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كلمة افتتاحية

تقريره  يقدم  أن  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  يرس 

إنجازات  جميع  عىل  الضوء  يسلط  الذي  الرابع،  السنوي 

املجلس وأنشطته التي كانت غنية وثرية يف كافة املجاالت 

التي تخدم أرستنا األردنية، والتي جاءت تجسيدا لتوجيهات 

رئيسة  املعظمة  العبدالله  رانيا  امللكة  الجاللة  صاحبة 

العاملني  وجميع  أمنائه  مجلس  أعضاء  وبجهود  املجلس، 

الحكومية  وغري  الحكومية  املؤسسات  من  ورشكائه  فيه، 

العاملة يف مجال األرسة.

رشكائه  مع  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  أعّد  فقد 

االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن يف وقت وجهد قياسيني، 

والتي تعد من اإلنجازات الوطنية الكبرية التي ستخدم فئة 

رسم  بهدف  قضاياهم   عىل  الضوء  لتسليط  السن،  كبار 

السياسات املناسبة لهم. واستمرارا يف زيادة وعي ابنائنا من 

املقبلني عىل الزواج بحقوقهم وواجباتهم، فقد قام املجلس 

بإصدار دليل الزواج للطوائف املسيحية، وهو اإلصدار الثاين 

الذي يأيت بعد النجاح الذي حققه دليل الزواج للمسلمني. 

ويف مجال حامية األرسة زخر عام 2007 باإلنجازات ابتداء 

قضية  املتحدة حول  لألمم  العام  األمني  دراسة  إطالق  من 

العنف ضد األطفال، إىل إطالق مرشوع الرشاكة بني املجلس 

العناية بصحة  التنموي ومعهد  امللكة زين الرشف  ومعهد 

من  املمول  املرأة  ضد  العنف  مناهضة  مرشوع  يف  األرسة 



مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة PSP، الذي جاء ملأسسة العمل يف قضايا مناهضة العنف ضد املرأة لدى 

املؤسسات ذات العالقة.

وكعادته يف االهتامم بقضايا الطفل فقد قام املجلس وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف،  وجامعة كوملبيا،  وخرباء 

يف مجال الطفولة املبكرة، مبراجعة وإنهاء املعايري واملؤرشات النامئية للطفل األردين بناءاً عىل نتائج دراسة صدق 

املعايري التي أعدها املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية. وقد تم إقرار املعايري واملؤرشات النامئية يف ورشة عمل 

وطنية عقدت خالل شهر كانون االول 2007. 

القرار  وصناع  الباحثني  سيزود  الذي  األرسة  لشؤون  الوطني  املعلومات  نظام  إنجاز  من  املجلس  واستطاع  كام 

والعاملني يف مجال األرسة باملعلومات والبيانات عن األرسة األردنية. ويتكون النظام من من مجموعة من العنارص 

العنارص املتعلقة بشؤون األرسة من ترشيعات، ومواثيق دولية، ومؤرشات إحصائية، وموارد  من مجموعة من 

برشية، ومؤسسات العمل االجتامعي، والتقارير لبعض عنارص النظام. وقد صنفت معلومات النظام وبياناته بناء 

عىل قطاعات رئيسية، وقسم كل قطاع منها إىل مجاالت متعددة.

آملني أن يقدم هذا التقرير الفائدة للجميع، مؤكدين عىل خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الرشكاء من املؤسسات 

الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال األرسة والقطاع الخاص و الجهات الدولية، والذين نقدر عاليا جهودهم 

الطيبة يف تحقيق هذه االنجازات.

الدكتورة هيفاء أبو غزاله

األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة
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املجلس الوطني لشؤون األرسة
تأسس املجلس الوطني لشؤون األرسة مبوجب القانون رقم 27  لسنة 2001 برئاسة جاللة 

من  الرشكاء  عمل  وتيسري  لتنسيق  داعمة  كمظلة  ويعمل  املعظمة.  العبدالله  رانيا  امللكة 

العاملة  الخاص  الدولية والقطاع  الحكومية واملؤسسات  الحكومية وغري  الوطنية  املؤسسات 

يف مجال األرسة..

