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تمهيد

جاء تاأ�سي�س المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة بموجب القانون رقم )27( لعام 2001، ليوؤكد على اأهمية الدور الذي تقوم به الأ�سرة في المجتمع 

الأردني،  فالأ�سرة خلية المجتمع الولى، والمنهل ال�سا�سي الذي ي�ستقي منها الفرد معارفه، وتت�سكل من خالله قيمه ومبادئه.

ومن���ذ تاأ�سي�س���ه؛ عم���ل المجل�س عل���ى و�سع الق�ساي���ا الأ�سرية ف���ي �سلم اأولوي���ات الحكومة، و�ساهم ف���ي و�س���ع ال�سيا�سات الأ�سري���ة الفعالة في 

ال�ستراتيجي���ات التنموي���ة الوطنية. وكان جل اهتمام���ه متمثاًل بروؤى �ساحبي الجالل���ة المعظمين في التعرف على احتياج���ات الأ�سرة الأردنية 

واولوياته���ا، م���ن خالل لقائه مع مجموع���ة من الأ�سر التي تمث���ل الأ�سرة الأردنية، بال�سافة ال���ى لقاءه مع ذوي المعرف���ة والخت�سا�س لتحديد 

الق�سايا الأ�سرية ذات الولوية، والتي �سكلت ا�سا�س عمل المجل�س وبنى عليها برامجه و�سيا�ساته. 

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق على م�ستوى الت�سريعات وال�سيا�سات، وخا�سة في مجالت التعليم والرعاية ال�سحية وحقوق المراأة والطفل، 

ال اأن عولم���ة القت�س���اد والثورة التكنولوجية، والزمة القت�سادي���ة الخانقة وفي ظل الربيع العربي، لها تاأثيراته���ا ال�سلبية على الأ�سرة العربية 

عموما، وعلى الأ�سرة الأردنية خ�سو�سا، حيث ما زالت الأ�سرة تواجه العديد من التحديات التي ل بد من الوقوف عندها لم�ساعدتها في مواجهة 

هذه التحديات وتخطيها �سمن المتغيرات الجديدة.

وبالرغم مما �سهده العالم العربي والمجتمع الأردني من تغيرات خالل عام 2011، ال اننا �سهدنا تطورات في مجتمعنا الأردني، كان من اأبرزها 

التعدي���ل ال���ذي طراأ على الد�ستور الأردني، حيث تم ا�سافة كلمة الأ�سرة في المادة 6 من الف�سل الثاني كما يلي »الأ�سرة اأ�سا�س المجتمع قوامها 

الدي���ن والأخالق وحب الوطن، يحفظ القان���ون كيانها ال�سرعي ويقوي اأوا�سرها وقيمها«،  ليوؤكد على اهتمام الأردن بكافة موؤ�س�ساته على اأهمية 

الدور الذي تقوم به الأ�سرة. 

كم���ا و�ساه���م المجل�س في تحقي���ق مجموعة من النجازات بال�سراكة مع العدي���د من الموؤ�س�سات الحكومية وغير الحكومي���ة، فالمجل�س هو هيئة 

تن�سيقي���ة ل يكتم���ل دوره دون تعاون ال�سركاء،  والذين هم على تما�س مبا�سر مع المجتمعات المحلية والأ�سر الأردنية. وفي هذا ال�سياق ل ي�سعني 

ال اأن اأتق���دم بال�سك���ر الجزيل الى الدارات ال�سابقة، وال���ى كافة موظفي المجل�س خا�سة خالل الفترة النتقالي���ة قبل ا�ستالمي من�سب المانة 

العام���ة خ���الل �سه���ر ت�سرين الول، والذين عملوا على نحٍو دوؤوب، وب�سكل حثيث حتى ل يكون هناك ف���راغ اداري، وتمكنوا كفريق من تنفيذ كافة 

اأن�سطة الخطة ال�سنوية وتحقيق العديد من النجازات.  

وكان م���ن اب���رز النجازات خالل عام 2011 تنفيذ العديد من الم�ساريع والمبادرات المتعلقة بجوانب عديدة لحماية الأ�سرة الأردنية واأفرادها؛ 

و�سم���ن ه���ذا المجال كان التركي���ز على تح�سين نوعية وج���ودة الخدمات المقدمة و�سبطها م���ن خالل و�سع معايير له���ذه الخدمات. كما عمل 

المجل����س مع �سركاءه المعنيين عل���ى ان�ساء برنامج الكتروني لي�سهل عملية توفير الخدمات، واحالته���ا و�سمان �سرعة ال�ستجابة في التعامل مع 

حالت العنف الأ�سري.  كما تم ان�ساء ثالثة مراكز ار�ساد اأ�سري في عدد من محافظات المملكة، وتنفيذ برنامج تدريبي لمقدمي الخدمات في 

هذا المجال على كتاب ودليل الر�ساد الأ�سري. ومن خالل دوره كمرجعية فكرية؛ اأجرى المجل�س مجموعة من الدرا�سات في مجال عمل الأطفال 

والخ�سائ�س القت�سادية والجتماعية لال�سخا�س المعنفين. كما �سعى على القيام بدوره في ح�سد الدعم الوطني لل�سيا�سات والبرامج الأ�سرية 

لدى �سانعي القرار، وا�ستقطاب الدعم المالي ل�سمان ا�ستمرارية البرامج الأ�سرية على الم�ستوى الوطني. 

وفي مجال الطفولة؛ فقد عمل المجل�س من خالل برنامج مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم بو�سع الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال. وفي 

ال�سي���اق نف�س���ه؛ تم ا�سدار دليل تدريبي لالإجراءات التطبيقية لالإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بهدف توفير مرجع لالإجراءات التطبيقية 

لالإطار، ويت�سمن اآلية وا�سحة للك�سف عن حالت عمل الأطفال وخطوات ال�ستجابة والمتابعة. كذلك عمل المجل�س مع منظمة اليون�سيف ودائرة 

الموازنة العامة على الموازنة ال�سديقة للطفل، والتي ت�سمن وجود مخ�س�سات مالية لبرامج الطفل في الأردن. كما تم اإعداد التقرير الوطني 

لليافعي���ن بم�سارك���ة مجموعة م���ن اليافعين اإيمانًا من المجل����س باأهمية م�ساركتهم، واب���داء اآرائهم  حول الق�سايا التي تهمه���م. واعد المجل�س 

بالتعاون مع وزارة الخارجية التقريرين الرابع والخام�س لإتفاقية حقوق الطفل. اأما في مجال الت�سريعات؛ فقد �سعى المجل�س خالل عام 2011 

عل���ى العم���ل لتعدي���ل قانون حماية الأ�سرة من العن���ف بما يخدم الأ�سرة الأردنية وي�ساع���د على تما�سكها، كما �سارك ف���ي تعديل قانون العقوبات 

وقانون الحوال ال�سخ�سية بما يخدم م�سلحة اأفراد الأ�سرة الأردنية.
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وعلي���ه، ف���ان من �سمن الولويات الت���ي �سيعمل عليها المجل�س خالل العام 2012؛ و�سع وتحديد الق�ساي���ا الأ�سرية ذات الولوية من خالل و�سع 

تقري���ر ح���ول و�س���ع الأ�سرة الأردنية، وال���ذي ناأمل ان يتم ا�سداره على نح���و دوري لنتمكن مع كافة الجهات الحكومية وغي���ر الحكومية من و�سع 

ال�سيا�سات والبرامج المالئمة للنهو�س بالأ�سرة الأردنية وبكافة اأفرادها.

واأخي���رًا، واذ يفخ���ر المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة بالنجازات التي حققها؛ ليقدم بالغ �سكره وتقديره الى كافة الموؤ�س�سات ال�سريكة الحكومية 

وغير الحكومية العاملة في �سوؤون الأ�سرة، بال�سافة الى القطاع الخا�س والموؤ�س�سات الدولية، والتي لول دعمها وتعاونها لما تمكن المجل�س من 

تحقي���ق م���ا ي�سبو اليه في تعزيز مكانة الأ�سرة الأردني���ة. وناأمل ان يزودكم هذا التقرير بكافة المعلومات ح���ول اأهم انجازات المجل�س الوطني 

ل�سوؤون الأ�سرة خالل عام 2011.

اأمين عام المجل�س الوطني ل�ضوؤ�ن الأ�ضرة

المحامية ريم اأبو ح�ّضان  
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المجلس الوطني لشؤون األسرة

)هويه أردنية... رؤية عالمية(

رسالتنا:

تعزي���ز مكان���ة الأ�سرة الأردنية، وتعظيم دورها في المجتمع لتمكينها من الم�ساهمة في المحافظ���ة على الموروث القيمي والح�ساري بما يواكب 

كافة التغيرات.

مهمتنا:

الم�ساهم���ة ب�سمان م�ستوى حياة اأف�سل لالأ�سر الأردنية واأفرادها، من خالل روؤيا وطنية تدعم ال�سيا�سات الوطنية التنموية، وتمكنها من تحقيق 

طموحاتها.

