � وهي سنة, عرشة خمس منذ منفصالن
التأهيل مركز إىل التي قادتها الحكاية خيوط وبدأت مع األم, أو إقامتهن ال يثقان بخروج الفتيات واألخ األب أن مش�ة وزوجته, مع والدها
عديدة مرات لخطبتها تقدم قد كان إليه االشارة سبقت الذي الشاب أن رغم سنة, بسبع وعرشين يكربها رجل من بتزويجها والدها رغبة يف
وهي املوافقة, يرغم ذويها عىل أن الطريقة �كنه بهذه بانه وأجابه محاميا سأل حسبها- ألنه معه عالقة إلقامة فلجأت رفضه, والدها لكن
التي من الدوامة لتنتهي قرانه� يعقد أن وتنتظر لوالدها, خاللها تقدم التي الست املرات عىل تراهن ومازالت التأهيل مركز يف نزيلة اآلن

والتفكك األرسي. الجهل قادها إليها

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=191533
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سجنا يبقى املركز أن إال الطرق بأفضل معاملتنا للنزيالت رغم سحي�ت:

الرصايرة رانيا

النساء. قسم - الجويدة إصالح وتأهيل مركز يف إداريا املوقوفة ”سلمى“ بدموع اختلطت البيت“ كل�ت إىل العودة يف ع�ن -“ساعدو�

اليشء الذي تتمناه. املركز، عن زاروا عندما أمس، اإلعالمي� من عدد ح� خاطبها الكل�ت بهذا ردت حيث

األردني� اإلعالمي� شبكة نظمتها زيارة خالل اإلعالمي� من عدد التقاها عرشة، الثامنة عمرها � يتجاوز لفتاة مستعار اسم هو ”سلمى“
األرسة. لشؤون الوطني املجلس مؤخرا أطلقها التي األرسي العنف من للح�ية

لتنقل أبيها، عىل يد زوجة املربح أن تعرضت للرضب املحافظ، بعد من بقرار إداريا موقوفة ”إنها اإلصالح مركز يف وجودها سبب عن تقول
بقتلها  متوعدا عنها عن تخليه األب ذلك يعلن وبعد الرأس، يف قوية لرضبة العناية الحثيثة، جراء تعرضها يف يوما 15 وتبقى املستشفى إىل

البيت“. عادت إىل هي إن

حياته. عىل خوفا ويتم هذا التحفظ السجن، عليها جر�ة يستحق ارتكابه دون عىل حريته من التحفظ يتم من هو إداريا واملوقوف

مكتب إىل القضية وصول يف السبب أنها يعتقد لكونه والدها بنظر متهمة للرضب اىل تعرضت ضحية كونها من ”سلمى“ انتقلت بذلك
أما املحافظ، مكتب من الفتاة الستالم الذهاب من خاف فقد وأسبقيات، عديدة قضايا صاحب األب وألن ح�ية األرسة، عن طريق املحافظ
سخطه أعلن الذي والدها يد عىل للرضب تعرضت حال املسؤولية يف تحمل من خوفا ”سلمى“ استالم ال يستطيع أنه عمها فأكد للمحافظ

بقتلها. وهدد عليها،

استمرار رغبتها إىل السبب، أملحت عن سئلت وعندما أبيها، رسمية بحق زوجة شكوى تقدم بأن تقبل فإنها � له ”سلمى“ تعرضت ورغم ما
زوجة عنه سجن ينجم ذلك فإن - لها - والحديث تقدمت بشكوى حال ويف ماهيته، تعرف مجهول ال مستقبل خوفا من أرستها مع يف البقاء

البيت. إىل الرجوع يف لها أمل أي ينقطع ولسوف األب،

هناك أي يكون أن دون من حتى ترضبها ما وغالبا أرستها، ضمن بوجودها ترغب ال أبيها ”إن زوجة للرضب، فتقول تعرضها سبب عن أما
للرضب“. مربر
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ألي تعرضها املركز، وعدم داخل جيدة خدمات توف� للنساء تقول ”سلمى“ ”إنه ورغم الجويدة سجن يف وجودها عىل شهرين مرور وبعد
ترغب ال أمور يف سنا ويتحدثن يكربنها نزيالت مع تقطن لكونها بيتها، إىل العودة يف بشدة وترغب مرتاحة غ� أنها إال االنتهاكات، من نوع

بس�عها“.

العودة إىل يف رغبتها عن تعب�ها وتكرار األرض، إىل رأسها بإنزال مكتفية بس�عها، ترغب ال التي األمور عن تلك ”سلمى“ كث�ا تفصح و�
ينتظرها هناك. ما البيت رغم

الخدمات كل يوفر املركز ”إن الجولة، يف اإلعالمي� رافق والذي سحي�ت، عدنان العقيد والتأهيل باإلنابة اإلصالح مراكز قال مدير ناحيته ومن
اإلنسان“. لحرية حرص وفيه سجنا، يبقى ولكنه توف�ها، �كن التي

توف� إىل إضافة الطرق، بأفضل النزيالت مع التعامل لض�ن كوادرها بتدريب والتأهيل اإلصالح مراكز هو ”اهت�م سحي�ت عليه شدد وما
ارتكبتها“. التي عن الجر�ة النظر بغض كرامتها حفظ وض�ن للنزيلة انسانية إقامة توفر التي الخدمات كافة

الرجال مركز عن استقل وقد اململكة، هو الوحيد يف للنساء إصالح وتأهيل الجويدة مركز أن إىل فأشارت الجمل، نضال مديرة املركز املقدم أما
القضايا. مختلف من نزيلة 249 حاليا فيه النزيالت عدد وتبلغ ،2000 عام

ليضم النزيالت أطفال باستقبال بدأ أن املركز إىل الفتة املقبل، الشهر منتصف رسميا فيه املوجودة الحضانة املركز افتتاح نية الجمل وأعلنت
اليوم والثالث سنوات. ب� ما أع�رهم ترتاوح أطفال 3 حاليا

حفاظا النزيالت، ب� الطفل يظل ال حتى مع الحاضنة يبقى نهارا ح� مع طفلها، يف األم تنام فيه خاصا مكانا يوفر املركز أن الجمل ورشحت
نفسيته. عىل

عدد املوقوفات  يصل يف ح� أردنيات، و53 أجنبيات، منهن املوقوفات إداريا 78 نزيلة 25 وعدد نزيلة، 79 ”أن عدد املحكومات وبينت
نزيلة. 92 قضائيا

موجهة حركة هناك أن إىل الفتة بالدهن، إىل تسف�هن يتم أن يف املركز اىل يبق� أنهن الجمل بينت األجنبيات من إداريا للموقوفات وبالنسبة
املركز. عىل كونهن يشكلن عبئا إلبعادهن

إىل 15 سنة.  ب� 10 نزيلة محكومات ما و12 سنة، وواحدة محكومة 15 باإلعدام، محكومات نزيالت 5 السجن ويوجد يف

الخياطة مشغل مثل نشاطات النزيالت فيها قاعات �ارس عدة يضم الذي املركز املقدمة يف الخدمات عىل اإلعالميون اطلع الجولة نفس ويف
وأسنان. عام طب وجود عيادات عن فضال الكمبيوتر، ومهارات الطباعة تعليم وقاعة واملأكوالت، الحلويات تعليم ومطبخ والرتيكو،

صديقها مع أبيها بيت من فرارها بعد إداريا موقوفة بأنها العرشين عاما يتجاوز ال عمرها أن بدا التي النزيالت قالت إحدى الجولة وخالل
األهل. إىل بيت الرجوع فخافت عذريتها، أفقدها أن بعد عنها تخىل الذي

املحافظ ليحولها الرشطة إىل األخ�ة بالتوجه ونصحتها من بعيد، قرابة عالقة بها التي تربطها السيدات إحدى إىل لجأت ”أنها الفتاة وتضيف
للنساء“. وتأهيل الجويدة إصالح مركز إىل ذلك بعد

سيقتلو�“. ألنهم أهيل الرجوع إىل أريد ال ولكن يل، ماذا سيحصل أعرف ”ال بالقول وتزيد

الحظ ان بعد مخدومها عليها اشتكاء هو سبب سجنها ”إن فتقول البيوت أحد يف خادمة تعمل التي كانت الوافدات النزيالت إحدى أما
عىل جسد طفله“. رضب عالمات

شقيقها  مدة جاء والدها، ولكن قبل عن املنفصلة أمها مع تعيش عاما) كانت 19) عمرها إداريا املستعار ملوقوفة االسم ”ميادة“ فهو أما
أهلها. مع مشاكلها ذلك بعد لتبدأ رفضت، أنها بيد األربع�، تخطى برجل بتزويجها الذي رغب مع الوالد لتعيش املتزوج وأخذها
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مع عاطفية بعالقة قولها ارتباطها بحسب األهم ”كان إن السبب كث�ا، بل بالسن يكربها أنه الوحيد سببه يكن � للخاطب الفتاة رفض ولعل
العائلة“. من داخل إال يزوجون ال وهم لها، قريبا ليس لكونه األهل برفض أنه قوبل إال مرات، 6 تقدم لخطبتها شاب

موافقة دون من تزويجه� اإلداري الحاكم يقبل حتى أنه لها أكد الذي الشاب ذلك مع يف أحد األيام هروبها املركز هو إىل ميادة ما أوصل إن
األزواج. ما يجري ب� بينه� يجري أن يجب فإنه أمرها، ويل

استطاع يوم� البيت عن غيابها وبعد صديقها، قاله ما تصديق اىل بها أدى للصف التاسع، إك�لها املدرسة قبل من التي خرجت جهل الفتاة
قد يكون أن فرضية ينفي ما هناك كانت أم الفتاة بأن أهلها أفهمت الخالة أن اال الشاب، عند من وتأخذها لتأ� خالتها اليها الوصول األهل

يشء. جرى بينه�

اىل أهلها الرجوع تبعات من خوفها وأمام املستشفى، رضبا مربحا أوصلها إىل الفتاة رضب والشقيق من األب � �نع ادعاءات الخالة أن إال
إىل جاءت أن منذ شيئا عنه تعلم � رغم أنها الشاب ويتزوجها ذلك يأ� أن أمل عىل لتعيش املركز يف البقاء فضلت الفتاة أمرها، واكتشاف

املركز.

rania.asarayyrah@alghad.jo

http://www.alghad.com/index.php?news=458717
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حياتها عىل خوفا الخروج وترفض تنهي محكوميتها الجويدة اصالح يف مركز نزيلة أقدم

ال األردنيات عدد النزيالت أن نضال الجمل الرائد النساء- – قسم وتأهيل الجويدة مركز اصالح مديرة أكدت حمدان ـ زينة ـ نيوز املدينة
اداري“. قضا�، عليها، ”محكوم اىل مصنفات نزيلة، بـ“249“ عددهن يقدر والذي املركز نزيالت ثلث يتجاوز

اليوم األربعاء. صباح العنف من األرسة األردني� لح�ية االعالمي� ألعضاء شبكة لألرسة الوطني املجلس نظمها التي خالل الزيارة ذلك جاء

من معينات خمسة اخصائيات عليها يرشف ألطفال النزيالت حضانة املايض نيسان شهر يف افتتحت ادارة املركز أن الجمل الرائد وأوضحت
يسلم اىل ثم السابعة مساءا الساعة لغاية اليوم طوال االخصائيات مع يقيمون أطفال ثالثة حاليا بها ويوجد االجت�عية، التنمية وزارة قبل

والطفل. خاصة باألم مهاجع يف عندها لينام والدته

طفلها وارضاعه. عىل لالطمئنان الحضانة اىل الذهاب خالل النهار تستطيع النزيلة األم أن وبينت