رسالتنا
تعزيز مكانة األرسة األردنية،  وتعظيم دورها يف املجتمع لتمكينها من املساهمة يف املحافظة 

عىل املوروث القيمي والحضاري مبا يواكب التغريات االجتامعية والثقافية يف اململكة.

مهمتنا
املساهمة بضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية من خالل رؤية وطنية تدعم سياسات 

البلد التنموية ومتكن كافة األرس األردنية من تحقيق طموحاتها.

أدوارنا االسرتاتيجية

  هيئة فكرية للسياسات الوطنية
  هيئة تنسيق ومتابعة

  هيئة لحشد الدعم للقضايا األرسية

الهيكل التنظيمي للمجلس
حسب قانون املجلس رقم 27 لسنة 2001 يضم الهيكل التنظيمي للمجلس ماييل: 

-1 مجلس األمناء : وميثل أعضاؤه مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية 

العاملة يف مجال األرسة، باإلضافة إىل ممثلني عن القطاع الخاص وخرباء.

أعضاء املجلس خالل فرتة إعداد التقرير

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله/ رئيسة املجلس  .1

معايل الّدكتور منذر املرصي/ نائب رئيس مجلس األمناء  .2

معايل الدكتور تيسري النعيمي/ وزير الرتبية والتعليم   .3

معايل السيدة سهري العيل/ وزيرة التخطيط والتعاون الدويل  .�

معايل الدكتور عبد الفتاح صالح/ وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية  .5

معايل الدكتور صالح املواجدة/ وزير الصحة  .6

معايل السيدة هاله لطوف/وزيرة التنمية االجتامعية  .7

معايل العني الّدكتور رجايئ املعرش/ رئيس مجلس إدارة البنك األهيل   .8

معايل العني الّسيدة ليىل رشف/ عضوة مجلس األعيان  .9

معايل السيدة أسمى خرض/ األمينة العامةاللجنة الوطنية لشؤون املرأة  .10

عطوفة اللواء مازن القايض/ مدير األمن العام  .11

عطوفة الّدكتور غازي شبيكات الدعجة/ مدير عام دائرة اإلحصاءات العامة  .12
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عطوفة الدكتور إبراهيم بدران/ جامعة فيالدلفيا  .13

سعادة العني الدكتورة نوال الفاعوري/ عضوة مجلس األعيان  .1�

سعادة السيدة سمر الحاج حسن  .15

سعادة السيدة دمية بيبي/ املديرة التنفيذية ملؤسسة إنجاز  .16

عطوفة االدكتورة هيفاء ابو غزاله/ األمني العام  .17

2. اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجلس األمناء وتضم يف عضويتها:

معايل الّدكتور منذر املرصي/ نائب رئيس مجلس األمناء  .1

معايل العني الّدكتور رجايئ املعرش/ رئيس مجلس إدارة البنك األهيل  .2

معايل العني الّسيدة ليىل رشف/ عضوة مجلس األعيان  .3

لشؤون  الوطنية  العامةاللجنة  األمينة  خرض/  أسمى  السيدة  معايل   .�

املرأة

سعادة العني الدكتورة نوال الفاعوري / عضوة مجلس األعيان  .5

عطوفة الدكتور إبراهيم بدران/ جامعة فيالدلفيا  .6

عطوفة الدكتورة هيفاء ابو غزاله/ األمني العام  .7 

3. األمانة العامة: تعترب األمانة العامة الجهاز التنفيذي والذراع التشغييل لعمل املجلس،

    ويرأسها األمني العام، وتعمل األمانة العامة من خالل الوحدات الفنية واملساندة التالية:

وحدة الربامج التعليمية والثقافية والصحية   .1

وحدة الربامج االجتامعية واالقتصادية والبيئية  .2

وحدة برامج حامية األرسة ومتكينها  .3

�.  وحدة الترشيعات

5.  وحدة املعلومات

6.  وحدة االتصال والرشاكة

7.  وحدة املتابعة والتقييم

8.  وحدة الشؤون املالية واإلدارية

أوال: االسرتاتيجيات والخطط املنجزة:

1. االسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن: 
قام املجلس الوطني لشؤون األرسة خالل عام ،2007 وبالتعاون مع وزاريت الصحة، والتنمية االجتامعية، واملجلس التمرييض األردين، 

ومنظمة الصحة العاملية، وأصحاب االختصاص من الجامعات األردنية واملؤسسات غري الحكومية بتطوير اسرتاتيجية وطنية شاملة 

القرار ومعدي  متناول أصحاب  لوضعها يف  السن،  بكبار  الخاصة  السياسات  برسم  تهتم  التي  األوىل  الوثيقة  تعد  التي  السن،  لكبار 

السياسات والربامج الهادفة إىل معرفة الخلل والقصور يف الربامج املقدمة لهذه الفئة. وتتناول االسرتاتيجية ستة توجهات، يتضمن كل 

منها جانباً من جوانب حياة كبار السن، ويطرح كل توجه أولويات القضايا التي تستوجب التدخل لتحسني نوعية الحياة وتيسريها 

لكبار السن، ومتكينهم من العيش باستقاللية، وتوفري أفضل رعاية صحية واجتامعية ممكنة، ولالستجابة للفرص ومواجهة التحديات 

يف مجال الشيخوخة يف األردن، ودعم بناء متكافل لجميع األعامر. وتشكل هذه القضايا املنطلق األسايس لإلسرتاتيجية الوطنية األردنية 

لكبار السن. 
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ثانياً: السياسات والترشيعات:

1. الدليل القانوين للزواج للطوائف املسيحية:
بعد إصدار املجلس الدليل القانوين للزواج للمسلمني يف عام 2006، الذي  يهدف إىل تعريف املقبلني عىل الزواج بحقوقهم وواجباتهم 

التي ترتتب عىل الزواج، وكام نصت عليها الرشيعة اإلسالمية وتعامل معها القانون. فقد جاءت الخطوة التالية للمجلس يف إصدار دليل 

الزواج للطوائف املسيحية، من خالل املنحة املقدمة له من برنامج املنح الصغرية يف مرشوع سيادة القانون )مساق( املمول من قبل 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  )USAID( ويشتمل الدليل، الذي  يعد األول من نوعه يف األردن، عىل الاحكام العامة املتعلقة 

بالزواج، حسب أحكام كل طائفة لتعريف الشباب والشابات املقبلني عىل الزواج من هذه الطوائف بالحقوق وااللتزامات املرتتبة 

عليهم يف عقد الزواج، ابتداء من الخطبة وما يرتبط بها، باإلضافة إىل الحاالت التي يجوز فيها فسخ العقد والتفريق بني الزوجني. كام 

يشمل األمور التي لها صلة بالرتتيبات املالية بني األزواج والنفقة املرتتبة يف حاالت االنفصال. وقد تم إطالق الدليل يف حفل رسمي ضم 

بعض رؤساء الطوائف املسيحية، وعدد من السفراء واملؤسسات ذات العالقة باألرسة، اذ تم طباعة خمسة اآلف نسخة من الدليل، 

ووضع خطة لنرش الدليل عىل الفئات املستهدفة.

2. دليل الترشيعات ذات العالقة باألرسة األردنية:
أصدر املجلس الوطني لشؤون األرسة دليل الترشيعات األرسية والذي يضم كافة الترشيعات املعمول بها يف اململكة من قوانني وأنظمة 

وتعليامت ذات العالقة باألرسة وشؤونها، وذلك عىل جزأين، ويهدف هذا الدليل إىل تزويد صانعي القرار، واملهنيني العاملني يف املحاكم 

كالقضاة،  واملحاميني وكذلك الباحثني، واملهتمني بالترشيعات املعمول بها يف اململكة األردنية الهاشمية.