أدوار اجمللس:

�ض���ياغة ال�ضيا�ض���ات: كهيئة فكرية لل�سيا�سات الوطنية يلتزم المجل�س باإعداد ومراجعة وتعديل ال�سيا�سات والت�سريعات والإجراءات المتعلقة   

بالأ�سرة واأفرادها، بناءًا على الق�سايا والأولويات الوطنية.

اإدارة البح���وث �م�ض���ادر المعلوم���ات: يلت���زم المجل�س بم�سداقية المعلوم���ة التي يقدمها حول كل ما يتعلق بالأ�س���رة واأفرادها، بحيث يقوم   

باإدارة جميع هذه المعلومات لتتمكن الجهات المعنية بالأ�سرة من اتخاذ قرارات مدرو�سة مبنية على اأ�س�س علمية كفيلة ب�سمان ا�ستمرارية 

التقدم والرفعة لالأ�سرة الأردنية، وتوجيه الأبحاث والبرامج العلمية نحو الأولويات الوطنية والترويج لها.

ح�ض���د الدع���م: يق���وم المجل�س بح�سد الدعم الوطني لل�سيا�س���ات والبرامج الأ�سرية لدى �سانعي الق���رار، وا�ستقطاب الدعم المالي ل�سمان   

ا�ستمرارية البرامج الأ�سرية على الم�ستوى الوطني.

التن�ض���يق �الت�ض���بيك: يرك���ز المجل�س في عمله على التن�سيق بي���ن الموؤ�س�سات الوطنية المعنية ب�سوؤون الأ�س���رة واأفرادها، لتوحيد جهودها،   

بالإ�سافة اإلى الت�سبيك مع الموؤ�س�سات ذات العالقة بالأ�سرة على الم�ستوى الإقليمي والدولي.

المتابع���ة �التقيي���م: يق���وم المجل����س بمتابع���ة وتقييم تنفيذ ال�سيا�س���ات وال�ستراتيجي���ات والخطط المتعلق���ة بالأ�س���رة واأفرادها من قبل   

الموؤ�س�سات ال�سريكة، ومتابعة اإجراءات الموؤ�س�سات العاملة في مجال حماية الأ�سرة من العنف.

التطوير الموؤ�ض�ضي: يركز المجل�س على تطوير ودعم قدراته الفنية والإدارية والمالية للقيام بمهامه وم�سوؤولياته.  

أعضاء جملس أمناء اجمللس الوطني لشؤون األسرة خالل فرتة إعداد التقرير:

�ساحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة / رئي�سة المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة   

معالي الدكتور رجائي المع�سر الكرم/ نائب رئي�س المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة   

معالي الدكتور فايز ال�سعودي الكرم/ وزير التربية والتعليم   

معالي ال�سيد وجيه عزايزه الكرم/ وزير التنمية الجتماعية   

معالي ال�سيد جعفر ح�سان الكرم/ وزير التخطيط والتعاون الدولي   
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معالي الدكتور عبداللطيف وريكات الكرم/ وزير ال�سحة   

معالي الدكتور عبدال�سالم العبادي الكرم/وزير الوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمية  

معالي ال�سيدة ليلى �سرف الكرم   

معالي الدكتور محمد حمدان الكرم   

معالي ال�سيد نبيه �سقم الكرم  

عطوفة الفريق الركن ح�سين هزاع المجالي المحترم/ مدير المن العام   

عطوفة الدكتورة مها الدير المحترمة/ديوان الت�سريع والراأي   

عطوفة ال�سيدة هاله زريقات المحترمة  

عطوفة الدكتور موؤمن الحديدي المحترم  

�سعادة الدكتورة �سهى الح�سن المحترمة  

�سعادة ال�سيدة فاطمه ابو عبطه المحترمة  

�سعادة الدكتورة اأدب ال�سعود المحترمة  

المحامية ريم ابو ح�ّسان / الأمين العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة   

اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجل�س الأمناء �ت�ضم في ع�ضويتها: 

معالي الدكتور رجائي المع�سر/ نائب رئي�س المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة  ورئي�س اللجنة التنفيذية   

معالي ال�سيدة ليلى �سرف   

معالي الدكتور محمد حمدان   

عطوفة الدكتورة مها الدير/ديوان الت�سريع والراأي  

المحامية ريم ابو ح�ّسان/ الأمين العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة   

الأمانة العامة:

تعتب���ر الجهاز التنفيذي لعمل المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة، ويتولى المين العام، ال�سراف على جهاز المانة العامة، )ولتحقيق اهداف   

ور�سالة المجل�س، يقوم بتنفيذ اأعمال واأن�سطة المجل�س طاقم من الموظفين من مختلف التخ�س�سات(.
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مؤشرات أسرية:

البيانالموؤ�ضر

46.2%ن�سبة الأطفال في الفئة العمرية 18-0

2821290عدد الأطفال في الفئة العمرية 18-0

3.8%معدل الإنجاب الكلي

62107عقود الزواج الم�سجلة

2.6معدل الطالق الخام )لكل األف من ال�سكان(

4.1معدل الطالق العام )لكل األف من ال�سكان(

1132000عدد الأ�سر المقدر

2.2%معدل النمو ال�سكاني

37.3%ال�سكان اأقل من 15 �سنة

59.5%ال�سكان 64-15

5.4%متو�سط حجم الأ�سرة

3.2%ن�سبة كبار ال�سن +65

222740عدد الناث في العمر 55 فاأكثر

162280عدد الذكور في العمر 60 �سنة فاأكثر

12.5%معدل البطالة

14.7%ن�سبة الن�ساء في قوة العمل

7%ن�سبة المية لل�سكان الذين اعمارهم 15 �سنة فاأكثر

www.dos.gov ، 2010 ،الم�سدر: دائرة الح�ساءات العامة
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انجازاتنا خالل العام 2011

أواًل: في مجال حماية األسرة األردنية وتمكينها:
يقوم المجل����س بتن�سيق وتوجيه جه���ود الموؤ�س�سات الوطنية 

العامة والهلية والخا�سة المعني���ة بحماية الأ�سرة الأردنية 

م���ن العنف بكاف���ة �س���وره واأ�سكال���ه، وتمكينها م���ن القيام 

بدورها الحيوي ف���ي تما�سك المجتم���ع، وتوفير بيئة داعمة 

لفراده���ا. ومتابع���ة تنفي���ذ وثيق���ة الإطار الوطن���ي لحماية 

الأ�س���رة من العنف، وال�ستراتيجية الوطنية لحماية الأ�سرة 

م���ن العنف، من خالل الفريق الوطن���ي  لحماية الأ�سرة من 

العن���ف، والذي  ي�س���م مجموعة من الموؤ�س�س���ات الحكومية 

وغي���ر الحكومي���ة، وتزوي���د �سن���اع الق���رار بالملخ�س���ات 

والموؤ�س���رات الحيوي���ة ح���ول حال���ة العن���ف اتج���اه الأ�سرة 

وافرادها. 

�تمثل���ت اأه���م انج���ازات المجل�س ف���ي هذا المج���ال خالل 

العام 2011:

1. نظــام اعتمــاد وضبــط جــودة اخلدمات 
املقدمــة يف جمــال حمايــة األســرة مــن 

العنف األسري:

من �سم���ن اله���داف التي ي�سعى ال���ى تحقيقه���ا المجل�س؛ 

�سم���ان جودة الخدم���ات المقدمة ل�سحاي���ا العنف الأ�سري 

ف���ي كافة المجالت التي تلب���ي احيتاجاتهم من حيث كفاءة 

وكفاية الخدمة ومقدميها ومدى ا�ستفادة طالبي الخدمات. 

ولتحقيق �سمان جودة الخدمات، قام المجل�س وبتمويل من 

موؤ�س�س���ة الم�ستقبل بتطوي���ر نظام اعتم���اد و�سبط الجودة 

به���دف م�ساع���دة الموؤ�س�س���ات الوطني���ة للنهو����س بم�ستوى 

خدماتها بجودة عالية من خالل تطوير معايير خا�سة بالخدمات المقدمة لحالت العنف الأ�سري )ال�سحية، والجتماعية، والتربوية، والقانونية 

وال�سرطي���ة(، ولمقدم���ي الخدمات، بال�ساف���ة للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة ليتم اعتمادها على م�ستوى وطن���ي، و�سملت  ثالث محاور هي: البنية 

التحتية للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري، والعاملين مقدمي الخدمات لحالت العنف الأ�سري، والإجراءات والنظمة الداخلية 

للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة.  وتمثلت اهداف النظام في:

1. اإ�سفاء الطابع الموؤ�س�سي على الممار�سة المهنية في اإطار المعايير الوطنية لحماية الأ�سرة.

2. تح�سين نوعية الخدمة المقدمة لحالت العنف الأ�سري. 

3. ماأ�س�سة العمل بق�سايا العنف لدى الموؤ�س�سات ذات العالقة. 