خليوي أو هاتف مجوهرات من لديها ما كل النزيلة تسلم حيث اىل املركز دخول النزيلة املركز منذ ادارة تتبعها التي االلية الجمل ورشحت
الذي الجرم تصنيفها حسب يتم ثم ، وطبيب نفيس عام طبيب قبل من فحصها اىل يصار بعدها ، قسم التفتيش تسلم اىل األمانات ثم اىل

املركز. به دخلت

العراقية ”ساجدة“ بينهن من عليهن الحكم تنفيذ لح� داخل املركز موجودات محكوم عليهن باالعدام نزيالت “5” أن هناك وأوضحت الجمل
. ع�ن بتفج�ات التي أدينت

طلبا قدمت حيث عىل حياتها، خوفا الخروج رفضت أنها اال وأنهت محكوميتها عاما “22” بـ حكمت قالت انها املركز يف نزيلة أقدم وعن
املركز. وتقيم يف طاهية االن تعمل وهي باملركز بقائها رسميا يف

محكوميتهن. بعد انهاء بالنزيالت يعنى مركز اقامة تدرس األرسة ح�ية ادارة مع بالتعاون االجت�عية التنمية وزارة أن اىل الجمل وأشارت

معجنات الرتيكو، حفظ القران، صنع االيل، االمية، التطريز وهي ”محو املركز يقيمها التي الدورات التدريبية من عدد أن هناك الجمل وبينت
. الزهور“ تنسيق والخياطة، التفصيل وحلوى،

التجميل وصالون والطباعة والكمبيوتر الرياضية والقاعة واملصىل واملكتبة الطبية العيادات  عىل واطلعوا املركز داخل االعالميون وتجول
املركز. داخل املوجودة واملشاغل

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?c=117&id=27595
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يف «الجويدة» نزيلة 249 ب� نفسها مقتبل العمر تجد يف فتاة

اصالح ملركز الزائر الصحفي الوفد ابدان لها اقشعرت والتي عينيها الصغ�ت� انهمرت من التي والدموع الكل�ت بتلك … هنا“ من ”اخرجو�
االقدار ساقتها والتي املركز اىل اوصلتها التي قصة معاناتها عمرها عرشة من الثامنة حديثا اكملت التي .ج) (أ ختمت بالجويدة النساء وتأهيل

ورسقة وبغاء  قتل بقضايا محكومة نزيلة 249 ب� اصبحت انها اكتشفت عندما كانت املفاجأة املعنفات اال ان للفتيات مركز انه منها ظنا اليه
عمرها. قامتها عىل بنيتها وال تدل ال التي الطفلة املحاكم.قصة امام املنظورة والقضايا الجرائم من سواها ما العرض اىل وتدخل بهتك

، بالصدمة الوفد اصابت ، املركز نزيلة يف جعلها اصغر م� عمرها من الثامنة عرشة اكملت انها الصحفي بالكاد يصدق الوفد جعل م�
دخلت ان يوما بعد عرش خمسة ملدة الحثيثة العناية اىل غرفة ادخلت ابيها زوجة قبل من االرسي للعنف لتعرضها ونتيجة . ج) فالطفلة (أ

حقها. لها ياخذ ان الله بحقه سائلة شكوى اية تقدم رأسها بالحائط بفعل فاعل � ارتطام اثر ايام ملدة اربعة غيبوبة يف

قبل يوما وثالث عرشين واخر قبل اداريا موقوفة اسبوع� طفل لنزيلة قبل ولد اذ املركز يف موجودة باصغر وليست - نزيلة اصغر وتقول
قبل 17  مطلقة امها ان اىل مش�ة ، ابيها وب� بينها شجار نشب كل� وخاصة قبل زوجة ابيها من للرضب عىل التعرض انها اعتادت - شهرا 11

. لوجودها خارج البالد ذلك الح� من ترها و� عاما

ان أؤذي اريد ال ال� ا� زوجة بشكوى ضد اتقدم ان هناك ورفضت االرسة ح�ية مركز اىل نقيل تم : من املستشفى خرجت ان بعد وتضيف
والدي. زلت احب ما وال� حقي“ الذي سيأخذ الله هو و“الن ، الظاملة وليس اكون املظلومة ان وافضل احدا

ألسباب اختفى ما رسعان انه اال املحافظ اىل واصطحبها املنزل العادتها اىل والدها جاء االرسة ح�ية مركز أيام يف أربعة ج) مكثت(أ . وبعد ان
استضافها اذا ما - الفتاة عم اي - وانه منزله يف ال يريد� والدي ان للمحافظ وقال املركز من عمي ليخرجني جاء ج): . ، وتقول(أ معروفة غ�

منزله. اىل اصطحا� معه رفض عمي ، حيث من طرف والدها نفسه ويعرضها للخطر سيعرض منزله فانه يف

انني اال االرسة ح�ية �ركز شبيها اظنه بانه(سجن)وكنت اعلم ان دون فوافقت الجويدة اىل الذهاب سوى امامك � يعد يل انه وتزيد..قالوا
فتيات جانب اىل وجودي يل التي سببها النفسية للضغوط نظرا فيه البقاء قادرة عىل اعد انني � حتى ، وتأهيل اصالح بانه مركز فوجئت
� ا�كن وان ، فيه التي أعانيها القسوة والدي رغم اىل منزل العود استعداد عىل وبت ، معهن العيش عىل قادرة بكث� وغ� مني اكرب ونساء
امام حائرا الصحفي الوفد وقف ورجاء بدموع كالمها ج) . وختمت(أ اليه. الجأ ان �كن الذي املناسب املكان اعرف ال زلت ف� ذلك من

صاحبتها. معاناة انهاء سبل

. 18 الـ سن لبلوغها نظرا بها آخر مركز اي قبول لعدم يف املركز الفتاة وجود السيدات اصالح وتأهيل مركز ادارة وبررت

واالعالمي الوفد الصحفي استقبال يف الجمل نضال سحي�ت ومديرة املركز املقدم عدنان العقيد باالنابة والتاهيل االصالح مراكز مدير وكان
بداية يف سحي�ت اشار حيث ، لالرسة الوطني املجلس التي شكلها االرسي من العنف للح�ية االعالمي� االردني� شبكة اعضاء �ثل الذي
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واملعاي� الرشيعة يتفق مع �ا مع النزيالت التعامل لكيفية واملؤهلة بالكوادر النسائية املدربة رفد املركز العام االمن جهاز ان اىل الجولة
املرتكبة. الجر�ة عن النظر بغض االنسان لحقوق والدولية املحلية

مركز اصالح  12 اململكة يف يوجد انه اىل مش�ا ، الخنازير بانفلونزا اصابة اية والتاهيل االصالح مراكز يف � تكتشف اىل انه سحي�ت واشار
نزيل. 8االف نحو جميعها تضم ، وتاهيل

اداريا و(78)موقوفات قضائيا و(92)موقوفات منهن(79)محكومة نزيلة 2000 ويضم 249 عام املركز انىشء ان املركز قالت مديرة جانبها من
من يضم (180) وبينت ان املركز مختلفة. واسيوية واجنبية عربية جنسيات من والباقي اردنيات هن النزيالت ثلث من اقل ان اىل ، مش�ة
للنزيالت واالرسية والنفسية الصحية والرعاية الخدمات من العديد يقدم ان املركز اىل مش�ة ، واملدربة املؤهلة واملدنية العسكرية الكوادر
والكمبيوتر والطباعة الحلويات وصناعة والرتيكو والتطريز مثل(الخياطة اليدوية الحرف عىل النزيالت لتدريب قسم املركز  يف ويوجد ،
مؤسسة من عىل شهادة تدريب النزيلة تحصل ان اىل ، مش�ة املركز من خروجها بعد مهنة امتهان من النزيلة تتمكن  والكواف�..)حتى

املركز. يف كانت نزيلة انها اىل الشهادة تش� ان دون املهني التدريب

اىل مش�ة الوالدة ، حديثو اطفال بينهم ثالثة الحضانه يف يوجد حيث النزيالت يف السجن للعناية باطفال لالطفال حضانة وجود اىل واشارت
التي الظروف وجدن ان كونهن السجن الخروج من رفضن نزيالت وجود اىل واشارت املقبل. الشهر الحضانة رسميا منتصف افتتاح سيتم انه
تعمل يف السجن واخرى بالنظافة وتعمل ، اليه تلجأ منزل او والدين لديها يوجد ال نزيلة من خارجه ، مش�ة اىل افضل السجن داخل يعشنها
كذلك. وثالثة السجن خروجها من لالذى بعد التعرض خشيت من ان بعد بناء عىل طلبها عليها التحفظ وتم السجن مرتبات ضمن طاهية

النزيالت. حوادث اعتداء ب� أية يسجل � املركز وان ساعة ، 24 من الك� الطعام عن ترضب � النزيالت من ايا املركز اىل ان مديرة ولفتت

 20 تدرس حيث وقاعة الكمبيوتر والتدريس االسنان وعيادة الصحية والعيادات واملكتبة والحضانة االدخال اقسام عىل الوفد جولة واشتملت
السادس. االول وحتى من الفصول عىل نزيلة موزعات

سواء خارج السجن دراستها فلم تتمكن من اك�ل ، الثامن الصف عند توقفت التي دراستها تكمل � السجن يف لها تجد صفا � ج) . (أ ان اال
االقارب. جور ينتشلها من من ج) . (أ فهل تجد ، داخله او

http://www.marayanews.com/?p=127107
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والتأهيل االصالح مراكز /ادارة العام مديرية االمن

النساء وتأهيل إصالح مركز يزور إعالمي وفد

من وفد 28/قام يوم األربعاء املوافق وتأهيل النساء إصالح العنف بزيارة ملركز األرسة من لح�ية اإلعالمي� األردني� شبكة من وفد قام
املجلس  من بتنظيم 28/10/2009 املوافق يوم األربعاء النساء وتأهيل إصالح ملركز بزيارة العنف من األرسة لح�ية األردني� اإلعالمي� شبكة
مدير قدمته إليجاز الوفد استمع حيث سحي�ت، عدنان العقيد باإلنابة والتأهيل اإلصالح مراكز إدارة األرسة بحضور مدير لشؤون الوطني
واملحكومات وقضائياً إدارياً املوقوفات بعدد وإحصائية النزيالت من االستيعابية وطاقته املركز نشأة عىل إشتمل الجمل نضال املقدم املركز

املقدمة للنزيالت. الخدمات واقع إىل باإلضافة

حسب النزيالت بعض إىل مقابلة والعيادة باإلضافة والحضانة الحرفية واملشاغل الخدمية املركز مرافق بجولة شملت الوفد قام ذلك بعد
رغبتهن.

http://www.crc.psd.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=778&Itemid=1
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اليوم: الجمعة         رقم الصفحة: (محليات)                                                                            



536

الربنامج التاريخاللقاءاسم

الضوء برنامج تحت / االرد� التلفزيون

مجلس رئيس نائب املرصي منذر معايل كراجة استضافت سهى االعالمية

املجلس الوطني أعدها التي املسن� اسرتاتيجية حول للحديث األمناء

لشؤون االرسة

3/10/2009

البلد راديو
دراسة األرسة حول وترشيعات سياسات مسؤولة الظاهر حنان تحدثت

االطفال ع�لة
8/10/2009

الدولية الحقيقة اذاعة
دراسة األرسة حول وترشيعات سياسات مسؤولة الظاهر حنان تحدثت

ترشيعات عمل االطفال
8/10/2009

جديد يوم برنامج
حول األرسة وترشيعات سياسات مسؤولة الظاهر حنان الزميلة تحدثت

االطفال ع�لة ترشيعات دراسة
14/10/2009

املبارش اذاعة ع�ن/ برنامج البث

البلد راديو واذاعة

العاملي اليوم حول غزالة ابو الدكتورة هيفاء الع� االم� العام تحدثت

للفقر

16/10/2009

الدولية الحقيقة اذاعة
دراسة عن األرسة وترشيعات سياسات مسؤولة الظاهر حنان تحدثت

الترشيعات
20/10/2009

االردنية االذاعة عىل املبارش برنامج البث
من للح�ية االعالمي� شبكة حول غزالة ابو هيفاء الدكتورة تحدثت

االرسي العنف

22/10/2009

ع�ن هوا االعالمي�اذاعة حول شبكة غزالة ابو هيفاء الدكتورة 22/10/2009تحدثت االم� العام

يوم برنامج ضمن التلفزيون االرد�

جديد
االعالمي� شبكة حول االعالم مسؤول عواد 26/10/2009تحدثت ملى

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر تشرين ثاني ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر ترشين ثا� 2009 

حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• مسابقة افضل تغطية صحفية حول مناهضة العنف ضد املرأة.