شأن  أو  قضية  أي  إىل  الرجوع  وُتسهل  ُتيرّس  بحيث  عملية  فائدة  له  واحد  مرجع  يف  األرسة  بشؤون  املتعلقة  الترشيعات  ضم  إن 

يخص األرسة، واستخالص ما ورد فيه واإلطالع عليه دون الحاجة إىل الرجوع إىل كثري من املجلدات والكتب واملراجع املتضمنة هذه 

الترشيعات. كذلك يشكل وجود الترشيعات يف مرجع واحد إفادة للباحثني واملهنيني يف التعرف عىل الجوانب األخرى املستجدة التي 

مل يرد فيها أي ترشيع، بحيث ميكن اقرتاح ما هو جديد أو إضافة حسب املستجدات الواقعية يف حياة األرسة هذه األيام.

الثالث من الدليل، كام سيقوم بتحديثه مستقباًل ليضم االتفاقيات الدولية والقرارات ذات  وسيعمل املجلس عىل إصدار الجزء 

العالقة بشؤون األرسة لتعزيز االستفادة القصوى منه.

3. املعايري واملؤرشات النامئية للطفل األردين:
قام املجلس الوطني لشؤون األرسة، وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وجامعة كوملبيا، وخرباء يف مجال 

الطفولة املبكرة، مبراجعة وإنهاء املعايري واملؤرشات النامئية للطفل األردين بناء عىل نتائج دراسة صدق 

النامئية  واملؤرشات  املعايري  إقرار  تم  وقد  البرشية.  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  أعدها  التي  املعايري 

تزويد األهل واملعلمني  املعايري إىل  االول 2007. تهدف هذه  يف ورشة عمل وطنية عقدت يف كانون 

لتمّكنهم من  وتطورهم  األطفال  بنامء  الخاصة  للتوقعات  الرعاية مبعرفة جيدة  مقدمي  وغريهم من 

إجراء عمليات تقييم سليمة لكافة الجوانب النامئية لدى األطفال.

4. تعليامت تأسيس وترخيص رياض األطفال:
عمل املجلس خالل عام 2007 عىل مراجعة وإنهاء تعليامت تأسيس وترخيص رياض االطفال بناء عىل 

الدراسة امليدانية التي تم إعدادها عام 2006، لتقييم مدى قابلية تطبيق التعليامت عىل أرض الواقع. اذ 
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متت مراجعة وثيقة معايري التأسيس والرتخيص من خالل فريق ممثل من وزارة الرتبية والتعليم، وزارة الصحة، مديرية الدفاع املدين، 

أمانة عامن، املرشوع املساند لتطوير التعليم لالقتصاد املعريف )ERFKE Support Project(، رياض أطفال تابعة للقطاع الخاص، 

وخرباء يف مجال الطفولة املبكرة. وقد تم إرسالها لوزارة الرتبية والتعليم إلقرارها وإصدارها بالصورة الرسمية.

5. مسودة تعليامت تأسيس وترخيص دور الحضانة النهارية:
تأسيس وترخيص دور  تعليامت  بتحديث مسودة  االجتامعية،  التنمية  وزارة  و  األرسة،  لشؤون  الوطني  املجلس  قام 

الحضانة، بناء عىل املقارنة التحليلية ما بني معايري تأسيس وترخيص دور الحضانة املحدثة لعام 2006 ومعايري دولية 

وإقليمية.  وسيقوم املجلس ووزارة التنمية االجتامعية بإنهاء وثيقة التعليامت بعد استكامل الدراسة امليدانية حول 

مدى قابلية تطبيق بنود التعليامت يف امليدان.