4. تعزيز التن�سيق والم�سوؤولية بين الموؤ�س�سات المعنية بتقديم خدمة لحالت العنف الأ�سري. 

أعضاء الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف:

- المين العام للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة

- اأمين عام وزارة الداخلية  

- اأمين عام وزارة التنمية الجتماعية

- اأمين عام وزارة التربية والتعليم  لل�سوؤون الفنية

- اأمين عام وزارة ال�سحة لل�سوؤون الفنية

- اأمين عام وزارة الوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمية

- اأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

- اأمين عام وزارة العدل

- المفو�س العام للمركز الوطني لحقوق الن�سان

- مدير عام المركز الوطني لطب ال�سرعي

-  م�ساعد مدير المن العام لل�سرطة الق�سائية / مديرية المن العام

- مدير ادارة حماية الأ�سرة /مديرية المن العام

- مدير عام موؤ�س�سة نهر الأردن

- اأمين عام اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون المراأة

- ممثل المجل�س الق�سائي

- رئي�سة اتحاد المراأة الأردنية

- رئي�سة مركز التوعية والر�ساد الأ�سري

- مديرة معهد العناية ب�سحة الأ�سرة /موؤ�س�سة نور الح�سين

- مديرة معهد الملكة زين ال�سرف التنموي

- ممثل دائرة قا�سي الق�ساة

- امين عام المجل�س العلى ل�سوؤون ال�سخا�س المعاقين

- امين عام هيئة التكافل الجتماعي
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 وخالل عام 2011 ت���م اإعداد النظام تحت ا�سراف الفريق 

الوطني لحماية الأ�س���رة، ولجنة فنية ممثلة ب�سباط ارتباط 

من الموؤ�س�سات ممثلة لموؤ�س�سات الفريق، حيث تمت مراجعة 

ودرا�س���ة الوثائق الوطنية، ودرا�سة اآلية ادارة الحالة وتقديم 

الخدمات لها م���ن قبل الموؤ�س�سات، ولتحلي���ل هذه البيانات 

ومعرف���ة م�ست���وى الخدمة المقدم���ة �سمن النظ���ام الحالي 

مقارن���ة مع النظ���م والمعايير الدولية، والقي���ام باجتماعات 

وزي���ارات ميداني���ة للموؤ�س�سات المعني���ة بالتعامل مع حالت 

العنف الأ�س���ري لمعرفة وفهم اأدق لمدى ا�ستجابتها لحالت 

العنف الأ�سري. وركزت عملية التحليل على: 

زمن ال�ستجابة لتقديم الخدمات المختلفة )ال�سرطية، والجتماعية، والتربوية، والقانونية، وال�سحية( لحالت العنف الأ�سري.    .1

توثيق الحالت، والحتفاظ بالمعلومات.  .2

�سهولة تبادل المعلومات والو�سول اإليها ما بين كافة ال�سركاء عن حالت العنف الأ�سري.   .3

وجود اليات للتاأكد من تاريخ الحالة ان دخلت وتلقت خدمة �سابقا.  .4

توحيد نوعية الخدمة وتناغمها ما بين كافة الموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري.  .5

الكوادر الب�سرية ورفع كفائتهم.  .6

المتابعة والتقييم.  .7

�ت�ضمنت اهم مخرجات الم�ضر�ع خالل عام 2011 على ما يلي:

نظام �سمان جودة الخدمات، والذي ي�سمل المعايير المهنية لتقديم الخدمات الجتماعية، وال�سحية، وال�سرطية، والتربوية، والقانونية   .1
لحالت العنف الأ�سري، واأخالقيات المهنة للعامليين في المجال.

دلي���ل العتم���اد و�سبط الج���ودة النهائي، والذي يحتوي على كافة المعايي���ر المعنية، ونظام العتماد، واأخالقي���ات المهنة للعاملين في   .2
المجال.

ونتيجه لهذه المخرجات فقد تم خالل عام 2011 طباعة دليل العتماد، وتم توزيعه على كافة الموؤ�س�سات المعنية.

��ض���يقوم المجل�س خالل عام 2012 �بالتعا�ن مع الموؤ�ض�ض���ات ال�ضريكة بتطبيق النظام على عينة من الموؤ�ض�ضات مقدمة الخدمة كمرحلة 

تجريبية، �بناء على هذه المرحلة �ضيتم تطوير ن�ضخة معدلة من دليل العتماد ��ضبط الجودة.

2. مشروع أمتمة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري:

بن���اء على نتائ���ج درا�سة تقييم ا�ستجابة الأردن في التعامل مع حالت العنف �سد الأطفال،  

ونتائ���ج لج���ان التحقق الت���ي �سكلها الفري���ق الوطني لحماي���ة الأ�سرة لمراجع���ة اإجراءات 

الموؤ�س�سات في تعاملها مع حالت العنف الأ�سري التي اأودت بوفاة ثالثة اأطفال خالل العام 

2009،  تبي���ن وجود �سعف في نظ���ام ال�ستجابة لحالت العنف الأ�سري خا�سة فيما يتعلق 
بالإجراءات داخل الموؤ�س�سات ونظام الر�سفة وانظمة التحويل بين الموؤ�س�سات؛ وعليه  فقد 

ق���ام المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة  با�سراف الفريق الوطني لحماية الأ�سرة من العنف، 

وبتموي���ل من الحكومة الأردنية ومنظم���ات المم المتحدة بت�سميم وتنفي���ذ م�سروع اأتمتة 

نظام الموؤ�س�سات لحالت العنف الأ�سري من خالل نظام الكتروني يربط جميع الموؤ�س�سات 

اإلطار الوطني حلماية األسرة من العنف األسري:

الأ�سرة  لحماية  وعملية  علمية  معلوماتية  مرجعية  ت�سكل  وطنية  وثيقة  هو 

من العنف. تم اإعدادها من قبل المجل�س في العام 2006،  ويهدف الإطار 

فيها  تتعامل  التي  والكيفية  وال�سالحيات،  والم�سوؤوليات  الأدوار  بيان  اإلى 

المجتمع  ومنظمات  الر�سمية  وغير  الر�سمية  والمنظمات  الموؤ�س�سات 

المدني ذات العالقة مع �سحايا العنف الأ�سري.

نظام  يف  الشريكة  اجلهات 
االمتتة يف املرحلة االوىل:

- مديرية المن العام/ ادراة حماية الأ�سرة

- وزارة التنمية الجتماعية

- وزارة ال�سحة

- وزارة التربية والتعليم 

- موؤ�س�سة نهر الأردن
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مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري،  

ويهدف النظام الى:

الوطن���ي  الإط���ار  تطبي���ق  �سم���ان   

لحماية الأ�سرة من العنف. 

متابع���ة ومراقب���ة اأداء الموؤ�س�س���ات   

مقدمة الخدمة. 

ال�ستجاب���ة  اإج���راءات  ماأ�س�س���ة   

الفوري���ة لح���الت العن���ف الأ�س���ري 

وتقديم الخدمات الالزمة لها.

المعني���ة  الموؤ�س�س���ات  كاف���ة  رب���ط   

بتقدي���م الخدم���ات لح���الت العنف 

الأ�سري. 

ت�سهيل عملية تحوي���ل الحالت فيما   

بينها ومتابعتها على اأكمل وجه. 

�سمان �سرعة ا�ستجابة الموؤ�س�سات لحالت العنف الأ�سري وفق النهج الت�ساركي.   

تاأ�سي�س قاعدة بيانات وطنية لت�سجيل ومتابعة وتقييم ال�ستجابات لحالت العنف الأ�سري.  

�خالل عام 2011 تم اإعداد  اإجراءات التعامل مع حالت العنف الأ�ضري �النماذج الخا�ضة بها  بناء على:

الإطار الوطني لحماية الأ�سرة من العنف الأ�سري، واإجراءات الموؤ�س�سات المعنية بالتعامل مع حالت العنف الأ�سري.   

مفهوم اإدارة الحالة وتوثيق وتبادل المعلومات بين الموؤ�س�سات والتحويل فيما بينها، والذي يركز على :  

التن�سيق والعمل الم�سترك وتحديد اولويات التدخل.  -

خطة عمل تحدد ادوار وم�سوؤوليات الجهات المعنية.   -

متابعة التدخالت وتقييمها من خالل اللقاءات الدورية بين كافة مقدمي الخدمات.   

ت�سكيل لجنة فنية من الموؤ�س�سات ال�سريكة ومناق�سة الت�سور الأولي للنظام واإجراءاته من قبلها.   

اإعداد اإجراءات النظام مت�سمنة النماذج وقواعد العمل والأدوار وال�سالحيات و�سوابطها ومراجعتها من الناحية القانونية.   

البدء ببرمجة الإجراءات الكترونيا واإعداد الن�سخة الولية منه.   

توفير التجهيزات الالزمة ل�ست�سافة النظام لدى مديرية المن العام، والجهزة الت�سغيلية لدى الموؤ�س�سات م�ستخدمة النظام.   