• افتتاح مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف االرسي.

• االحتفال باليوم العاملي للطفل من االساءة.

• دار رعاية الفتيات يف تأهيل دور النزيالت  من ضحايا العنف االرسي.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية:

محمد مقدادي مدير برامج االرسة.
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

10/11/2009 صحيفة الراي افتتاح مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف األرسي 1

10/11/2009 صحيفة الدستور
لطوف تفتتح مندوبة عن رئيس الوزراء 

«مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف األرسي»
2

10/11/2009 صحيفة العرب اليوم لطوف ترعى حفل افتتاح مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف األرسي 3

10/11/2009 صحيفة الغد افتتاح مركز خدمات لضحايا العنف االرسي  4

10/11/2009 صحيفة الغد دعوات لتعديل ترشيعات لتمك� املرأة من االنخراط يف سوق العمل  5

10/11/2009 صحيفة السبيل «التنمية االجت�عية» تفتتح مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف األرسي 6

12/11/2009 صحيفة العرب اليوم مسابقة أفضل تغطية صحافية حول مناهضة العنف ضد املرأة 7

17/11/2009 صحيفة الرأي  امللكة رانيا : ال تهاون بشأن الرضب يف املدارس 8

17/11/2009 صحيفة الدستور 
امللكة رانيا ترتأس اجت�ع التحالف الوطني ملناهضة العنف ضد االطفال يف 

املدارس/ جاللتها تؤكد ان ال مجال للتهاون �وضوع الرضب يف املدارس 
9

17/11/2009 صحيفة العرب اليوم امللكة رانيا: ” المجال للتهاون أو االستهانة �وضوع الرضب يف املدارس“ 10
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يف املدارس الرضب �وضوع االستهانة أو للتهاون مجال ال : رانيا امللكة

آمنة“ مدرسية بيئة نحو الوطني“معاً للتحالف األول  جاللتها ترتأس االجت�ع

املدارس، �هيداً  يف األطفال ضد ملناهضة العنف الوطني للتحالف األول االجت�ع أمس العبدالله رانيا امللكة جاللة ترأست - - الغد ع�ن
من للحد األردن أنحاء جميع البيئة املدرسية يف يف تغي� إحداث التي تهدف إىل آمنة“ مدرسية بيئة نحو ... ”معاً الوطنية الحملة الطالق

الطالب. ضّد العنف

�وضوع االستهانة أو للتهاون مجال ال ” جاللتها قالت املدارس يف األطفال ضد ملناهضة العنف الوطني للتحالف الفخري الرئيس وبصفتها
يف املدارس“. الرضب

ووضع الوطني اطاره مع املوضوع يف التعامل إىل التحالف أعضاء جاللتها داعية واملعلم“ الطفل يحمي قانو� رادع يوجد إطار ”ال واضافت
الهدف. إىل الوصول تساعد يف سلوكية قيمية وميثاق ومنظومة اسرتاتيجيات

تغي� خطاب يف املساجد دور عىل أكدت ك� يف املدارس، العنف لواقع الحقيقية الصورة توضيح يف والتوعية امللكة دور التثقيف جاللة وأكدت
واملدرسة. البيت واملجتمع يف الطفل مع التعامل

املجتمع. افراد لجميع ارشادية رسائل يف ترجمتها �كن قناعات اىل التوصل فيها يتم لخطباء املساجد عمل ورش تنظيم رضورة وبينت

والصور املؤكدة واملعلومات عىل الدراسات العلمية تعتمد علمية منهجية خالل املدارس من يف العنف واقع نعرض أن علينا جاللتها وقالت
مسموح. الرضب أن يعتقد من القناع أجل تقديم دالئل العنف من تعرض نتائج التي

ووزارة االرسة واملجلس الوطني لشؤون اليونيسف أعدتها التي ضد األطفال العنف الوطنية حول نتائج الدراسة مناقشة االجت�ع خالل وجرى
والتعليم. الرتبية

األردن يف األطفال نحو نصف أن إىل أشارت التي الدراسة الوطنية لنتائج الحميص عرضاً مها يف اليونيسف الطفل ح�ية أخصائية وقدمت
ثلثهم نحو يتعرض ك� اإلقامة، مكان الطفل يشاركون واإلخوة الذين املدرسة، الوالدين، واملعلم� وإداريي من بدنية إلساءات يتعرضون

واألطفال اآلخرين. البالغ� من الحي بدنية يف إلساءات

يعود إىل  شعورهم باألمان، والذي لعدم الدرايس العام يف األقل عىل واحد ليوم املدرسة عن األطفال من 15% نحو يتغيب أنه الدراسة وبينت
ووصفهم بألقاب. املعلم، وتهديده لهم، رضب من خوفهم
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وزارة تنفذها الرضب، من بدالً حديثة تأديبية وسائل باستخدام األطفال ضد العنف معدالت تهدف لتخفيض وطنية حملة هي ”معاً“ وحملة
يف اململكة. االونروا ومدارس الحكومية املدارس لجميع وستصل اليونيسف، منظمة الرتبية بالتعاون مع

السنة  بنسبة %90 مع وتخفيضها إطالقها من األوىل يف السنة 40% بنسبة والطالبات الطالب حاالت العنف ضد لتخفيض الحملة وتهدف
الثالثة.

يف ويضم وليد املعا� الدكتور والتعليم الرتبية وزير الوطني التحالف ويرأس للتحالف، الفخرية الرئيسة هي العبدالله رانيا امللكة وجاللة
الدين محيي هليل، والدكتور أحمد الدكتور وس�حة ونوال الفاعوري لطوف، التنمية االجت�عية هالة املرصي، ووزيرة الدكتور منذر عضويته:

املعا�. املهندس عمر الكربى ع�ن وام� قدومي، وبرشى النجار وهيفاء غزالة، والدكتورة هيفاء أبو رشف، وليىل توق،

بأكمله واملجتمع العائالت لدى الوعي وزيادة املبكرة، الطفولة مجال تنمية يف والعامل� واملعلم� القرار، صناع دعم عىل الحملة وستعمل
موارد مالية وإنسانية تخصيص عىل والحكومة الخاص القطاع تشجيع إىل ومناهضة العنف إضافة االيجابية التأديبية الوسائل اتباع أهمية حول

املقدم لها. الدعم الحملة، وزيادة فعالية تطوير لدعم أكرب

التطور لقياس مدى املدارس يف العنف مستويات حول الدورية التقارير استعراض سيتم حيث أشهر، ثالثة كل دورياً املجموعة هذا وستلتقي
نسب العنف. تخفيض عىل لقدرتها املدارس الناجحة الختيار املعاي� املوافقة عىل تلك االجت�عات وسيتم خالل املجال يف هذا الحاصل

القيام به لتحقيق أهدافها. املدارس عىل يجب وماذا الحملة تقدم حول االساسية باملعلومات اإلعالم، لتزويدها وسائل مع الحملة وستتعاون

)برتا)

http://www.alghad.com/index.php?news=463468
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األربعاء                                                                                                      التاريخ: 2009-11-18         اليوم:

االرسي العنف ضحايا من النزيالت تأهيل يف الفتيات رعاية دور دار

كب�ة  جهودا تبذل الدار ان الخوالدة فاطمة االجت�عية التنمية لوزارة التابعة الفتيات رعاية مديرة دار )-اكدت الثا� (برتا 18 ترشين ع�ن
االرسي. العنف ضحايا من لديها النزيالت الفتيات تاهيل اعادة يف

االرسي بالتعاون مع العنف من للح�ية االعالم� شبكة االربعاء العضاء اليوم االرسة لشؤون الوطني املجلس نظمها زيارة ذلك خالل جاء
الفتيات. لهؤالء املقدمة الخدمات واقع عىل لالطالع االجت�عية التنمية وزارة

م� والرعاية املقرب� اليهن اقرب من للح�ية قايض االحداث عن صادر قرار �وجب يتم الفتيات هؤالء استقبال ان اىل الخوالدة ولفتت
منهم. اصابهن

اىل النفيس مش�ة بالتاهيل الخاصة الربامج من عدد خالل من االمان بر اىل قصصهن اليصالهم تامة مع برسية النزيالت يتعاملن ان وبينت
هو  يحدث ما من الدار وان وخروجهن 18 سنة اك� من السن القانو� وهو بلغوهن الفتيات بعد لهوالء الالحقة للرعاية قانونية مظلة انه ال

فقط. شخصية جهود متابعة

ويف  قابلة للتمديد، سنوات 5 وأقصاها سنة يف الدار أقلها طريق إقامتها عن بالح�ية بها الفتاة تحظى التي املدة الخوالدة أن واوضحت
عادت إن هي حياتها عىل أو خطورة عليها ال من أن والدار القضاء تأكد بعد إال يتم ال ذلك فإن املنزل إىل عودة ابنتهم األهل طالب حال

ذويها. إىل

. ك ع/م ع/هـ --(برتا) م
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”مسموما“ يكون خشية أن من األهل الطعام إدخال �نع الدار

 

الرصايرة رانيا

أبشع  وأنتجت تجسدت أسباب صلة، بأي للدين �ت انسانية وال رحمة أو أي يخلو من بعضها وتقاليد عادات يف وتعنت قهري - ظلم الغد
أو شقيق القر� من لسفاح كن ضحايا أنهن سوى لجر�ة ارتكبنها وال اقرتفنه لذنب ال لقتلهن أهلهن لفتيات سعى العذاب صور من صورة

الضعيفة. الفتاة عىل باالستقواء واكتفى الحقيقي، الجا� املجتمع يدن و� اىل الحمل، أب أدى

ورعاية  تربية دار يف ويقبعن الثامنة عرشة يتجاوزن و� اإلساءة تروي صورا الغضة وجوههن قس�ت عىل القسوة حفرت بعمر الورود فتيات
من الهروب مثل االسباب لغ�ها من أو رشعية غ� بطريقة الحمل نتيجة قضا� بأمر العذاب دورة من بعد وصلنها ”الخنساء“ سابقا، الفتيات

اإلساءة. من ألنواع أخرى فيه أو تعرضن االقرباء أحد من فيه االغتصاب بحقهن منزل مورس

الرعاية  وتوف� ورعايتهن ايوائهن بهدف سنة سن 12 18- من للح�ية الفتيات املحتاجات االجت�عية التنمية لوزارة التابعة الدار وتستقبل
الخوالدة. فاطمة الدار مديرة بحسب واالجت�عية النفسية