ثالثاً: الدراسات والتقارير:

1. دليل الدراسات والبحوث ذات العالقة باألرسة األردنية

)املجلد األول(:
 يضع الدليل بني يدي الباحثني واملتخصصني يف الدراسات االجتامعية، ومختلف التخصصات اإلنسانية والعلمية بشكل 

واملؤسسات  الجامعات  نطاق  األردن ضمن  أجريت يف  التي  األردنية  باألرسة  العالقة  ذات  والبحوث  الدراسات  عام، 

الحكومية وغري الحكومية التي تم تقسيمها ضمن قطاعات ومجاالت خاصة. وتضم الدراسات الفرتة الزمنية من عام 

2000 – 2005. ويوفر الدليل معلومات عن األرسة التي تعكس األولويات والثغرات واملجاالت ذات االهتامم، واتخاذ 

إجراء موجه نحو تحسني نوعية  الحياة بالتعاون مع املؤسسات واملنظامت الرشيكة. إذ سيقوم املجلس بإصدار دليل 

الدراسات والبحوث ذات العالقة باألرسة األردنية بشكل دوري.

2. ملخص تحليل وضع األطفال يف األردن 2007/2006 :
قام املجلس الوطني لشؤون األرسة، وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، بإعداد ملخص لتقرير 

وضع األطفال يف األردن 2007/2006 والذي يتضمن معلومات وإحصاءات عن صحة األطفال والنساء، والتنمية والتعليم 

واملشاركة، واألطفال املحتاجني إىل حامية. وقد تضمن محاور التقرير الخمسة حيث يشمل كل محور دراسة للعنارص األساسية للمحور 

يتبعه فأهم التحديات ثم التوصيات املقرتحة للتحسني والتطوير.

3. دراسة اختبار تعليامت تأسيس وترخيص دور الحضانة يف امليدان:
قام املجلس بإعداد دراسة الختبار تعليامت تأسيس وترخيص دور الحضانة النهارية يف امليدان عن طريق قياس مدى تطبيق التعليامت 

املحدثة املقرتحة يف دور الحضانة من قبل فئتني: األوىل دور الحضانة النهارية الخاصة، والثانية دور الحضانة امللحقة مبدارس وزارة 

باملدراس  امللحقة  الحضانات  منها 33 حضانة خاصة، و15 حضانة من  نهارية  الدراسة �8 حضانة  عينة  والتعليم. وشملت  الرتبية 

الحكومية.وتم عقد مجموعات عمل بؤرية من املتخصصني والعاملني يف مجال الطفولة املبكرة يف األقاليم الثالثة: )الشامل، والوسط، 

والجنوب(، وذلك بهدف أخذ رأيهم بالتعليامت الجديدة، وبهدف قياس مدى توافق آرائهم مع ما هو متوافر يف امليدان. وحالياً يتم 

النهائية وإنهاء وثيقة  النهارية يف امليدان بهدف إصدارها بصورتها  العمل عىل تحليل نتائج اختبار تعليامت ترخيص دور الحضانة 

تعليامت تأسيس وترخيص دور الحضانة بناء عىل نتائجها.



املـجـلــس الــوطـنـي لـشــؤون األســـرة8

4. تقرير تحليل النظام اإلرشايف لدور الحضانة يف وزارة التنمية االجتامعية:
الحضانة  دور  عدداً من  استهدفت  النهارية  الحضانة  دور  اإلرشاف عىل  آلية  تحليل  إىل  تهدف  ميدانية  دراسة  بإجراء  املجلس  قام 

النهارية، وبعض العاملني يف قطاع الحضانات بالوزارات املعنية. إذ اجري تحليل آللية ترخيص دور الحضانة النهارية املتبعة حاليا، وتم 

االعتامد فيها عىل مقابلة عدد من العاملني املعنيني بدور الحضانة يف وزارة التنمية االجتامعية. وبناء عىل نتائج هذه الدراسة التحليلية 

قام املجلس بتطوير مقرتح إلجراءات الرتخيص واإلرشاف عىل دور الحضانة.