��ض���يقوم المجل�س خالل عام 2012 على تدريب العاملين على ا�ض���تخدام النظام �توفير دليل ا�ض���تخدام للنظام. كما �ضيتم البدء با�ضتخدام 

النظ���ام م���ن قبل الموؤ�ض�ض���ات كمرحلة تجريبية لتحديد الثغ���رات �الفجوات �اإعداد التقارير التقيمية بهدف ال�ض���تمرار في تطوير النظام 

�فق الحتياجات �الم�ضتجدات.

تقديم فكرة م�سروع اأتمتة اإجراءات الموؤ�س�سات العاملة في مجال حماية الأ�سرة من العنف اأمام جاللة 

الملك عبداهلل الثاني بن الح�سن وجاللة الملكة رانيا العبداهلل خالل اجتماع مجا�س الأمناء 2011/6/5
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3. مشروع مراجعة اجلهود الوطنية يف جمال كسب الدعم والتأييد ملناهضة العنف األسري:

نف���ذ الم�س���روع لتقييم الجهود الوطنية في هذ المجال لغايات تطوير خط���ة وطنية لح�سد الدعم والتاأييد لمناه�سة العنف الأ�سري، وذلك لو�سع 

خطة وطنية لح�سد الدعم والتاأييد لمناه�سة العنف الأ�سري.

قام المجل�س بمراجعة الجهود الوطنية والتي تمت خالل الأعوام 2000-2010 في مجال ك�سب الدعم والتاأييد لمناه�سة العنف الأ�سري بهدف 

تقيي���م الجه���ود الوطنية في ه���ذ المجال، وتحديد الثغ���رات والفجوات للخروج بت�سور كام���ل للو�سع الحالي. و�ستمكن ه���ذه المراجعة المجل�س 

م���ن و�سع خط���ة وطنية لح�سد الدع���م والتاأييد لمناه�سة العن���ف الأ�سري حيث تمت مراجعة كاف���ة الأدبيات المتعلقة بمو�س���وع العنف الأ�سري 

وح�سركاف���ة م�ساري���ع ك�سب الدعم والتاأييد من كل موؤ�س�سة متعلقة بالعنف الأ�سري، واأظهرت المراجعة اأنه وعلى الرغم من التقدم الذي حققه 

الأردن في هذا المجال ال ان م�ستوى الخدمات مازال دون الطموح . 

وبعد مراجعة كافة المبادرات التي تمت في هذا ال�سياق، عقد المجل�س خالل عام 2011 ور�سة عمل مع المعنيين تم خاللها عر�س التقرير مع 

التو�سي���ات. وكنتيج���ة للور�سة تم اختيار ق�سية الخدمات المقدمة لحالت العنف الأ�س���ري لتكون مو�سوع ك�سب الدعم والتاأييد لمناه�سة العنف 

 .)CSP-AED( الأ�سري. وتم دعم المبادرة بتمويل من برنامج تعزيز موؤ�س�سات المجتمع المدني في الأردن

 �قد اعتمد المجل�س الهداف ال�ضتراتجية التالية بهدف تغطية الثغرات لتح�ضين الخدمات المقدمة لحالت العنف الأ�ضري:

�سمان حقوق حالت العنف الأ�سري في الت�سريعات الوطنية من خالل تعديل قانون حماية الأ�سرة من العنف الأ�سري.  

�سم���ان الت���زام الموؤ�س�س���ات بتقديم خدم���ات ذات جودة لحالت العن���ف الأ�سري من خالل اعتم���اد نظام �سبط الج���ودة كمرجعية لتقديم   

الخدمات.

�سمان التزام الموؤ�س�سات بالنهج الت�ساركي لتقديم الخدمة لحالت العنف الأ�سري من خالل التزامهم با�ستخدام نظام التتبع الآلي لحالت   

العنف الأ�سري وتحويلها في ما بينها.

و�ستمك���ن ه���ذه الهداف ال�ستراتيجية م���ن الم�ساهمة في تح�سي���ن الخدمة المقدمة لحالت العن���ف الأ�سري من خالل اعتم���اد معايير وطنية 

للخدمات الجتماعية، وال�سحية، والتربوية المقدمة من اجل الحفاظ على م�ستوى ونوعية الخدمة المقدمة. كما �سيمكن النظام اللكتروني الى 

تتبع حالت العنف الأ�سري، كما �سي�ساعد على توحيد الإجراءات في التعامل مع الحالت، و�سمان اتباع النهج الت�ساركي في التعامل مع الحالت. 

�كانت اأهم التو�ضيات التي خل�س اليها 

المجل�س في هذا ال�ضدد: 

تح�سين نوعية الخدمة المقدمة من   

قب���ل الموؤ�س�س���ات الحكومي���ة وغير 

الحكومية.

مواءم���ة الت�سريع���ات الوطني���ة م���ع   

التفاقيات الدولية.

العم���ل على اإع���داد وتعزي���ز برامج   

وقاية على م�ستوى وطني.

تعزيز ق���درات الأ�سخا�س الموؤثرين   

في المجتمع )الإعالم والوعاظ(. 

بي���ن  والتن�سي���ق  التع���اون  تعزي���ز   

الموؤ�س�سات مقدمة الخدمة. 

الجتماع  مع المقررة  الخا�سة لالمم  المتحدة المعنية بالعنف �سد المراأة ال�سيدة ر�سيدة منجو 

2011/11/16
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تعزيز ودعم البحوث ذات العالقة وايالء المو�سوع اأولوية خا�سة.  

القيام بحمالت توعوية �ساملة.  

الدين هو المرجعية في مكافحة العنف الأ�سري.  

�سمان توفير البيانات كمًا ونوعًا.  

اعتماد المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة لمتابعة تطبيق الإطار الوطني لحماية الأ�سرة من العنف.  

إحصائيات إدارة حماية األسرة

أعداد اجملني عليهم يف اجلرائم اجلنسية لألعوام 2009/2008/2007/1998

ال�ضنة
مجموع

المجني عليهم

المجني عليهن الناثالمجني عليهم الذكور

البالغاتالأطفالالبالغينالأطفال

19981918527430

200777931122261185

200869523219217227

243989280786681المجموع

أعداد اجملني عليهم يف اجلرائم اجلسدية التي تعاملت معها ادارة حماية  األسرة لألعوام 
2009/2008/2007/1998

ال�ضنة
مجموع

المجني عليهم

المجني عليهن الناثالمجني عليهم الذكور

البالغاتالأطفالالبالغينالأطفال

19989710251448

200760443-66495

200865023-98529

200995057-82811

2301133252601883المجموع

��ضيتم العمل خالل عام 2012 على مراجعة قانون حماية الأ�ضرة من العنف �اإعداد م�ضودة تعديل للقانون من خالل عقد جل�ضات مركزة 

�نقا�ضية مع المعنيين �ت�ضكيل لجنة قانونية متخ�ض�ضة.
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4. مشروع االرشاد األسري:

انطالق���ًا م���ن اأهداف المجل����س الرامي���ة الى حماي���ة الأ�س���رة الأردنية، وتح�سي���ن نوعية 

الحي���اة لدى اأفراده���ا وتح�سين م�ستوى ال�سحة النف�سي���ة والمجتمعية. وبناء على الحاجة 

الت���ي ظهرت اإل���ى اأهمية الر�ساد الأ�سري في الأردن، ووجود مراك���ز فنية ا�ست�سارية ت�سم 

مجموع���ة من الفنيي���ن المخت�سين لم�ساعدة اأف���راد الأ�سرة على درا�س���ة م�ساكلهم �سواء 

اأكان���ت اجتماعية اأو نف�سية او قانونية لإعادة ال�ستقرار اإلى الأ�سرة وتدعيم اأركانها، اهتم 

المجل����س بمو�س���وع الر�ساد الأ�س���ري واأوله اهتماما خا�س���ا بهدف توجيه اأف���راد الأ�سرة 

واإر�سادهم اإلى الأ�ساليب الفعالة في معالجة الم�سكالت الأ�سرية، ووقاية اأفراد الأ�سرة من 

الم�سكالت الإجتماعية والنف�سي���ة والقانونية التي تواجههم، والتاأكيد على الدور الإيجابي 

والمهم لالأ�سرة في المجتمع. 

وق���د قام المجل����س خالل ع���ام 2011 بافتتاح ثالثة مراك���ز لالإر�ساد الأ�س���ري من خالل 

التع���اون والت�سبي���ك مع عدد م���ن الجمعيات والموؤ�س�س���ات الوطنية ف���ي المحافظات، وتم 

افتت���اح المرك���ز الأول ف���ي محافظة ارب���د بالتعاون مع جمعي���ة حماية الأ�س���رة والطفولة، 

والمركز الثاني في محافظة الكرك بالتعاون مع ال�سندوق الأردني الها�سمي للتنمية الب�سرية، والثالث في محافظة العقبة مع مركز الملكة رانيا 

لالأ�سرة والطفولة التابع لموؤ�س�سة نهر الأردن. وت�سم هذه المراكز مجموعة من الفنيين المخت�سين لم�ساعدة اأفراد الأ�سرة بهدف التعرف على 

م�ساكله���م �س���واء اأكانت اجتماعية اأو نف�سية اأو قانونية، والتو�سل اإلى اأ�سبابها الرئي�سية،  وم�ساعدتهم على حلها باأ�سلوب علمي لإعادة ال�ستقرار 

اإلى الأ�سرة وتدعيم اأركانها.  