العقاب عن الذكر درء بعضهم وبهدف إن بل الفتاة، غلطة أنها يرصون الفتيات حيث من تلك الحالة مثل يف األهايل بعض موقف هو املؤ�
املختصة للجهات القضية وصول أنه بحال متناس� أباها أو واالن تتهم شقيقها الشبان مع أحد وأخطأت بأنها فرطت بنفسها الفتاة يتهمون

املغتصب. هوية الذي يب� (DNA) الـ فحص أن يجري الطبيعي فمن

األرسة  الوطني لشؤون للمجلس األرسي التابعة العنف من للح�ية األردني� اإلعالمي� شبكة من برتتيب أمس الدار زاروا الذين  اإلعالميون
الحديث لإلعالم، تخولهن القانونية التي السن يبلغن � كون الفتيات بكافة أشكالها اإلساءة ضحايا الفتيات مع لهم بإجراء مقابالت يسمح �

حفاظا عىل سالمتهن. التامة بالرسية أحيطت بقضايا مغلفات غالبيتهن أن عن فضال

الخياطة، دروس الدار مثل توفرها وتدريبية تعليمية نشاطات وهن �ارسن للفتيات ورؤيتهم الدار واإلعالمي� داخل ”الغد“ جولة أن بيد
الفتيات. حال تلك عن حسنة فكرة يكّون اإلعالمي الوفد جعلت والكمبيوتر التجميل، وفن

األرسة ح�ية قبل إدارة من القضية إليها حولت التي املحكمة احتفاظ من قبل أو حكم توقيف أو مذكرة �وجب للدار حولن الفتيات بعض
أن اىل االمن عنهن يبحث عن هروبهن األهل تبليغ ونتيجة هربن من بيوتهن لقارصات هي الحاالت إذ إن بعض العام، األمن مديرية أو
ويهددون الفتاة يتوعدون ما غالبا الذين األهل الرجوع اىل من عليهن خوفا ورعاية الفتيات تربية دار لهن االخ� املطاف ليكون يجدهن
تشرتك الحاالت أن كافة والالفت تسول، قضية عىل إثر تم تحويلها أرسي، وبعضها لعنف الحاالت تعرضت البيت. بعض من لهروبها بقتلها
فقط لح�يتهن الدار ووجودهن يف جنحة حتى أو جر�ة يرتك� � مع أنهن أهاليهن من الفتيات عىل خوفا الرسية درجات بأقىص بإحاطتها

بنظر املجتمع. مجرمات ذلك هن ومع
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خطأ سببه الدار وجودهن يف أن إليهن عىل والنظر الثامنة عرشة يبلغن أن بعد استقبالهن  عدم يف يكمن املجتمع تجريم عىل والدليل
ارتكبنه.

اذ بينت الخوالدة والرحالت، املخي�ت الكشفية مثل بنشاطات خارجية الذهاب القارصات عند هوية عىل تتكتم أن بالدار اىل يحدو االمر هذا
جمعية. من أيتام أو دار من أنهن خارجية فإنه يقال بنشاطات خروج الفتيات عند أنه

”تعزيز ثقافة املترسب�“ الذي توفره بربنامج امللتحقات منهن تعكسه رغبة معظم أمر وهو املوؤودات، الفتيات أحالم يف يكمن أك� املؤ�
ثالث من ألك� الدراسة انقطعت عن التي للفئة معد الربنامج أن إدراكهن رغم الجامعة يف دراستهن بإك�ل يحلمن أنهن أكدن للوا� الدار

الجامعة. دخولها عدم إمكانية يعني فقط ما املهني التعليم متابعة من الفتاة ليمكن العارش الصف تعادل شهادة سنوات و�نح

ستة فتاة مقداره لكل شهريا ومرصوفا الصحية الرعاية االيواء، الكساء، الغذاء، توفر فتاة (54) حاليا بها التي يوجد أن الدار بينت الخوالدة
خالل جلوسهن من النفيس للفتيات الدعم لتوف� الهادف االجت�عية الخدمات برنامج الدار أهمها تنفذها برامج عدة وجود اىل الفتة دنان�،

النفسيات. املرشدات مع

عليها  تعتمد مهنة عىل الفتيات لتدريب املهني التدريب مؤسسة بالتعاون مع مهني تعليم برنامج 1973 عام تأسست التي الدار توفر ك�
والخياطة. كالتطريز اليدوية االشغال مثل

ساهمت  أن 14 منهن الفتة فتاة، دخول 30 تكرر يف ح� فتاة، الدار 95 فتاة خرج منهن 78 2009 استقبلت عام خالل أنه الخوالدة وبينت
العام. هذا خالل بتزويجهن مدنية جمعيات عدة �ساعدة الدار

”8“ منهن . بتزويج الدار ساهمت فتاة الدار 126 2008 استقبلت عام

عرشة  الثامنة بلوغها سن حال يف للفتاة تتيح العام القادم، خالل طرببور وستنتقل اىل حاليا ياجوز يف املوجودة الدار أن وبينت الخوالدة
اال فتاة أي ال يخرج املركز أن مؤكدة معرضة للخطر، غ� سالمتها أن من والتأكد بالخروج رغبتها يب� إقرارا توقع أن بعد املركز من الخروج

سالمتها. عىل االطمئنان بعد

العام“. هذا عرشة الثامنة حاالت تعدين 3 لـ ”مددنا الخوالدة وقالت

الوفاق األرسي. لدار أو اليافعات دار اىل تحول الثامنة عرشة بلوغها بعد الحاالت أغلب أن ولفتت

أهلها بيت من هاربة الفتاة الفتة أنه بحال كانت واملديرة، النفسية باملرشدة معرفتها وتنحرص الفتيات رسية جدا ملفات وأكدت الخوالدة أن
الزيارة. هذه نتيجة للخطر معرضة الفتاة غ� أن من التأكد بعد اال بزيارتها يسمح ال أنه اال لديهم بوجودها تبليغهم يتم

مسموما. يكون من أن خوفا للفتيات األهايل من الطعام إدخال �اما الدار �نع إن الخوالدة تقول الحرص يف وزيادة

الدار االستشارة  مثال توفر إرث لقضية مراجعة للمحاكم لالساءة، تعرضها جانب اىل يكون للفتاة كأن املحاكم يف قضايا متابعة وجود ويف حالة
مجانا. لهن القانونية

أمور متابعة يتضمن الحق رعاية وجود برنامج أهمية تؤكد الخوالدة ان اال خروجهن، بعد الفتيات أمور شخيص يتابع بشكل املركز أن ورغم
حصوله. دون يحول األمر لهذا قانونية مظلة وجود عدم أن مبينة الخارجات، الفتيات

rania.asarayyrah@alghad.jo

http://www.alghad.com/?news=463988
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الخميس                                                                                                      التاريخ: 2009-11-19         اليوم:

يرصخ حالهن ولسان االمان.. عن بحثا الرعاية“ اىل“دور يلجأن فتيات

! أرحم من ظلمني“ “لن

 

الرصايرة رانيا

املتنفعات لدار االعالم� جولة

الفتيات وتأهيل وتربية رعاية يف دار املنتفعات إحدى ”النا“ كتبته هذا ما نفيس“، أكره لكني حاقدة لست ”أنا ـ حمدان زينة ـ نيوز املدينة
رسيرها. حافة الرصيفة عىل يف

شبكة فريق رصدها العبارت التي هذه ب� فمن ، املنتفعات تعيشها التي املعاناة حجم تدل عىل التي العبارات من العبارة وغ�ها هذه
أوىف ”والله الكلب يوما“، ظلمني من أرحم ”لن األرسة لشؤون الوطني للمجلس التابع األرسي العنف املرأة من لح�ية األردني� اإلعالمي�

البرش“. من

من الدار. فتاة منتفعة “54” بها �ر التي السيئة األوضاع اإلعالمي عىل الفريق دلت العبارات هذه

اللوا�  سنة إىل 18 من عمر 12 الفتيات وتأهيل ورعاية 1973 بهدف إيواء هذه الدار أنشئت عام أن الخوالدة تقول مديرة الدار فاطمة
. ومهنيا ونفسيا اجت�عيا وتأهيلهن والرعاية للح�ية يحتجن

من محولة سواء كانت املختصة املحكمة قبل من احتفاظ حكم أو أو توقيف �وجب مذكرة الدار الفتيات يف قبول يتم أنه وتوضح الخوالدة
. 1968 لسنة “24” رقم األحداث لقانون استنادا السلوك مراقبي خالل من أو األرسة ح�ية وأقسام ادارة قبل

االقامة، فرتة طيلة املالبس وتوف� متكامل ، غذا� برنامج لهن وفق املناسب الغذاء أبرزها تأم� من خدمات عدة الدار للمنتفعات وتقدم
الصحية الرعاية تقديم يتم شهريا ك� دنان� “6” مقداره منتفعة لكل شهري مرصوف ورصف لهن، حسب الفئة العمرية وتوف� منامات خاصة

. لهن

معهن والتعامل الحياتية الخربة الفتيات اعطاء اىل يهدف الذي االجت�عية الخدمات لربنامج  يخضعن الفتيات ان اىل الخوالدة وأشارت
خالل من أرسهن وب� بينهن التواصل عملية اىل باالضافة مشكالتهن حل واالسهام يف لهن الالزمة الخدمات تقديم والعمل عىل بانسانية

النشاطات االجت�عية الهادفة. من كث� يف وارشاكهن واملنتفعات االرسة ب� املتبادل الهاتفي الزيارات واالتصال

وهو املدارس من املترسب� ثقافة تعزيز برنامج وهو االردن يف نوعه برنامج جديد من عىل الدار فتعتمد واملهني االكاد�ي التعليم برنامج اما
العارش الصف شهادة تعادل الفتاة حديث �نح نظام سنتان وهو الربنامج ومدة هذا سنوات من ثالث ألك� الدراسة عن انقطعت التي للفئة

. به العمل مستقبال ثم املهني التعليم متابعة تستطيع
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. املركز ادارة او وبارشاف والتعليم الرتبية من الربنامج معل�ت هذا يف بالتدريس وتقوم

املل�ت غ� الدار باالضافة اىل الفتيات يف االميات للفتيات به برنامج يتم العمل وهو محو االمية تعليم فهو التعليم من الثا� اما النظام
أيضا. والتعليم الرتبية وزارة من وبارشاف والكتابة بالقراءة

الفتيات احدى تدريس باالضافة اىل الشتوية للدورة العامة الثانوية المتحان لتتقدم الفتيات الحاق احدى مؤخرا تم انه الدار مديرة وأضافت
. السادس الصف االن يف وهي الخاصة املدارس احدى يف

اليدوية االشغال مثل عليها يعتمدن مهنة عىل الفتيات تدريب اىل ويهدف املهني التدريب مؤسسة فيتم بالتعاون مع املهني التأهيل اما برناج
التحقت فتاة و“33“ ، التجميل و“68“ عىل الخياطة، عىل هذا العام ”22“ فتاة تخريج تم حيث ، والحاسوب والتجميل والخياطة والتطريز

.ICDL بدورة

مرات باالسبوع. ثالث �عدل لهن دينية دروس الديني باعطاء الواعظ حيث يقوم ديني برنامج اىل باملركز الفتيات تخضع ك�

بالنفس الثقة ونقص واالنطواء الخجل حاالت عالج عىل الربنامج هذا ويهدف ”السيكودراما“ برنامج  فهو الدار يف االبرز الربنامج وعن
. الفتاة انفعاالت عن والتعب� واملواجهة

http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=28818&c=117
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الخميس                                                                                                     التاريخ: 2009-11-19         اليوم:

الطفل لح�ية العاملي اليوم االرسة يشارك يف لشؤون الوطني املجلس
 

انطالقا  االساءة من الطفل لح�ية العاملي باليوم االحتفال يف الجمعة غدا االرسة لشؤون الوطني املجلس يشارك (برتا)- الثا� ترشين ع�ن19
القوي. الشباب من لجيل تؤسس التي الطفولة مرحلة اهمية من

ابرزها مصلحة الطفل يف تصب التي املرشوعات من عددا نفذ املجلس فإن غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع� للمجلس العامة لالمينة ووفقا
الطفل. لحقوق الدولية للجنة الدورية التقارير العداد مرجعا لتكون حقوق الطفل مؤرشات وثيقة بإعداد املبارشة

للطفولة وتنموية وطنية خططا إعد الله العبد رانيا امللكة جاللة ترأسه الذي املجلس ان صحافية اليوم الخميس يف ترصيحات غزالة ابو وقالت
لالطفال املوارد املخصصة رصد بهدف الوزارات من عدد يف للطفولة الصديقة للموازنات اليونيسيف مع بالتعاون تحليلية دراسة ضمنها من
املوازنات سياسات تغي� عىل والعمل املالية وترجمة االلتزامات االجت�عية والح�ية والتعليم الصحة محاور خالل من العامة املوازنة ضمن

للنهوض بحقوق الطفل.