5. تقرير جهود األردن لتنفيذ أهداف السنة الدولية
لألرسة والبيان العريب لحقوق األرسة:

الثانية( يف تقريرها الختامي الجتامعها الذي عقد ما بني 12-13 أيلول  يف أبو ظبي  بناء عىل توصية لجنة األرسة العربية )الدورة 

األرسة  لحقوق  العريب  البيان  بتنفيذ  الخاصة  باملستجدات  الفنية  األمانة  ملوافاة  العربية  الدول  بدعوة  اللجنة  أوصت   ،2006 للعام 

�199وأهداف السنة الدولية لألرسة باإلضافة إىل الربامج واملرشوعات الرائدة والنموذجية يف مجال األرسة حتى يتسنى لألمانة الفنية 

إصدار "التقرير العريب حول أوضاع األرسة العربية" ، قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بإعداد التقرير األردين لرصد إنجازات األردن 

لتنفيذ أهداف السنة الدولية لألرسة �200 والبيان العريب لحقوق األرسة للسنوات )�200 - 2007(. 

ويعنى التقرير األردين برصد الجهود واإلنجازات التي أنجزتها ونفذتها املؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة بشؤون األرسة يف 

األردن، ومتابعة التطور يف الترشيعات األردنية املتعلقة بشؤون األرسة ورصدها وتوثيقها. 

6. نطام املعلومات الوطني لشؤون األرسة: 
والخرباء  الحكومية  وغري  الحكومية  املؤسسات  من  العديد  مع  تشاريك  نهج  ضمن  جاء  الذي  الكبري  الوطني  الجهد  هذا  يتضمن 

الدولية واملؤرشات اإلحصائية  القوانني واألنظمة والدراسات واملواثيق  العاملني يف مجال األرسة، عدة أقسام تشمل  واملتخصصني 

حول األرسة األردنية، إضافة إىل املعلومات حول املؤسسات والخرباء العاملني  يف مجال األرسة، والتي تم تصنيفها بناء عىل قطاعات 

رئيسية. ويعد نظام املعلومات الوطني لشؤون األرسة األردنية، مرجعاً هاماً لكل ما يتعلق باألرسة األردنية، ليسهم يف رفد صانعي 

القرارات واملخططني، والباحثني، واملؤسسات العاملة يف مجال األرسة بالبيانات واملعلومات التي تساعد يف اتخاذ القرارات والتوصيات 

املناسبة لتحسني نوعية الحياة لألرسة األردنية سواء االقتصادية واالجتامعية والقانونية والثقافية.

رابعا: الندوات وورش العمل:

1. ورشة عمل حول إنجازات األردن يف مجال حامية األرسة والطفل:
عقدت املجلس  الورشة برعاية جاللة امللكة رانيا العبدالله وبالتعاون مع منظمة اليونيسف هذه الورشة للوقوف عىل واقع حامية 

األرسة والطفل من العنف يف األردن تبعا ملا جاء من توصيات يف دراسة األمني العام لألمم املتحدة والخروج باالولويات الوطنية يف هذا 

املجال ، وقد تم إعداد تقرير مفصل حول توصيات الورشة وفقاً لتوصيات كل محور من محاور الدراسة الخمسة، وتحديد الجهات 

املسؤولة عىل متابعتها. اذ سيعمل املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع املؤسسات الرشيكة عىل إعداد تقرير دوري لجامعة 

الدول العربية حول إنجازات األردن يف مجال حامية األرسة والطفل تنفيذاً للتوصية رقم 6 للجنة الطفولة العربية ) الرياض 2007( 

بشأن متابعة جهود الدول العربية يف تنفيذها للتوصيات التي وردت يف دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال.
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2. ورشة عمل  بناء القدرات للمنطقة العربية:
"فرص وتحديات إدماج املجتمع املدين يف السياسات االجتامعية االقتصادية"