وم���ن اه���م النتائج التي جاءت م���ن خالل افتتاح المراكز هو اإعداد دلي���ل لمراكز الإر�ساد الأ�سري خالل عام 2011، به���دف ماأ�س�سة العمل في 

مراكز الإر�ساد الأ�سري التي تم افتتاحها، لتقديم خدمة الإر�ساد الأ�سري على اأكمل وجه وبما يتوافق مع قيم وعادات مجتمعنا الأردني. ويتناول 

الدلي���ل ال���ذي �ساهم في اإعداده عدد من الخبراء والموؤ�س�سات ذات العالقة بالر�ساد الأ�س���ري جملة من الإجراءات الممكن اإتباعها عند تعامل 

المر�سد مع الم�ستر�سدين بدءا بتحديد الم�سكلة وو�سع خطة التدخل ومتابعتها و�سول اإلى اإنهاء العالقة الإر�سادية، بالإ�سافة اإلى الجانب الفني 

ال���ذي يتن���اول الأ�ساليب الإر�سادية التي يتم ا�ستخدامها لتحقي���ق اأهداف العملية الإر�سادية المتمثلة بجل�س���ات الإر�ساد الفردي والجماعي. كما 

يو�سح الدليل المعايير الواجب توافرها في المرافق الخا�سة بمركز الإر�ساد الأ�سري، والتي تت�سمن مجموعة من ال�سروط الواجب تحقيقها في 

مكان تقديم الخدمة، وبما ي�سمن ال�سرية والخ�سو�سية في العملية الإر�سادية ويحقق اأهدافها. 

��ض���يتم المتابع���ة خ���الل الع���ام 2012 بافتتاح مراكز لالر�ض���اد الأ�ض���ري ف���ي عدد من محافظ���ات المملكة، �ال�ض���تمرار ف���ي تدريب مقدمي 

الخدمة على الدليل التدريبي لالر�ضاد الأ�ضري.

5. دراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر املعنفة:

قام المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة خالل عام 2011 بالتعاون مع اإدارة حماية الأ�سرة والهيئة التن�سيقية للتكافل الجتماعي ومركز الدرا�سات 

المني���ة ف���ي مديرية المن العام باإج���راء درا�سة حول الخ�سائ�س الجتماعية والقت�سادية لالأ�سر الت���ي تعر�ست لحالت عنف اأ�سرى. وهدفت 

الدرا�س���ة ال���ى التعرف عل���ى الخ�سائ�س الجتماعي���ة والقت�سادية لكل من مرتكبي العن���ف الأ�سري و�سحايا العنف الأ�س���ري، كما هدفت  الى 

التع���رف عل���ى العوامل المول���دة للعنف الأ�سري، بال�سافة الى التعرف عل���ى العالقة بين الخ�سائ�س الجتماعي���ة والقت�سادية لالأ�سر المعنفة 

ووق���وع العن���ف الأ�سري.  كم���ا تقدم الدرا�سة مقترح���ات عملية وتو�سيات للحد م���ن العنف الأ�سري مم���ا �سي�ساعد �سانعي الق���رار والموؤ�س�سات 

الوطني���ة المعنية على ر�سم ال�سيا�س���ات وت�سميم التدخالت المنا�سبة للحد من العنف الأ�سري. وقد اعتمدت الدرا�سة على تحليل ملفات حالت 

العن���ف الأ�س���ري التي راجعت ادارة حماية الأ�سرة خالل عام 2009 والبالغة )592 حالة (. وقد قام المجل�س بتطوير ا�ستمارة الدرا�سة وتدريب 

الباحثين عليها وجمع كافة المعلومات من ملفات ادراة حماية الأ�سرة في كافة المحافظات. 

االرشاد األسري:

الأ�س���رة  ل�س���وؤون  الوطن���ي  المجل����س  عم���ل 

من���ذ تاأ�سي�س���ه على الر�س���اد الأ�س���ري ب�سكل 

مت�سل�سل وممنهج، وذلك لأهمية دوره الوقائي 

والعالجي ف���ي التخفيف من كافة ال�سغوطات 

التي يتعر�س لها افراد الأ�سرة.

وخ���الل ع���ام 2011 ق���ام المجل����س بالتو�سع 

ف���ي تقديم خدمة الر�س���اد الأ�سري من خالل 

افتت���اح مراكز لالر�ساد الأ�س���ري في عدد من 

المحافظات.
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��ض���يتم اخراج الدرا�ض���ة ب�ض���ورتها النهائية خالل العام  2012، بال�ض���افة الى  تنظيم �ر�ضة عمل ل�ض���ناع القرار لطالق الدرا�ضة �مناق�ضة 

نتائجها.

ثانيا: انجازات المجلس في مجال الطفولة:
يعم���ل المجل����س بالتعاون مع الموؤ�س�س���ات ذات العالقة على تح�سين نوعية الحي���اة للطفل الأردني من خالل و�س���ع الإ�ستراتيجيات وال�سيا�سات، 

ومراجع���ة الت�سريع���ات وتقديم التو�سيات للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، بالإ�سافة اإلى الخبراء المخت�سين العاملين في مجال الطفولة. 

ويقوم المجل�س بمعالجة الق�سايا المتعلقة بالطفل من منظور اأ�سري، وتبني توجها �سامال لرفاهية الطفل، الذي بدوره يوؤدي الى رفاهية الأ�سرة 

كوح���دة. وتدع���م اأن�سطة الطفولة التي يقوم بها المجل�س �سانعي القرار ومقدمي الخدمات  ل�سم���ان بيئة مالئمة لالأطفال الأردنيين. وجملة ما 

قام به المجل�س من اأن�سطة خالل عام 2011 كما يلي:

1. إعداد اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال:

ق���ام المجل����س من خ���الل �سراكته ف���ي برنام���ج مكافحة عمل 

الأطف���ال عب���ر التعليم م���ع موؤ�س�س���ة CHF الدولي���ة وموؤ�س�سة 

كوي�س���ت �سك���وب للتنمي���ة الجتماعي���ة ف���ي ال�س���رق الأو�س���ط 

ووزارة العم���ل ووزارة التربي���ة والتعلي���م خ���الل ع���ام 2011 

عل���ى اإع���داد الإطار الوطن���ي لمكافحة عمل الأطف���ال. ويعتبر 

الإط���ار الوطن���ي لمكافحة عمل الأطف���ال وثيق���ة وطنية مرنة 

ذات منهجي���ة وا�سح���ة للتعامل مع ح���الت الأطفال العاملين، 

وتحدد الإجراءات الت���ي تنا�سب اأدوار وم�سوؤوليات الموؤ�س�سات 

الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة بعمل الأطفال، واأ�س�س 

الت�سبيك والتن�سيق فيما بينها، بهدف الم�ساهمة في الحد من 

أهم نتائج دراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر التي تعرضت حلاالت عنف أسري

85.9% من حالت العنف الأ�سري يكون على �سكل عنف ج�سدي، في حين كان العنف الجن�سي والإهمال بن�سبة قريبة تتراوح %7    

لكل منهما.

الن�سبة الأكبر من الأ�سر التي وقع عليها عنف اأ�سري توزعت ح�سب عدد افراد الأ�سرة  بن�سبة )38.1%( للفئة )4-5( افراد وبن�سبة   

)24%( لفئة )2-3( اأفراد وبن�سبة )22.6%( اأفراد لفئة ) 6-7( اأفراد .

76.8% من الأ�سر التي وقع عليها عنف اأ�سري تقيم في المدن، تلتها الأ�سر المقيمة في القرى بن�سبة 16.7% ومن ثم الأ�سر في   

المخيمات بن�سبة 5.9% واخيرا الأ�سرة المقيمة في البادية بن�سبة %0.6.

92% من ممار�سي العنف الأ�سري هم ذكور.  

77.6% من ممار�سي العنف الأ�سري تتراوح اأعمارهم بين 19-48 �سنة.  

40% من الم�سيئين تكررت عملية ممار�سة العنف من قبلهم.  

78% من حالت العنف الأ�سري وقعت على الإناث.  

ن�سبة الأطفال الم�ساء اإليهم )اقل من 18 �سنة( في حالت العنف الأ�سري بلغت %30.2 .  