حقائق تقيص لتشكيل لجنة االرسة لح�ية الوطني الفريق مع التعاون تم العبدالله رانيا امللكة توجيهات جاللة عىل وبناًء انه ابو غزالة واكدت
قبل ذويه. من ارسي لعنف تعرضه جراء يزن الذي تويف الطفل لحالة

وتقديم املساء إليهم االطفال لحاالت فاعلة يف استجابة تنعكس الوطني املستوى ريادية عىل مرشوعات بتنفيذ بدأ املجلس ان اىل واشارت
لحاالت مقدمة الخدمة للمؤسسات واعت�د جودة ضبط نظام مرشوع تطوير تشاركية تكاملية، أبرزها بصورة لهم الالزمة الخدمات مختلف
املهنية امل�رسة عىل قا�ة مؤسسية اطر وفق العنف من األرسة لح�ية الوطني النظام ومعاي� نوعية اىل تحس� يهدف والذي األرسي، العنف

الوطنية. املعاي� إطار يف

--(برتا)
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(محليات)                                                                                اليوم: الجمعة         رقم الصفحة:

اليوم .. لح�ية الطفل العاملي باليوم االحتفال

من اهمية انطالقا االساءة الطفل من لح�ية العاملي االحتفال باليوم الجمعة يف اليوم االرسة يشارك املجلس الوطني لشؤون - برتا - ع�ن
القوي. من الشباب لجيل تؤسس الطفولة التي مرحلة

ابرزها مصلحة الطفل يف تصب التي املرشوعات من عددا نفذ املجلس فإن غزالة ابو هيفاء الدكتورة الع� للمجلس العامة لالمينة ووفقا
الطفل. لحقوق الدولية للجنة الدورية التقارير العداد مرجعا لتكون حقوق الطفل مؤرشات وثيقة بإعداد املبارشة

للطفولة وتنموية وطنية خططا إعد الله العبد رانيا الذي ترأسه جاللة امللكة املجلس ان الخميس صحافية امس يف ترصيحات غزالة ابو وقالت
لالطفال املوارد املخصصة رصد بهدف الوزارات من عدد يف للطفولة الصديقة للموازنات اليونيسيف مع بالتعاون تحليلية دراسة ضمنها من
املوازنات سياسات تغي� عىل والعمل املالية وترجمة االلتزامات االجت�عية والح�ية والتعليم الصحة محاور خالل من العامة املوازنة ضمن

للنهوض بحقوق الطفل.

وتقديم املساء إليهم االطفال لحاالت فاعلة يف استجابة تنعكس الوطني املستوى ريادية عىل مرشوعات بتنفيذ بدأ املجلس ان اىل واشارت
لحاالت مقدمة الخدمة للمؤسسات واعت�د جودة ضبط نظام مرشوع تطوير تشاركية تكاملية، أبرزها بصورة لهم الالزمة الخدمات مختلف
املهنية امل�رسة عىل قا�ة مؤسسية اطر وفق العنف من األرسة لح�ية الوطني النظام ومعاي� نوعية اىل تحس� يهدف والذي األرسي، العنف

الوطنية. املعاي� إطار يف
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اليوم: الجمعة         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       

من االساءة الطفل لح�ية العاملي باليوم يحتفل االرسة لشؤون الوطني
العرب اليوم

من لجيل تؤسس التي الطفولة اهمية مرحلة من انطالقا االساءة من الطفل لح�ية العاملي باليوم االرسة لشؤون املجلس الوطني يحتفل
الشباب القوي.

املبارشة ابرزها الطفل مصلحة يف تصب التي املشاريع بالعديد من قام املجلس فإن غزالة ابو الع� د.هيفاء للمجلس العام االم� وحسب
الدولية لحقوق الطفل. للجنة الدورية التقارير مرجعا العداد لتكون الطفل مؤرشات حقوق وثيقة بإعداد

ضمنها من وطنية وتنموية للطفولة قام بإعداد خطط الله العبد رانيا امللكة ترأسه الذي املجلس ان صحافية ترصيحات يف وقالت ابوغزالة
ضمن لالطفال املخصصة املوارد رصد  بهدف الوزارات من عدد يف للطفولة الصديقة للموازنات  اليونيسيف مع بالتعاون تحليلية دراسة
والتعليم والح�ية الصحة محاور خالل من املتعلقة باالطفال الحكومية للموازنة واملرشع� القرار انتباه اصحاب جلب بهدف العامة املوازنة

الطفل. بحقوق للنهوض سياسات املوازنات تغي� والعمل عىل املالية االلتزامات وترجمة االجت�عية

الرعاية من ومقدمي �ك� االهل بهدف الوالدية بالتوعية الخاص الوطني املساهمة باملرشوع يف اليونيسيف بالتعاون مع املجلس ك� قام
لهم. والجسدي واملعريف النفيس لتعزيز الن�ء واملعلومات املهارات اكتساب عىل مساعدتهم خالل من لالطفال امنة بيئة توف�

الوالدة من لالطفال املقدمة الخدمات تطوير و الحضانة دور تأسيس وترخيص تعلي�ت دراسة تقييم اعد ان املجلس اىل غزالة ونوهت ابو
سنوات اربع اىل

الطفل لحالة حقائق تقيص االرسة لتشكيل لجنة لح�ية الوطني الفريق مع التعاون تم العبدالله رانيا امللكة توجيهات عىل وبناء انه واكدت
ذويه. قبل من ارسي لعنف تعرضه جراء تويف يزن الذي

إليهم املساء االطفال لحاالت فاعلة استجابة تنعكس يف الوطني املستوى عىل ريادية مشاريع بتنفيذ بدأ املجلس ان اىل اشارت السياق ويف
الخدمة مقدمة للمؤسسات واعت�د جودة ضبط نظام تطوير �ثلت �رشوع تكاملية, تشاركية لهم بصورة الالزمة الخدمات كافة وتقديم
املهنية امل�رسة عىل قا�ة مؤسسية اطر األرسة العنف وفق لح�ية الوطني النظام ومعاي� نوعية تحس� يهدف والذي األرسي, العنف لحاالت
املؤسسات اجراءات الكرتو� لغايات متابعة بنظام االرسي العنف مع التعامل اجراءات ا�تة ومرشوع األرسة, لح�ية الوطنية إطاراملعاي� يف

االرسي.0 العنف لحاالت الخدمات تقديم يف
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اليوم: الجمعة         رقم الصفحة: ( محليات )                                                                       

األطفال ضد العنف من الحد اسرتاتيجيات دعوات لتعزيز

الرصايرة رانيا

الحكومات لعمل الحاجة تأكيد ظل يف اليوم، يصادف من اإلساءة الذي لح�ية الطفل باليوم العاملي االحتفال العا� األردن يشارك - ع�ن
والحد والح�ية الكفيلة بالوقاية الربامج ووضع االسرتاتيجيات عىل تعزيز ودولية إقليمية حكومية ومنظ�ت غ� ومؤسسات املد� واملجتمع

منه. للحد الكفيلة الطرق حول العلمية األبحاث من املزيد وإجراء األطفال ضد العنف من

الجمعية األردنية رئيسة تؤكده أمر وهو األرسي العنف من الح�ية قانون بتفعيل املد� منظ�ت املجتمع مطالبة جدد اليوم بهذا االحتفال
التي األساسية اىل املبادئ تطرق كونه األطفال للعنف، تعرض سيخفف من حال تفعيله يف القانون أن بينت التي هيفاء البش� للتأهيل النفيس

وكرامتها. خصوصيتها يضمن �ا أفرادها كل وواجبات وحقوق األرسية الحياة عليها تقوم

املجتمعي أمام التدخل املجال إلتاحة التقليدي التقايض إطار خارج التحويل إجراءات أمام املجال إفساح عىل ركز أن القانون البش� ولفتت
األرسي. لضحايا العنف أخرى توف� حقوق عن فضال األرسية، املشاكل لحل

.2008 رقم 4892 بتاريخ 16 / 3/ الرسمية الجريدة يف لينرش 6 لسنة 2008 رقم األرسي العنف الح�ية من قانون أقرت الحكومة وكانت

عن العنف ناتجة حالة سنويا (3200) يقارب ما تستقبل األحداث مراكز أن االجت�عية التنمية وزارة عن صادرة إحصائيات رسمية وتب�
اعتداء  300 - 400 حالة من  منها سنويا، أرسي عنف حالة (2000) حوايل اململكة يف املنترشة األرسة ح�ية وأقسام إدارة تستقبل ك� األرسي،

وأقسامها. مسجله لدى اإلدارة سنويا جنيس

يف مصلحة التي تصب املشاريع من بالعديد قام املجلس إن الدكتورة هيفاء أبو غزالة قالت الع� لشؤون األرسة الوطني العام للمجلس األم�
الطفل. الدولية لحقوق للجنة الدورية إلعداد التقارير مرجعا لتكون الطفل حقوق مؤرشات وثيقة يف إعداد املبارشة أبرزها الطفل

من للطفولة وتنموية وطنية خطط قام بإعداد العبدالله رانيا امللكة الذي ترأسه جاللة املجلس ترصيحات صحافية إن يف غزالة أبو وقالت
ضمن املخصصة لألطفال املوارد رصد بهدف الوزارات من عدد يف للطفولة الصديقة للموازنات اليونيسيف بالتعاون مع تحليلية دراسة ضمنها
والتعليم والح�ية الصحة محاور خالل من املتعلقة باألطفال الحكومية للموازنة واملرشع� القرار انتباه أصحاب جلب بهدف العامة املوازنة

الطفل. بحقوق للنهوض سياسات املوازنات تغي� والعمل عىل املالية االلتزامات وترجمة االجت�عية

الرعاية من ومقدمي �ك� األهل بهدف الوالدية بالتوعية الخاص الوطني املساهمة باملرشوع يف اليونيسيف بالتعاون مع املجلس ك� قام
لألطفال. آمنة بيئة توف�

اىل الوالدة من لألطفال املقدمة الخدمات وتطوير الحضانة دور وترخيص تأسيس تعلي�ت تقييم دراسة أعد املجلس أن اىل غزالة ونوهت أبو
وطني منهاج وإعداد عليها وتدريب العامل� الحضانة دور وترخيص تأسيس معاي� اعت�د وهي محاور ثالثة عىل يعتمد والذي سنوات أربع