نظم املجلس الوطني لشؤون األرسة بالتعاون مع دائرة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية  ووزارة التخطيط والتعاون 

الدويل األردين، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف األردن، ورشكة رسايا القابضة املحدودة، ورشة عمل إقليمية للمنطقة العربية لبناء 

القدرات حول "فرص وتحديات إدماج املجتمع املدين يف السياسات االجتامعية االقتصادية" يف عامن، وشارك يف الورشة أكرث من 60 

باإلضافة إىل رؤساء  االقتصادية،  والتنمية االجتامعية  التخطيط  ميثلون 19 دولة عربية من وزراء ومسؤولني ومتخصصني يف  شخصاً 

منظامت مجتمع مدين، وأكادمييني، وإعالميني، وذلك بهدف تبادل الخربات والتحاور حول تدخالت بناء القدرات إلرشاك املواطنني 

الناجحة  التجارب  وتقديم  العامل،  دول  مختلف  من  املواطنة  مفاهيم  وتعزيز  واالجتامعية،  االقتصادية  السياسات  وضع  عملية  يف 

للمشاركني. وقد خرجت الورشة بتوصيات "وإعالن عامن" الذي تم فيه االتفاق عىل إنشاء الشبكة العربية للرشاكة املجتمعية. 

3. ندوة الرتبية املرورية عامدها األرسة:
عقد املجلس بالتعاون مع الجامعة األردنية واملعهد املروري التابع ملديرية األمن العام ندوة حول الرتبية املرورية عامدها األرسة، 

وجاءت أهمية مشاركة املجلس يف هذه الندوة  من الدور البالغ الذي تقوم به األرسة يف تربية النشء عىل األخالق الحميدة والفضائل 

منذ الصغر حتى ترتسخ يف أذهانهم وتصبح  أساساً يف سلوكهم وترصفاتهم عندما يكربون. وتشري اإلحصائيات الواردة يف التقرير السنوي 

للحوادث املرورية يف األردن لعام 2006 والصادر عن مديرية األمن العام / املعهد املروري األردين أن هناك  )98055( حادثا مروريا  

قد وقع نتج عنها وفاة )899( شخصا وإصابة )18019( شخصا آخر ما بني إصابة بليغة وبسيطة،  إضافة إىل  حجم الوفيات بني فئة 

األطفال ممن هم دون سن )5( سنوات والبالغ عددهم )129( وفاة و )1633( حالة إصابة بني البليغة والبسيطة. وخلصت الورشة 

إىل توصيات حول أهمها وضع خطة وطنية شاملة للتوعية املرورية يتوىل تنفيذها جميع الجهات األهلية والرسمية، وتحفيز وسائل 

اإلعالم املختلفة لوضع برامج إعالمية متخصصة موجهة لألطفال يف مجال الرتبية املرورية.

خامسا: مرشوع تطوير إجراءات التعامل مع ضحايا العنف األرسي:

انطلق هذا املرشوع من توجيهات صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة يف االجتامع الذي 

عقد بحضور جاللتها  يف حزيران 2006، الذي هدف إىل الوقوف عىل إنجازات مرشوع حامية األرسة 

يف األردن والخطوات املستقبلية لضامن استمرارية العمل ضمن النهج التشاريك، واعتبار حامية األرسة 

من العنف مصلحة وطنية تحكمها النظرة الشمولية، التي تركز عىل أهمية مأسسة العمل يف مجال 

حامية األرسة لدى كل من وزارة الرتبية والتعليم، الصحة، التنمية االجتامعية، وزارة العدل، واملجلس 

القضايئ من خالل:  تأسيس وحدات متخصصة تعنى بالتعامل مع حاالت العنف األرسي ومتابعتها، 

املعني لدى  الكادر  العنف األرسي، وتدريب  للتعامل مع حاالت  تطوير إجراءات مؤسسية مرجعية 

هذه الجهات عىل تلك اإلجراءات.