تعريف عمل األطفال:

تم اعتماد هذا التعريف  من الفرق الفنية خالل مراحل اإعداد الإطار 

ج�سماني  اأو  فكري  جهد  كل  »هو  الأطفال:  لعمل  الوطنية  اللجنة  ومن 

يبذله الطفل لقاء اأجر اأو بدون اأجر �سواء كان ب�سكل دائم اأو عر�سي اأو 

موؤقت اأو مو�سمي ويعتبر �سارا له، ويتم على الم�ستوى العقلي، والج�سمي، 

ويحرمه  درا�سته،  يعتر�س  والذي  والمعنوي،  والأخالقي،  والجتماعي، 

من فر�س المواظبة على التعلم والدرا�سة، من خالل اإجباره على ترك 

الدوام  بين  ما  الجمع  منه محاولة  ي�ستلزم  اأن  اأو  الأوان،  قبل  المدر�سة 

المدر�سي، والعمل المكثف طويل ال�ساعات«.
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م�سكلة عمل الأطفال وبناء �سبكة من ال�سركاء لدعم الأطفال العاملين واأ�سرهم.

 وق���د تم تنفي���ذ الإطار في اأربع مراح���ل رئي�سية، ت�سمن���ت المرحلة الأول���ى التح�سيرية، 

العم���ل على مراجع���ة التجارب العالمية ومفه���وم عمل الأطفال، وواق���ع التعامل مع ق�سايا 

عمل الأطفال في الجهات التنفيذية المعنية بق�سايا عمل الأطفال من خالل ت�سكيل فريق 

فن���ي من الجه���ات ذات العالقة، ومن خالل مرحلة الت�ساور ف���ي المرحلة الثانية تم العمل 

م���ن خالل الفريق الفني بالتفاق على مفهوم وطني موحد لعمل الأطفال، وتحليل الفر�س 

والتحدي���ات ف���ي كل وزارة معنية بالتنفيذ، ومن ثم تم و�سع مراحل مقترحة لالإطار ت�سمل 

ادوار وم�سوؤوليات كل جهة. وللتحقق من مراحل الإطار المقترحة تم خالل المرحلة الثالثة 

وه���ي المرحل���ة التجريبية القيام بزي���ارات م�ستركة ما بين الجه���ات المعنية في التنفيذ، 

والت���ي ت�س���م وزارة العمل، ووزارة التربية والتعلي���م، ووزارة التنمية الجتماعية لكل من عمان، الزرقاء، واإرب���د، وتم تجربة  مراحل الإطار على 

ح���الت لأطف���ال عاملين وتعديل الإطار بناءًا على التو�سيات. ومن خالل المرحلة الرابع���ة مرحلة الم�سادقة تم عر�س الإطار ب�سورته النهائية 

على اللجنة الوطنية لعمل الأطفال والتي تراأ�سها وزارة العمل، ومن ثم اإقراره من مجل�س رئا�سة الوزراء في �سهر اآب من عام 2011. 

��ضيتم خالل عام 2012 طباعة الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، �اطالقه في احتفال ر�ضمي. 

وا�ستكم���اًل لإع���داد الإطار الوطني؛ قام المجل�س كذلك خالل ع���ام 2011  باإعداد م�سودة دليل تدريبي لالإج���راءات التطبيقية لالإطار الوطني 

لمكافح���ة عم���ل الأطفال، ويهدف الدليل اإل���ى توفير مرجع لالإجراءات التطبيقي���ة لالإطار، حيث يت�سمن اآلية وا�سح���ة للك�سف عن حالت عمل 

الأطف���ال وخط���وات ال�ستجابة والمتابعة والنماذج الم�ستخدمة لجميع المراحل، كما يت�سمن مهارات تدريبية لتمكين ورفع مهارة كافة العاملين 

الميدانيي���ن ف���ي ال���وزارات المعنية في هذا المجال. كما وت���م خالل عام 2011 تدريب 46 ممث���ال من موؤ�س�سات مخلتف���ة )وزارة العمل، وزارة 

التربي���ة والتعليم، وزارة التنمية الجتماعية، موؤ�س�سة كوي�ست �سكوب للتنمية الجتماعية، موؤ�س�سة اإنقاذ الطفل، �سرطة الأحداث، ومركز الدعم 

الجتماع���ي( على م�س���ودة  الدليل التدريبي لالإجراءات التطبيقية لالإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، بهدف اإعداد مجموعة من المدربين 

القادري���ن على التدري���ب ونقل المعرفة والمهارة لكوادر ال���وزارات المعنية، وتمكينهم من تطبيق المراحل الأربع���ة لالإطار، با�ستخدام النماذج 

والآليات المقترحة �سمن دليل الإجراءات.

ولغاي���ات العم���ل على اإيجاد اآلية تنفيذية لقانون التربية والتعليم بحيث يعطي وزارة التربي���ة والتعليم الأذرع التنفيذية المالئمة لتطبيق الزامية 

التعلي���م ومتابع���ة الطالب تم عقد حلقتين نقا�سيتين برعاي���ة وزير التربية والتعليم بعنوان “عمل الأطف���ال والت�سرب المدر�سي”، وذلك لغايات 

تو�سي���ح الإط���ار القانوني، والإجراءات المتبعة �سم���ن وزارة التربية والتعليم لمكافحة الت�سرب، وطرق تفعيل قان���ون  اإلزامية التعليم، وانعكا�س 

ذل���ك عل���ى التجاهات الجتماعي���ة وعلى عمل الأطفال. وته���دف للت�سبيك ما بين الجه���ات ذات العالقة من الموؤ�س�س���ات الحكومية وموؤ�س�سات 

المجتم���ع المدن���ي للعمل على اإيجاد اآلية وا�سحة لتمكين وزارة التربية والتعليم من تطبيق القانون وفر�س اإلزامية التعليم، �سيتم لحقا التن�سيق 

مع وزارة التربية والتعليم لإر�سال م�سودة قانون ياأخذ بعين العتبار مخرجات الجل�سات النقا�سية.

2. دراسة اآلثار املرتتبة على عمل األطفال يف األردن:   

نفذ المجل�س �سمن م�سروع مكافحة عمل الأطفال عبر التعليم خالل عام 2011، درا�سة الآثار المترتبة على عمل الأطفال في الأردن )الج�سمية 

والجتماعي���ة والنف�سي���ة(. وهدفت الدرا�سة الى تحدي���د الآثار الج�سمية والنف�سية والجتماعية المترتبة عل���ى الأطفال العاملين. وقد تم اإجراء 

مقارن���ة تل���ك الآثار ما بين الأطفال العاملين الذين تركوا مقاعد الدرا�سة والأطفال العاملين الذين ما زالوا على مقاعد الدرا�سة والأطفال غير 

العاملي���ن الذي���ن هم على مقاعد الدرا�س���ة. كما هدفت الدرا�سة الى تحديد اأوجه الإ�ساءة التي يتعر�س له���ا الأطفال، وقد �سملت عينة الدرا�سة 

4008 طفاًل. وخل�ست الدرا�سة الى اأن الأطفال العاملين �سواء اأكانوا على مقاعد الدرا�سة اأو تاركين للمدر�سة يعانون من م�ساكل وا�سطرابات 
نف�سية واجتماعية وج�سدية، ويقومون ب�سلوكيات مخاطرة وطائ�سة، ويعانون من م�ساكل ج�سدية من اأمرا�س وعلل، ويتعر�سون لالإ�ساءة الج�سدية 

والنف�سي���ة والإهم���ال. واأن الأطف���ال العاملين وهم على مقاعد الدرا�سة هم الأكث���ر عر�سة لأ�سكال الإ�ساءة الج�سدي���ة والنف�سية والإهمال واأكثر 

عر�سة لال�سطرابات النف�سية.

للتعامل  ومنهجية  وا�سحة  اآلية  لغياب  نظرًا 

مع ق�سايا عمل الأطفال ل�سحبهم من �سوق 

الدرا�سة،  بمقاعد  اإلحاقهم  واإعادة  العمل 

الجهات  بين  ما  التن�سيق  اآليات  ول�سعف 

التنفيذية المعنية في مو�سوع عمل الأطفال، 

كان ل بد من العمل  على اإيجاد اآلية وا�سحة 

تحدد اأدوار وم�سوؤوليات وزارة العمل، وزارة 

التربية والتعليم ووزارة التنمية الجتماعية. 
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3. دراسة األطفال العاملني يف الزراعة:   

عمل المجل�س خالل عام 2011، و�سمن م�سروع مكافحة عمل الأطفال بتنفيذ درا�سة حول الأطفال العاملين في الزراعة. وهدفت هذه الدرا�سة 

الى التعرف على طبيعة عمل الأطفال في المجال الزراعي، وعلى مخاطر هذه المهنة غير الظاهرة، بال�سافة الى توفير بيانات ومعلومات تمكن 

الجه���ات المعنية والمخت�سة بعمل الأطف���ال لتطوير التدخالت المالئمة 

والبرامج الهادفة، و�سياغة ال�سيا�س���ات الفعالة للحد من هذه الظاهرة، 

ومن اإفرازاتها ال�سلبية على اأ�سرنا ومجتمعاتنا.