األردن. يف األطفال لرياض نظام اعت�د العمل عىل حاليا لألطفال ويتم الرعاية ملقدمي تدريبي ودليل

لحالة حقائق تقيص لجنة لتشكيل لح�ية األرسة الفريق الوطني التعاون مع رانيا العبدالله تم امللكة جاللة توجيهات وبناء عىل وأكدت أنه
ضمن العاملة املؤسسات مع العبدالله رانيا امللكة جاللة مع االجت�ع بعد ذويه قبل من أرسي لعنف تعرضه جراء الذي تويف الطفل يزن

(مايو). 2009 أيار شهر بداية لح�ية األرسة الفريق الوطني

اإلطار  حددها التي العملية األطر عىل استعراض بناء تجاوزها ضد األطفال وكيفية العنف حاالت يف التعامل مع الضعف نقاط التقرير وحدد
األرسي. العنف حاالت مع التعامل وطنية مرجعية يف كوثيقة األرسي واعتمد العنف من األرسة لح�ية الوطني
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الجنيس،  االعتداء الجسدي، اإليذاء كالقتل، عدة أشكاال للعنف أن بينت مؤ�ن منى الدكتورة لشؤون املرأة الوطنية العام للجنة األم�  مساعد
األشكال. من وغ�ه اإلجهاض أو عىل املتكرر الحمل عىل اإلجبار الحرية، االستغالل االقتصادي، احتجاز الحقوق، من التعسفي الحرمان

االسرتاتيجية  الخطة أوضاعها مثل مرشوع وتحس� األرسي العنف التخفيف من عىل عدة مشاريع عملت األردن شهد أن مؤ�ن ورشحت
املقبل. العام انتهاؤها املقرر ومن 2005 العام بدأت التي العنف األرسي األرسة والوقاية من لح�ية الوطنية

rania.asarayyrah@alghad.jo
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        اليوم: الجمعة                                                                                                      التاريخ: 2009-11-20

اإلساءة من الطفل لح�ية العاملي اليوم يف

مع قضايا األطفال) التعامل لتاليف ثغرات سعيه يؤكد األرسة لشؤون (الوطني

شناعة نجاة - السبيل

لجيل قوي التي تؤسس الطفولة �رحلة االهت�م يستدعي ما األردن من الشباب، السكان يف نصف من أك� أن إىل الرسمية اإلحصاءات تش�
الطفل. مصلحة تصب يف التي من املشاريع العديد خالل من

التي الطفل، حقوق مؤرشات وثيقة بإعداد املبارشة بأن غزالة، أبو د.هيفاء لشؤون األرسة الوطني العام للمجلس األم� تؤكد اإلطار هذا ويف
يف مصلحة الطفل. تصب التي املشاريع من أبرز الطفل لحقوق الدولية الدورية للجنة التقارير مرجعا إلعداد ستعتمد

وطنية وتنموية خططا أعد املجلس أن إىل غزالة أبو اإلساءة، أشارت من الطفل لح�ية العاملي اليوم �ناسبة بيان صحفي صدر أمس، ويف
للطفولة.

ضمن لالطفال املخصصة املوارد رصد بهدف للطفولة، املوازنات الصديقة حول اليونيسيف، مع أعدت بالتعاون تحليلية دراسة إىل ولفتت
العامة. املوازنة

الصحة محاور خالل من باألطفال، املتعلقة الحكومية للموازنة واملرشع� القرار أصحاب انتباه  لجلب تهدف الدراسة فإن للبيان، ووفقا
الطفل. بحقوق للنهوض تغي� سياسات املوازنات عىل والعمل املالية االلتزامات وترجمة االجت�عية والح�ية والتعليم

توف� بيئة من ومقدمي الرعاية األهل بهدف �ك� بالتوعية الوالدية، الوطني الخاص املرشوع اليونيسيف يف مع بالتعاون املجلس وساهم
. لهم والجسدي النفيس واملعريف الن�ء لتعزيز املهارات واملعلومات اكتساب مساعدتهم عىل خالل من آمنة لألطفال

الوالدة من لالطفال املقدمة الخدمات تطوير الحضانة و دور وترخيص تأسيس تعلي�ت تقييم دراسة أعد املجلس أن إىل غزالة، ونوهت أبو
محاور. ثالثة عىل معتمدا سنوات، أربع إىل

الرعاية ملقدمي تدريبي ودليل وطني منهاج واعداد عليها العامل� وتدريب الحضانة،  دور وترخيص  تأسيس معاي� عىل املحاور وتركز
الفتة لرضورة تحديدها االساءة لألطفال، مع قضايا التعامل ثغرات يف وجود عىل أكدت فإن التوجهات امللكية غزالة“ أبو لألطفال. وبحسب ”
ضد العنف حاالت مع التعامل يف نقاط الضعف التقرير حدد إذ أرواح بريئة؛ بفقدان تتسبب تلك الثغرات أن إىل ونبهت أسبابها. ومعالجة

األرسي. العنف االرسة من لح�ية االطار الوطني حددها التي العملية االطر استعراض عىل تجاوزها بناءا وكيفية االطفال

الالزمة لهم إليهم، وتقديم كافة الخدمات املساء األطفال لحاالت فاعلة استجابة تحقيق منها يؤمل مشاريع تنفذ الوطني املستوى وعىل
العنف األرسي. لحاالت الخدمة مقدمة للمؤسسات جودة واعت�د نظام ضبط تطوير �رشوع تتمثل تكاملية، تشاركية بصورة

من األرسة النظام الوطني لح�ية نوعية ومعاي� لتحس� املرشوع ويهدف

لح�ية األرسة. الوطنية إطار املعاي� يف املهنية مؤسسية قا�ة عىل امل�رسة أطر وفق العنف

http://www.assabeel.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s79OfRl2VnS8VquiuOQK71QLN3wPWR

ZrClFptGpICgJ8hMTX5hobPHqWUmTMICyEav0nyGUOTxLBbdyYgjVRi3I%2fAYYrkXF3hd43Nst%2bN%2bvic%3d
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        العدد: 1914                                                                                                       التاريخ: 2009-11-23

        رقم الصفحة: (محليات)                                                                       اليوم: االثن�

الجامعية دار أيتام يحلمن بالدراسة تحتضنهن فتيات

ارتكب و� منتفعة انا لست نزيلة، فأجابت: الدار، وانت نزيلة متى منذ لدى سؤالها: الفتيات ورعاية دار تربية فتيات احدى ع�ن- امتعضت
النفوس. من رش وتحميني واقعي تتفهم مجموعة احتضن ب� هنا جرما, انا

ومرصوف ومأكل وملبس مأوى من الكريم العيش سبل لنا يوفر آمن مكان يف هنا نعيش الدار، وتزيد: يف رفيقاتها احدى القول وتشاطرها
باملجتمع الجامعية واالختالط دارستي �تابعة الدار يف تعليمهن يتلق� اللوا� الفتيات كبقية احلم يشء، وال ينقصنا اي صحية ورعاية شهري

والخربات العملية. واملعرفة بالعلم مسلحة الخارجي،

وتأهيلهن  12 و 18 عاما، ب� اع�رهن ترتاوح فتيات ورعاية وح�ية ايواء عىل عاتقها اخذت التي الرصيفة يف ورعاية الفتيات دار تربية يف
حول مفصال عرضا قدمت التي فاطمة الخوالدة الدار ملديرة وفقا �نتفعات بل بنزيالت تسميتهن باتا منعا �نع ونفسيا ومهنيا، اجت�عيا
اثناء لشؤون االرسة الوطني مظلة املجلس تحت العاملة االرسي العنف من االردني� للح�ية االعالمي� شبكة امام وخدماتها الدار اهداف

املجلس. ونظمها للدار بها قامت زيارة

انهن محوالت  بل بجناية او بجرم قضائيا هي محكومة من 54 حاليا وعددهن الدار فتيات ب� توجد ال انه (برتا) االردنية االنباء لوكالة وتقول
ملشكلة كل فتاة. املستطاع املناسبة قدر الحلول وايجاد عنف او اعتداءات من ح�يتهن بهدف االحداث قايض طريق عن اليها

وكأنها  ال ترحم بأنها يصفنها احكام، من البعض من يسمعنه م� يستأن فتاة، 65 االج�لية يف طاقتها تستوعب التي الدار فتيات ان وتتابع
كرامتهن عىل واملحافظة الدار يف فضىل انهن يتلق� رعاية منوهة اىل (سجن النساء) يف ويعشن (بنات الرعاية) انهن ومنها مجتمعية وصمة

تخطيه. عىل قادرات وبانهن اوساط تشعرهن بكيانهن اىل واقعهن من االنتقال هدفها من خالل برامج

او اهلها من سيزورها من يف اختيار حقها احرتام ويتم تامة وفقا للخوالدة، ملفها برسية مع يتم التعامل فتاة كل خصوصية عىل وللحفاظ
قد يشكل زيارة من فيها �نع حاالت اىل وجود منوهة لها هاجسا يشكل او يزعجها ذلك كان اذا ترغب زيارة من يف حجب وحقها ذويها
ال انهم قد رغم باالهل باالتصال دور الدار ليأ� ، ابدا بالزيارة تقوم االرس ال من هناك العديد غ� ان خطورة عليها، منها بالقرب وجوده

معروفا لديهم. اصبح الذي الدار تلفون رقم عىل يجيبون

النفسية حالتها حفاظا عىل وذلك لزيارتها منهم احد يأت � اذا الفتاة اهل بزيارة الدار معنيون من يقوم ويف حاالت نادرة إنه الخوالدة وتقول
املنتفعة. اهل مع الثقة جسور وبناء

من  لعدد التمديد تم حيث استثناءات هناك فان لها ووفقا انه اال يف عمر محدد الفتيات تستقبل 1973 العام تأسست التي الدار ان ورغم
الدار مغادرة بعد معهن املتابعات وتبقى الالحقة للرعاية قانون االن لغاية يوجد ال انه بيد عاما، والعرشين عرشة الحاالت فوق الثامنة
وتوظفن بوظائف مرشفة.  الجامعي تعليمهن اكملن من السابقات الفتيات ب� من وان فتاة، 15 شهد زواج الحايل العام ان مبينة شخصية

الحادة االدوات ان اىل مش�ة مسبقا معد برنامج ضمن الدار فتيات �ساعدة من الوجبات املختلفة يقمن بإعداد طاهيتان لدى الدار وتقول:
او لالنتحار ميلها عنها يعرف لدى من خاصة عىل سالمتهن للفتيات استخدامها حرصا ابدا مسموح وغ� الطاهيت� عهدة هي يف املطبخ يف

صعبة. نفسية اوضاع من انها تعا�

االساءة بانواعها خاللها اىل تعرضن وكن قاسية الغالب يف الفتيات ظروف ان بل الخوالدة، تقول منحرفة“، الدار اىل جاءت فتاة كل ليست ”
لعدم ولكن ملنتفعات، والدة حاالت شهدت الدار ان آمنا مؤكدة مالذا الدار يف فيجدن والعنف وااله�ل، واالستغالل والجنسية الجسدية كافة

الالزمة. الرعاية لتأم� وطلبا حياتهم عىل حفاظا االيتام لرعاية الحس� مؤسسة يف الجدد املواليد ايداع يتم حضانة فيها وجود