وتكللت إنجازات هذا املرشوع باستحداث الوحدات اإلدارية يف املؤسسات املعنية، فتم تأسيس قسم 

حامية الطفل من اإلساءة يف وزارة الرتبية والتعليم ، وقسم الحامية يف وزارة التنمية االجتامعية، وقسم 

الحامية من العنف األرسي يف وزارة الصحة، ومديرية شؤون األرسة يف وزارة العدل، كام تم تطوير 

إجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي لدى تلك املؤسسات تحدد اإلجراءات املؤسسية للتعامل 

التدريب،   أما عىل مستوى  الخدمات.  بتقديم  الكشف واإلبالغ وانتهاء  ابتداء من  العنف  مع قضايا 

فقد قام املجلس الوطني بعقد ورشة عمل حول إجراءات التعامل مع ضحايا العنف األرسي للعاملني  
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املعظمة.  العبدالله  رانيا  امللكة  جاللة  برعاية  القضايئ  املجلس  العدل  ووزارة  التنمية،  وزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من،  كل  لدى 
بهدف تعريف املشاركني بآليات العمل مع حاالت العنف األرسي وفق اآلليات الوطنية املعتمدة يف مجال الحامية من العنف األرسي 
واملتمثلة باإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف، واملعايري العامة لرعاية شؤون األرسة وإجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي 
الخاصة بكل وزارة التي قام املجلس بإعدادها. وهدف التدريب لتزويدهم العاملني  مبهارات وطرق وآليات التعامل مع حاالت العنف 
االستجابة  آليات  بتدريب عميل تطبيقي عىل  والقيام  والتدخل،  والتحويل  والتبليغ  الكشف  آليات  األرسي داخل وزارتهم متضمنة 

لحاالت العنف األرسي عىل املستوى الداخيل للوزارة واملستوى التشاريك مع املؤسسات األخرى.

سادسا: االحتفاالت

1. اليوم العاملي لألرسة:
 جاء االحتفال باليوم العاملي لألرسة عام 2007 تحت شعار األرسة وذوي االحتياجات الخاصة الذي كان له خصوصيته لتناوله الحديث 

العديد من  التنمية االجتامعية، بحضور  بالتعاون مع وزارة  تنظيم االحتفال  الخاصة، وتم  التي ترعى ذوي االحتياجات  عن األرسة 

املؤسسات ذات العالقة باملعوقني واألرسة ، وتم تكريم 12 أرسة لديها من أفراد ذوي االحتياجات الخاصة وكانت لها قصص نجاح 

متميزة. 

موارد املجلس املالية 
تتألف املوارد املالية للمجلس، حسب املادة �1 من قانون املجلس رقم 27 لسنة 2001، من:

ريع األموال املنقولة وغري املنقولة التي ميتلكها املجلس.  .1

عوائد الصناديق واملشاريع والربامج التي يديرها املجلس.  .2

منحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.  .3

التربعات والهبات التي يوافق عليها املجلس، عىل أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء  .�

إذا كانت من مصدر غري أردين.  

أي موارد أخرى يوافق عليها املجلس.  .5

الجهات الداعمة ألعامل املجلس خالل عام 2007:
  حكومة اململكة األردنية الهاشمية

  البنك األهيل، ممثاًل مبعايل العني الدكتور رجايئ املعرش
   برنامج الخليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلمنائية 

  منظمة اليونيسف 
  منظمة الصحة العاملية 

  دائرة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية
  وزارة الخارجية الدمناركية 

  USAID مرشوع القطاع الخاص بصحة املرأة  

كلمة شكر
ينتهز املجلس هذه الفرصة ليقدم بالغ شكره وعرفانه لكافة الجهات واألفراد الذين قدموا الدعم لخططه 

وبرامجه وأنشطته.  وكذلك خالص شكره لرشكائه من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية والجهات الدولية والقطاع الخاص سواء 

 عىل املستوى املحيل او اإلقليمي او الدويل.