وق���د تم تنفي���ذ الدرا�سة على عينة م���ن الأطفال بلغ���ت 450 طفال . وتم 

اإع���داد اأداة الدرا�س���ة الت���ي ا�ستملت على محاور لأه���م خ�سائ�س العينة 

الجتماعي���ة، والقت�سادي���ة، والو�س���ع التعليم���ي للطف���ل، بالإ�سافة اإلى 

الأعم���ال والمهام وطبيعاتها، واأ�س�س الوقاي���ة المهنية، والو�سع ال�سحي، 

بالإ�ساف���ة اإل���ى الفحو�س���ات ال�سريري���ة والمخبرية على عين���ة بلغت 45 

طف���اًل. وت���م تنفي���ذ ال�ستبي���ان ميداني���ًا في خم����س محافظ���ات �سمت؛ 

الزرق���اء، واربد، والمفرق، والكرك، والبلق���اء، والخروج بالتقرير الأولي 

للدرا�سة.

ملخص عن أهم نتائج دراسة اآلثار اجلسمية واالجتماعية على األطفال العاملني:

يعاني الأطفال العاملون �هم على مقاعد الدرا�ضة من الآتي:

تركوا  الذين  العاملين  الأطفال  من  اأكثر  الأ�سنان  في  وم�ساكل  الجلدية  والم�ساكل  والنفلونزا  الر�سح  مثل  عدة  ج�سدية  م�ساكل   

المدر�سة. 

وال�سلوكيات  والنفعالت،  بالم�ساعر  المتعلقة  الأعرا�س  وي�سمل  فقط  العاملين  الأطفال  من  النف�سية  لالإ�سطرابات  عر�سة  اأكثر   

ال�سائنة، والن�ساط المفرط وعدم النتباه، والعالقة مع الأ�سدقاء وال�سلوكيات الجتماعية.

الأكثر �سعورًا بالغ�سب وتعبيرًا عنه مقارنة مع العاملين فقط وهم اأقل فئات الأطفال قدرة على ال�سيطرة على الغ�سب.  

الأكثر عر�سة لأ�سكال الإ�ساءة الج�سدية والنف�سية والإهمال، في حين اأن الأطفال غير العاملين كانوا اأقل الأطفال عر�سة لال�ساءة.    

يعاني الأطفال العاملون من الآتي:

الأطفال العاملون اأكثر عر�سة لال�ساءة  النف�سية من قبل الأب و�ساحب العمل والأكثر عر�سة لالإهمال من �ساحب العمل. وهذا   

يدل على ارتباط عمل الأطفال بالإ�ساءة والإهمال، مما يبين اأن الحالة النف�سية والجتماعية والج�سدية التي يظهر عليها الأطفال 

العاملون وهم على مقاعد الدرا�سة ما هي اإل جزء من حلقة معاناة ت�سمل الإ�ساءة وتردي الحالة النف�سية والإهمال، مما ي�سع الطفل 

في مو�سع الخطر الدائم. 

الأطفال العاملون هم الأكثر معاناة لل�سداع.   

يواجه الأطفال العاملون م�ساكل مع القانون.   

م�ساكل الأ�سنان والجلد كانت اأكثر ظهورا عند الأطفال العاملين والأطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدرا�سة )32%، و %25،   

على التوالي(.

4.5% عند العاملين وهم على مقاعد الدرا�سة  11.1% و  الم�ساكل الفمية )الفم واللثة( كانت العلى لالأطفال العاملين بن�سبة   

والقل عند الأطفال غير العاملين والعاملين في العطل بن�سبة اقل من %1.

مربرات الدراسة:

جاءت درا�سة الأطفال العاملين في القطاع الزراعي  كحاجة 

التي  العلمي  البحث  لجنة  قامت  عندما    ،2009 عام  في 

�سكلها المجل�س والتي قامت باإجراء درا�سة تحليلية للدرا�سات 

الدرا�سة  الأطفال. وك�سفت  المتوفرة في مجال عمل  الأردنية 

التخ�س�سات ودرا�سات معمقة  توفر بحوث متعددة  عن عدم 

حول ق�سايا ذات �سلة بعمل الأطفال. ولكون العمل في القطاع 

لالأطفال،  م�سغل  قطاع  اكبر  ثاني  يعتبر  الأردن  في  الزراعي 

و�سكل ما ن�سبته %27.53،
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��ضيتم خالل عام 2012 ا�ضتخراج الدرا�ضة ب�ضورتها النهائية، �اطالقها في حفل ر�ضمي.

4. مشروع املوازنات الصديقة للطفل:

ب���داأ المجل����س الوطن���ي ل�س���وؤون الأ�س���رة بالتعاون م���ع �سندوق الم���م المتح���دة للطفولة 

)اليون�سي���ف( والحكوم���ة الأردني���ة بالعمل على مفه���وم الموازانات ال�سديق���ة للطفل في 

الأردن في عام 2009، وتعريف الجهات المعنية بماهيته واأهميته. 

وتم خالل عام 2011 اإجراء درا�سة للموزانة بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة للتاأكد من 

اأن الموال المخ�س�سة لبرامج الطفل كافية لتوفير خدمات منا�سبة لجميع الأطفال وذلك 

م���ن خالل تحليل الموازنات ف���ي اأربع وزارات اأ�سا�سية ه���ي: وزارة ال�سحة، وزارة التربية 

والتعليم، وزارة التنمية الجتماعية، وزارة العمل. 

�هدفت الدرا�ضة اإلى:

زيادة وعي اأ�سحاب القرار بالأمور المتعلقة بالطفل وتاأثيرها على الميزانية.   

ترجمة التزامات الحكومات بحقوق الطفل اإلى التزامات مالية.   

تغيير �سيا�سات موازنات الحكومة بما يخدم حقوق الطفل.   

ول تعتب���ر الموازن���ة ال�سديقة للطفل موازنة منف�سلة للطفل، ولكنها محاولة لتحديد حجم الموارد التي تخ�س�سها الدولة لالإنفاق على البرامج 

الت���ي تفي���د الأطفال، وتعك�س م���دى مالئمة البرامج لحتياج���ات الأطفال وموائمتها للحقوق ال���واردة في اتفاقية حقوق الطف���ل بما يتما�سى مع 

م�سلحة الطفل الف�سلى. 

وقد اعتمدت الدرا�سة اتقافية حقوق الطفل اأ�سا�سا لها، كما تم  تحديد ال�سيا�سات الحكومية والت�سريعات التي توؤثر على هذه الحقوق )وبالأخ�س 

الخط���ة الوطني���ة الأردني���ة للطفول���ة 2004-2013(. وت���م مراجعة البرام���ج داخل كل وزارة م���ن الوزارات الت���ي تم تحليل موازنته���ا، وتحليل 

المخ�س�س���ات المر�س���ودة ف���ي الموازنة لبرامج تلك الوزارات. وقد �سم فري���ق البحث الذي عمل على الدرا�سة ثماني���ة باحثين محليين يمثلون 

)وزارة المالي���ة، دائ���رة الموازنة العامة، وزارة التربية والتعلي���م، وزارة ال�سحة، وزارة التنمية الجتماعية( اإ�ساف���ة اإلى م�س�ست�سارين محليين 

ودوليين.

كم���ا ت���م ت�سكيل هيئة مرجعي���ة لتقديم الم�سورة ومراجعة مختلف مراح���ل الدرا�سة وتدقيق ومالئمة البيانات، وق���د تاألفت من المجل�س الوطني 

ل�س���وؤون الأ�س���رة ومنظمة اليوني�سف وبع����س المنظمات غير الحكومية المعنية بالطف���ل )موؤ�س�سة انقاذ الطفل، موؤ�س�س���ة نهر الأردن، ال�سندوق 

الأردن���ي الها�سم���ي للتنمي���ة الب�سرية( وممثلين ع���ن وزارة المالية )دائ���رة الموازنة العام���ة(، وزارة التخطيط والتعاون الدول���ي، وزارة التربية 

والتعليم، وزارة ال�سحة، وزارة التنمية الجتماعية، وزارة العمل.

تع���د ه���ذه الدرا�سة الأولى من نوعها في المنطقة حيث يعتبر الأردن الدولة الأولى في ال�سرق الأو�سط التي تعمل على مبادرة مماثلة. على الرغم 

م���ن ان���ه قد اأجريت م�ساري���ع مماثلة في مجال الموازنات ال�سديقة للطفل ف���ي عدد من الدول النامية وال���دول ذات الدخول المتو�سطة كجنوب 

اإفريقيا.

وق���ام المجل����س باإعداد ن�سرتي �سيا�سات الأولى موجهة ل�سناع القرار والثانية للجمهور بهدف التعريف بمفهوم الموازنات ال�سديقة للطفل. كما 

تجدر الإ�سارة اإلى انه ونتيجة لم�سروع موازنات �سديقة للطفل، تم ت�سمين مفهوم موازنات المراأة والطفل لأول مرة �سمن الموازنة العامة.

��ضيتم خالل عام 2012 ب�ضورتها الر�ضمية، �عقد لقاء مع البرلمانين لتعريفهم بالدرا�ضة �اهدافها.