من احتفاظ او قايض االحداث من حكم توقيف او مذكرة �وجب توضح ك� االجت�عية التنمية لوزارة التابعة يف الدار الفتيات قبول ويتم
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بسالمة يتمتعن ان الوزارة عىل السلوك يف خالل مراقبي او من االرسة ح�ية قبل ادارة من محولة الحاالت سواء كانت املختصة املحكمة قبل
العقلية. القدرات

الحكم عنها لفك القضاء ومخاطبة  اجت�عية دراسة اعداد يتم الخطر عنها وزوال للفتاة االجت�عية الظروف تحسن حال ويف انه وتب�
ارستها. اىل واعادتها

والحرص مشكالتهن حل يف واالسهام الخربة الحياتية الفتيات اعطاء اىل الهادف االجت�عية الخدمة برنامج مختلفة ومنها برامج الدار وتنفذ
التي بحسب مديرة الدار هادفة اجت�عية نشاطات يف وإرشاكهن املتبادل، الهاتفي واالتصال خالل الزيارات من وارسهن بينهن التواصل عىل

ترفض ذلك. ممن االرس بعض مع بصعوبة التواصل تتمثل الدار التي تواجه الرئيسة املشكلة ان اىل تش�

سنتان ومدته املترسب� ثقافة تعزيز برنامج من خالل للفتيات النظامي التعليم عىل تحرص إن الدار تقول االكاد�ي التعليم برنامج وعن
ان اىل منوهة تعادل الصف العارش شهادة الفتاة �نح حديث نظام وهو سنوات، ثالث الك� من الدراسة عن منهن انقطعت ملن واملوجه

االمية. محو ذلك برنامج اىل باالضافة يشمل االكاد�ي التعليم

الثانوية الشهادة امتحان اىل لتتقدم الفتيات احدى إلحاق تم حيث التحقيق عن ببعيدة ليست الجامعية بالدراسة الفتيات احالم ان وتضيف
الجامعات. من فعليا تخرج بعضهن ان ك� العام، لهذا الشتوية للدورة العامة

املهني التدريب مؤسسة مع بالتعاون توفره الذي املهني التأهيل برنامج ان بل االكاد�ي، التعليم عىل ال تقترص الدار خدمات ان اىل وتش�
والحاسوب. والتطريز والخياطة والتجميل اليدوية كاالشغال املستقبل يف تنفعهن اع�ل قد امتهان عىل يساعدهن

اختالف االعتبار يأخذ بع� تكاميل ملنهاج وفقا مختلفة علوما يتعلمن الدار فتيات ان املجلس ح�ية االرسة يف برنامج من مطالقة حكم يقول
العارش. وحتى االول الصف من مضمون تحليل عن عبارة عاملي وهو منهاج بينهن الذهنية والقدرات املستويات

( القايض (برتا-اخالص

http://www.alghad.com/?news=464867
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

السعودية قناة
الخدمات حول االرسة برامج مدير مقدادي محمد تحدث

االساءة من الطفل لح�ية املجلس يقدمها التي
1/11/2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية
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التغطية اإلعالمية لشهر كانون األول ٢٠٠٩ /  اإلعالم وحشد الدعم

املحتويــــات 

1. األخبار الصحفية املتعلقة باملجلس الوطني لشؤون األرسة والتي نرشت يف الصحف املحلية املختلفة خالل شهر كانون االول  

2009 حيث شملت عىل أهم املواضيع التالية:

• املجلس الوطني لشؤون االرسة يحتفل باليوم العر� لالرسة.

• مشاركة اردنية يف مؤ�ر اقليمي عن وثيقة بك�.

• الوطني لشؤون االرسة يؤكد سعيه لإلرتقاء بحياة االرسة االردنية.  

• الوطني لشؤون االرسة يتحقق من وفاة طفل يف ظروف غامضة.

2. عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية:

1- االم� العام الدكتورة هيفاء ابو غزالة.                                                                                                                           

2- محمد مقدادي / مدير برامج األرسة.                                                                                                                            

3- نائلة الرصايرة / مساعد برنامج سياسات وترشيعات االرسة.            
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

اوال / التغطية يف الصحف املحلية

2/12/2009 مجلة روتانا االعالميون االردنيون يف دار رعاية الفتيات  1

7/12/2009
وكالة

االنباء االردنية / برتا 
املجلس الوطني لشؤون االرسة يحتفل باليوم العر� لالرسة 2

8/12/2009 صحفية الرأي  االحتفال باليوم العاملي لألرسة  3

8/12/2009 صحيفة الدستور ابو غزالة“ الوطني لشؤون االرسة“ يسعى لتحس� نوعية حياة األرس و�كينها 4

8/12/2009 صحيفة العرب اليوم "الوطني لشؤون االرسة“ يحتفل باليوم العر� لألرسة 5

8/12/2009 صحيفة العرب اليوم مشاركة اردنية يف مؤ�ر اقليمي عن وثيقة بك� 6

8/12/2009 صحيفة الغد خرباء يؤكدون اهمية تشارك القطاع� العام والخاص يف مواجهة العنف االرسي  7

8/12/2009 صحيفة الغد االردن يشارك يف مؤ�ر اقليمي حول قضايا املرأة  8

8/12/2009 صحيفة السبيل  الوطني لشؤون االرسة يؤكد سعيه لإلرتقاء بحياة االرسة االردنية   9

14/12/2009 صحيفة الدستور  بورتريه ”هيفاء ابو غزالة رؤية متعددة االطراف“ هشام عودة  10

18/12/2009 موقع عمون االخباري  لطوف ترعى الحفل الختامي  لورشة العمل التشاركية  11

19/12/2009 صحيفة الرأي   الوطني لشؤون االرسة يتحقق من وفاة طفل يف ظروف غامضة. 12

19/12/2009 صحيفة الدستور  «الوطني لشؤون األرسة» يعترب كل وفاة غ� طبيعية لطفل تستدعي التحقيق 13

19/12/2009 صحيفة الغد مصادر طبية ترجع سبب وفاة الطفل عبدالله إىل تعرضه لرضبة عىل الرأس 14
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التاريخ الجهة-االعالمية املوضوع الرقم

19/12/2009 موقع خرب� الرأس عىل برضبة مات العام� ذو عبدالله 15

20/12/2009 الدستور صحيفة الحرجة املنظقة خارج مازالت عىل االطفال االعتداءات نسبة مقدادي 16

20/12/2009 الدستور صحيفة شاكر جميل احمد * العنف من االطفال لح�ية اجراءات حاسمة 17

20/12/2009 صحيفة العرب اليوم
التحقيق تستدعي طفل ألي طبيعية غ� وفاة كل يعترب املجلس غزالة: ابو

املتكامل
18
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اإلثن�                                                                                                                التاريخ. 2009-12-7           اليوم:

لالرسة العر� باليوم يحتفل االرسة لشؤون الوطني املجلس

خالل  من واستقرارها االرسة وحدة الرامية للحفاظ عىل الجهود انه يساهم يف االرسة لشؤون الوطني املجلس قال (برتا)- االول كانون 7 ع�ن
امنها. وض�ن افرادها تلبية احتياجات من و�كينها االرس حياة لتحس� البيئة املال�ة توف�

املجلس يعمل ان لالرسة �ناسبة اليوم العر� االثن� ترصيحات صحفية اليوم يف غزالة ابو هيفاء الدكتورة للمجلس الع� االم� العام واكدت
بشؤون االرسة. اهت�مها رانيا امللكة وجاللة الثا� عبدالله امللك توجيهات جاللة لرتجمة جاهدا

واالقتصادية لألرسة االجت�عية البيئة يف تحس� املجلس يكمن ان دور مش�ة اىل واملتغ�، الثابت االرسة ب� هو العام هذا شعار ان وقالت
وأثرها األرد� املجتمع يف واالقتصادية االجت�عية املتغ�ات رصد خالل احتياجات أفرادها من لتلبية واقتصاديا اجت�عيا و�كينها األردنية،

األرسة. عىل

خالل من الخاص واألهلية والقطاع الوطنية املؤسسات مع والتنسيق مناسبة عمل خطط اقرتاح كذلك عاتقه عىل يأخذ املجلس ان واضافت
االجت�عية الحياة نوعية لتحس� املناسبة القرارات اتخاذ تساعد يف حيوية �ؤرشات القرار صانعي واآلراء، وتزويد واملعلومات الخربات تبادل

األردنية. لألرسة واالقتصادية

والديني االمة الحضاري موروث املحافظة عىل اطار االرسية يف والترشيعات السياسات عىل توجيه يعمل ان املجلس اىل غزالة واشارت ابو
يساهم يف و�ا وافرادها االرسة فيه مصلحة ملا السياسات والترشيعات وتعديل باالرسة وصياغة املتعلقة الترشيعية املنظومة تحليل من خالل

واالهلية. الحكومية املؤسسات مع بالتشارك املجتمع ب� افراد ونرش الوعي القرار صناع تأييد كسب

التعليمية واملنظومة البيئة  تحليل خالل وافرادها من االردنية لالرس والثقافية التعليمية الخدمات نوعية تحس� يف املجلس يساهم ك�
الوطنية. الخطط وضع خالل من االولوية ذات واملشاريع املبادرات وتبني تواجهها التي وتحديد القضايا املجتمع االرد� يف والثقافية

النفتاح االرسة واستخدامها كوسيلة واالتصاالت الحديثة املعلومات بتكنولوجيا االرسة قضايا ربط اىل سارع املجلس ان اىل غزالة ابو ولفتت
افرادها. وح�ية االرسة �اسك عىل للحفاظ االرسية التحديات ملواجهة ايجابية صورة وتكوين العا� عىل

العرب االجت�عية الشؤون وزراء قرار مجلس عىل بناء لألرسة سنوياً العر� باليوم تحتفل العربية الدول لجامعة العامة األمانة ان اىل يشار
العربية. واملجتمعات األفراد حياة يف وأهميتها األرسة ملؤسسة املشرتك العر� العمل يوليه الذي للتعب� عن االهت�م مناسبة ويعترب

http://petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=2&Section=1&Artical=153567
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األرسة األردنية بحياة يؤكد سعيه لالرتقاء األرسة“ لشؤون "الوطني

شناعة نجاة - السبيل

لتحس� املال�ة البيئة توف� خالل واستقرارها من األرسة عىل للحفاظ الرامية الجهود للمساهمة يف سعيه األرسة، الوطني لشؤون أكد املجلس
أن شعار العر�، �ناسبة اليوم املجلس عن أمس صدر ويش� بيان صحفي املستويات. كافة إىل واالرتقاء بها أمنها يضمن �ا األرسة حياة نوعية

واملتغ�“. الثابت ب� ”األرسة العام الجاري عنوانه

تلبية من �كنها لألرسة، �ا واالقتصادية البيئة االجت�عية تحس� يف يكمن املجلس فإن دور غزالة، أبو د.هيفاء العام للمجلس األم� وبحسب
األرسة. وأثرها عىل األرد� املجتمع يف واالقتصادية املتغ�ات االجت�عية خالل رصد من أفرادها، احتياجات

واآلراء، واملعلومات الخربات خالل تبادل من الخاص، والقطاع واألهلية الوطنية املؤسسات مع وينسق عمل، يقرتح خطط املجلس أن وأضافت
األرسة. حياة نوعية لتحس� املناسبة القرارات عىل اتخاذ تساعدهم حيوية �ؤرشات القرار صانعي وتزويد

الترشيعية املنظومة بتحليل والديني، الحضاري األمة موروث عىل املحافظة إطار يف األرسية والترشيعات السياسات توجيه عىل املجلس ويعمل
املؤسسات مع  بالتشارك الوعي، القرار ونرش صناع تأييد كسب يساهم يف �ا  والترشيعات  السياسات  وتعديل وصياغة باألرسة، املتعلقة
التعليمية واملنظومة البيئة تحليل عرب نوعيتها، تحس� يف املجلس يساهم والثقافية التعليمية صعيد الخدمات وعىل واألهلية. الحكومية

تواجهها. التي القضايا وتحديد األرد�، املجتمع والثقافية يف

التحديات ملواجهة ايجابية صورة لتكوين كوسيلة واستخدامها الحديثة، واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا األرسة قضايا لربط املجلس ويسعى
غزالة. أبو ذكرته وفقا ملا وأفرادها، �اسكها عىل للحفاظ األرسية،

http://www.assabeel.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7P6NuflccRSQBkQVi�SvK�p

r%2bvBFIroLE1ClZSSN1j2k9z2XuDqqdwlFIBzm8nhJtaMiDXlsRlETKudOn3DfeFFAIGlN5I09sNncmUExYQ%3d
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التاريخ:  2009-12-18   اليوم: الجمعة                                                                                                          

لورشة العمل التشاركية ترعى الحفل الختامي لطوف

أبو  هيفاء الدكتورة لشؤون األرسة الوطني للمجلس العام األم� بحضور اليوم لطوف بسيسو االجت�عية هاله التنمية وزير رعت - عمون
واألهلية الرسمية للفعاليات املجلس نظمها التي التشاركية العمل لورشة الختامي اليوم الزعبي محمد العميد ح�ية األرسة إدارة ومدير غزالة
الورش سلسلة أن الختام حفل يف لطوف وقالت . العام األرسة التابعة ملديرية االمن ح�ية إدارة يف األرسة يف مجال ح�ية العاملة التطوعية
الخرباء قبل تشاركيه من بطريقة إعداده أن تم املجلس بعد أصدره الذي األرسة لح�ية الوطني اإلطار فعالية اختبار إىل هدفت عقدت التي

الح�ية. مجال يف العاملة للجهات عملية ومرجعية وطنية كوثيقة اعت�ده وتم األرسي العنف من الح�ية مجال يف واملختص�

رانيا العبد وامللكة الثا� الله عبد امللك الجاللة لتوجهات صاحبي ترجمة تأ� وفعاليتها العنف من األرسة ح�ية برامج أن لطوف وأضافت
التي اإلجراءات لتفعيل الالزمة اآلليات وضع اجل من وخرباتها معارفها األرسة بح�ية املعنية توجه الهيئات بان الله الله املعظم� حفظه�
اجل من للحاالت االقتصادي االجت�عي النفيس وبرامج الدعم األرسي العنف من تعا� التي للحاالت العملية الحلول تضع أن شأنها من
طبيعي جو ارسي يف بالعيش إنسان حق كل انطالقا من ألفرادها االمنه والبيئات األرسي االنسجام إىل وصوال مراجعة أحوالها إعادة �كينها من
يف يأ� العنف الح�ية من مجال يف واملختص� للخرباء التدريبية العمل ورشة عقد أن لطوف وبينت واالحرتام. والرحمة املحبة عىل مبني
األدوار االختصاصات وتكامل متعددة لكسب التأييد لإلجراءات العامل� لدى عملية تجريبية اتجاهات وخلق العنف لحاالت االستجابة إطار
التي بالحساسية ومعالجتها للحاالت الخصوصية من معدل اكرب بتحقيق وحل الحاالت الضحايا لخدمة والتنسيق تبادل الخدمات وسهولة
ب� الطيبة والعالقات األرسي و�اسكه الكيان عىل ما أمكن نها� مع املحافظة بشكل العنف دائرة وقف إىل باألساس تهدف والتي تستحقها

أفراده.

اإلطار وضع عمل عىل األرسي بالشأن املهتم� الرشكاء املجلس وبالتعاون مع أن األرسة الوطني لشؤون للمجلس العام األم� قالت جهتها من
يف العمل اإلتباع الواجبة اإلجراءات خارطة هذا الدليل فقد ب� بالح�ية املختصة الجهات لجميع وطنية مرجعية ليكون األرسة لح�ية الوطني
أن الدليل احتوى غزاله أبو التدخالت املختلفة، وأضافت الدكتورة يتخللها واملتابعة بالتقييم وتنتهي الوقاية من إىل ست مراحل تبدأ وقسمها
إدارة مدير الزعبي محمد العميد وب� االختصاصات. متعدد التشار� عىل العمل تأكيده مع الجهات جهة من الدوار كل واضح وصف عىل
تطورت الله حفظه� املعظم� الله العبد رانيا وامللكة الثا� الله عبد امللك الجاللة لصاحبي املتواصل الدعم بفضل انه قال األرسة ح�ية
اإلقليم، يف �وذجا فاعليتها جعلت منها مبينا العام األمن إدارات من فاعلة إدارة لتصبح رشطة العاصمة يف وحدة ح�ية األرسة من إدارة
املجال الرشطي يف للعامل� إقليمي كمركز تدريبي إعت�دها تم فقد الوطني املستوى عىل به تقوم الذي املتخصص اليومي العمل إىل فإضافة

العنف. حاالت مع واملهني واالجت�عي

بفضل األرسة من العنف ح�ية العامل� يف للمهني� التدريبية والدورات العمل ورش لتنظيم االستعداد أتم اإلدارة عىل أن الزعبي وب�
والدولية. التطوعية واألهلية الرسمية املؤسسات مع التي بنتها املجال هذا يف الواسعة والخربة الحديثة تجهيزاتها

تحليلها املشارك� من طلب حاالت دراسية عن فضال اإلجراءات وخارطة الوطني باإلطار أيام لثالثة إستمرت يف الورشة التي املشاركون وتعرف
والخدمات مع البالغات الواردة الفورية واالستجابة والتعامل التبليغ إجراءات عىل املشاركون تعرف ك� اإلطار . وردت يف ك� معها والتعامل
وإجراءات الحاالت عن معلومات قاعدة سيوفر والتقييم الذي املتابعة ونظام وأرسهم الضحايا االجت�عية ملساندة التنمية توفرها وزارة التي
مطالقه حكم والسيد الرشعي للطب الوطني من املركز جهشان من الدكتور ها� كل . وكان الرشكاء كل ب� التحويل واليات الحاالت تتبع
اداروا قد االجت�عية التنمية وزارة من محمد شبانه األرسة والسيد ح�ية إدارة القطارنه من فخري والرائد لشؤون األرسة الوطني من املجلس

الثالثة. الورشة أيام عىل مدار للمختص� الحوار جلسات

ومديرية الصحة ووزارة ووزارة الداخلية اإلجت�عية التنمية ووزارة القضا� �ثلون املجلس أيام ثالثة موزع� عىل مشارك مائة الورشة وشارك
. العالقة ذات الحكومية غ� من املنظ�ت وعدد العام االمن

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=50904
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خبرني موقع

        اليوم: السبت                                                                                                           التاريخ. 2009-12-19 

الرأس عىل برضبة مات العام� ذو عبدالله

أدت رأسه، عىل (عامان)، رضبة مهند عبدالله الطفل وفاة سبب أن عىل موثوقة طبية مصادر أكدت : ك�ل موفق الغد مراسل كتب - خرب�
الطفل. وفاة محتملة وراء جنائية شبهة مش�ة اىل وفاته، ومن ثم الدماغ، اىل نزيف دموي يف

جهة كانت أي تسبب أو تورط حال تب� الوفاة، ويف مالبسات يف التحقيق األرسة سيتوىل لشؤون الوطني فإن املجلس رسمية، مصادر وبحسب
الوفاة، مالبسات يف التحقيق العام يف األمن مديرية يف األرسة ح�ية إدارة تبارش املقرصين، ك� بحق قانونية إجراءات اتخاذ بوفاته، فسيتم

الرشعي. الطب تقرير صدور بعيد

لهم وجه ضحايا عنف ذهبوا أطفال، حاالت مقتل ومرصع األذهان اىل يعيد ما الحايل، العام طفل يتوىف خالل خامس عبدالله، الطفل ويعترب
األردن. ذويه� يف مع يعيشان كانا وافدين اىل طفل� باإلضافة وقيص)، (يزن الطفالن من بينهم

باإلضافة الغض، جسده من متفرقة يف أماكن وسحجات تب� وجود آثار كدمات عبدالله، الطفل جثة عىل الكشف بعد أنه املصادر وذكرت
مؤخرته. عىل ندبات اىل

وبعد مضيه رصع متتالية، إثر إصابته بنوبات الحايل، الشهر من السادس يف ياجوز يف فيصل األم� مستشفى طوارئ اىل عبدالله الطفل وأدخل
يف عىل إقامته أيام ثالثة ميض بعيد الحياة، مفارقته قبل غيبوبة، حالة يف البش� مستشفى اىل نقل املذكور، املستشفى يف العالج قيد يوم�

املستشفى.

يف وكدمات اىل سحجات إضافة رأسه، عىل تلقاها إصابة الدماغ للطفل عبدالله ”ناجم عن النزيف الدموي يف الطب الرشعي أن تقرير وب�
مؤخرته“. بينها ُندبات عىل أنحاء الجسم، من مختلف

أيلول شهر يف السقوط اىل تعرض أنه التحقيق، ادعيا يف عبدالله الطفل والدّي فإن املدعي العام، يجريها التي األولية، التحقيقات وبحسب
املايض.

يف الدماغ. دموي إثر نزيف والبرص، السمع حاستي وفقدان دماغي، بشلل شهور)، 6 حينها (وعمره أوس يدعى آخر، طفل أصيب بين�

كان  (9 أعوام)، شقيقته ب� يدي من رأسه عىل بدعوى سقوطه والدته قبل املستشفى من إىل إحضاره وبعد أنه، تب� أوس، ويف ملف قضية
مؤسسة يف األحداث قايض أودعه ذلك وإثر زعم، ك� عرضية“ ”متعمدة وليست إصابته أن الرشعي الطبيب وب� تقرير  متضخ�، رأسه

االجت�عية. للرعاية الحس�

إثره. تويف عىل دماغي، من نزيف دموي إلسعافه حمزة األم� مستشفى اىل املايض شباط قيص، فنقل نهاية الطفل أما

لح�ية وذلك الرسير، عن سقوطه كانت جراء طفلها إصابة أن عديدة، بعد خالفات ـ سليمة بزوجها عالقتها التي كانت ـ والدته وزعمت
العمل، عن عاطال كان الذي زوجها، بينها وب� وعودة الخالفات عىل الحادثة أسبوع ميض وبعد التحقيق، إال أن القانونية، املساءلة من زوجها

إصابته“. اىل ما أدى األرض عىل زوجها كان ”أسقط قيص تعرتف بأن ألن دفعها

http://www.khaberni.com/home.asp?mode=more&NewsID=25765&catID=17&writerID=0
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الربنامج التاريخاللقاءاسم

املسلحة القوات اذاعة
/ مساعد الرصايرة نائلة مرعي، راتب االعالمي استضاف

االرسة يوم للحديث حول األرسة وترشيعات برنامج سياسات

الثالثاء

 8/12/2009

عرشة الثانية الساعة

التلفزيون منتصف النهار / برنامج

االرد�

محمد األرسة برامج مدير مرعي راتب االعالمي استضاف

الطفولة حول للحديث مقدادي
17/12/2009

املبارش /البث االردنية االذاعة
انجازات ابو غزالة حول هيفاء األم� العام الدكتورة تحدثت

املجلس
29/12/2009

اللقاءات ثانيًا
والتلفزيونية االذاعية