مربرات املشروع:

�سديقة  موازنه  اإعداد  الى  الحاجة  ظهرت 

لموازنات  تحليلية  درا�سة  اإعداد  بعد  للطفل 

نتائجها  اأظهرت  بالطفل،  المعنية  الوزارات 

اأنه ل توجد مخ�س�سات وا�سحة �سمن موازنة 

للطفل  الواردة  المخ�س�سات  تبين  الدولة 

احتياجات  على  وانعكا�سها  توزيعها  وكيفية 

ي�سمن  نحو  على  الأولويات  ح�سب  الأطفال 

مع  الأطفال  برامج  على  الإنفاق  في  التوازن 

جميع الأولويات الوطنية الأخرى.



المجل�س ال�طني ل�س�ؤون الأ�سرة

22

5. مشروع التوعية الوالدية:

ق���ام المجل�س الوطني ل�س���وؤون الأ�سرة خالل ع���ام 2011، وبالتعاون مع منظمة 

اليوني�س���ف و 13 �سريكًا وطنيًا على متابعة العمل عل���ى م�سروع التوعية الوالدية 

ال���ذي بداأ العمل ب���ه منذ عام 1996، والذي  يهدف اإل���ى تمكين الأهل ومقّدمي 

الرعاية لتوفير بيئة محّبة اآمنة ومحّفزة في البيت، وذلك من خالل م�ساعدتهم 

عل���ى اكت�س���اب المه���ارات والمعلوم���ات لتمكينه���م من تعزي���ز النم���اء النف�سي 

والمعرفي والبدني لأطفالهم في �سن 0-8 �سنوات. وقد تم تطوير برنامج تنمية 

الطفول���ة المبك���رة/ التوعية الوالدي���ة من وحي اتفاقية حق���وق الطفل. ويتعامل 

الم�سروع مع نمو الأطفال ونمائهم من منظور كّلي ينظر اإلى الأطفال باعتبارهم 

اأ�سخا����س كاملين. والطريقة الأف�سل لدع���م نموهم ونمائهم هي بمنحهم دعمًا 

اأف�سل �سمن �سياق الأ�سرة والمجتمع والدولة.

ا�ستهدف البرنامج منذ بداياته عام 1996 الأهالي ومقدمي الرعاية والعاملين 

م���ع الأطف���ال ف���ي الفئة العمرية من عمر الولدة اإلى ثمانية �سن���وات و�ساعد اأكثر من 70 األفًا من الأهل ومقّدم���ي الرعاية على اكت�ساب المعرفة 

بالطرق ال�سليمة لرعاية الطفل، اأي اأن ما ُيقّدر بحوالي 140 األف طفل/ة ا�ستفادوا من تح�ّسن ممار�سات الرعاية في البيت. 

ق���ام المجل����س خالل عام 2010 و2011 وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية )اأجفن���د( بدعم م�سروع التوعية الوالدية من خالل الو�سول 

اإل���ى )54(  األ���ف اأ�س���رة عن طريق عقد دورات تدريبية من قب���ل 13 موؤ�س�سة وطنية )�سبكة البرنامج الوطن���ي للتوعية الوالدية( من خالل عقد 

1530 جل�س���ة  تدريبي���ة لالأهالي حول رعاية الأطفال والممار�سات ال�سحيحة . كما تم من خ���الل الم�سروع تطوير ون�سر مواد تعليمية واإعالمية 
ت�ستهدف الأ�سر والمجتمعات المحلية حول نمو وتطور الطفل حيث تم اإعداد الكتيب التوعوي الموجه اإلى الأهل والعاملين مع الأطفال كملخ�س 

للدليل التثقيفي للعاملين مع الأهالي حول تطور الطفولة المبكرة المعد من قبل منظمة اليوني�سف وال�سركاء الوطنيين لم�سروع التوعية الوالدية.

6. تقرير أطفال األردن: آراء وجتارب ووجهات نظر أطفال ويافعي األردن” :

ق���ام المجل�س خالل عام 2011  بالتعاون مع منظمة اليوني�سف  باإعداد “تقرير 

اأطفال الأردن الأول:اآراء وتجارب ووجهات نظر اأطفال ويافعي الأردن” . 

و ان اإع���داد التقارير الر�سمية هو متابع���ة لتفاقية حقوق الطفل حيث يتم اإلقاء 

ال�س���وء على الت�سريعات والجهود المبذولة �سم���ن اإطار تنفيذ التفاقية، ويعتبر 

ه���ذا التقرير الذي تم اإعداده من قبل اليافعي���ن واليافعات فر�سة لنقل وجهات 

نظرهم في ق�سايا تعنيهم ولها عالقة بهم.  

 وق���د ق���ام المجل����س بت�سكيل فريق م���ن اليافعي���ن وال�سباب، وال���ذي عمل لمدة 

تج���اوزت العام لإعداد التقري���ر الذي يعك�س وجهات نظره���م وق�ساياهم.  وتم 

خ���الل هذه الفترة بناء ق���درات الفريق حول مفهوم الح���ق وبنود اتفاقية حقوق 

الطف���ل وبن���اء قدراتهم حول جمع البيانات ووجه���ات النظر وغيرها من الق�سايا الهامة. ول�سمان تمثيل اأكب���ر فئة من الأطفال وال�سباب، تمكن 

الفري���ق م���ن الو�سول لأكثر من األف طفل ويافع �سمن لقاءات في المدار�س والمراك���ز ودور الرعاية ومراكز األحداث وبرامج لالأطفال العاملين 

وغيرها. 

ول�سمان مو�سوعية التقرير، زار الفريق مجموعة من الجهات الر�سمية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية واإدارة حماية الأ�سرة وغيرها.

وبح�سور جاللة الملكة رانيا العبداهلل ، عقدت ور�سة عمل خالل �سهر كانون الول لم�سادقة فريق اليافعين على التقرير مع مجموعة مكونة من 

مربرات املشروع:

�سكان  من   %20 حوالي  الثامنة  دون  الأطفال  ي�سكل 

الأردن، منهم 35% ملتحقون بالتعليم ما قبل المدر�سة 

اأما  النهارية.  المراكز  في  م�سجلين   %2 من  واأقل 

كان  لذا  المنزل.  في  الرعاية  يتلقون  الأطفال  اأغلبية 

من ال�سروري الو�سول الى اأكبر عدد ممكن من الهالي 

لتزويدهم  �سنوات  ت�سع  من  اأقل  اأطفال  لديهم  الذين 

الأطفال  نماء  حول  الالزمة  والمعلومات  بالمهارات 

وتطورهم.

مربرات املشروع:

اأنف�سهم  اليافعين  بم�ساركة  الأردن  اأطفال  تقرير  جاء 

في  اليافعين  قدرات  تنمية  باأهمية  المجل�س  من  اإدراكا 

التعبير عن اآرائهم وتعزيز دورهم في المجتمع وترجمة 

الطفل  حقوق  اتفاقية  من   12 المادة  لن�س  حقيقة 

بحرية  اآراءه  عن  التعبير  في  الطفل  حق  ت�سمن  والتي 

واإيمانًا من المجل�س باأهمية دور اليافعين في الم�ساركة 

المجتمعية والحياة العامة. 
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ثالثي���ن �س���اب وفتاة ممثلين لكافة محافظات المملك���ة، ا�ستعر�س فيها عدد من اليافعين والفتيات ممن �ساركوا ف���ي التقرير �سمن فريق »اإحنا 

معكم« تجاربهم في العمل لجمع البيانات والتعرف على واقع الطفولة في العديد من المجالت والمجتمعات.

��ض���يتم خ���الل الع���ام 2012 عل���ى النته���اء من التقرير ب�ض���ورته النهائية، �ار�ض���اله الى اللجن���ة الد�لية لحقوق الطفل ف���ي جنيف كملحق 

لتقريري الأردن الرابع �الخام�س لتفاقية حقوق الطفل.

7. مشروع تطوير اخلدمات املقدمة لألطفال من الوالدة إىل أقل من أربع سنوات:

ق���ام المجل�س خالل عام 2011 بالتع���اون مع وزارة التنمية الجتماعية وبدعم من برنامج 

الخلي���ج العربي للتنمية »اأجفند«، باإعداد النتاج���ات الخا�سة والعامة للطفل الأردني بناءًا 

على المعايير النمائية للطفل الأردني: وهي ما يتوقع اأن يحققه الطفل الأردني في المرحلة 

العمري���ة من الولدة اإلى اأقل من اأربع �سنوات، حيث اعتمد تعريف النتاج التعليمي على انه 

»ال�سل���وك ال���ذي ي�ستطيع الطفل اأن يقوم به بعد مروره ف���ي خبرة تعليمية مالئمة من�سجمًا 

تماًما مع خ�سائ�س المرحلة العمرية التي اقترن بها«.

وبن���اء عل���ى النتاجات العامة والخا�سة تم اإعداد دليل الأن�سط���ة للعاملين مع الأطفال دون 

الرب���ع �سنوات، وقد �سمل هذا الدليل المرحلة العمرية م���ن عمر الميالد اإلى اأربع �سنوات 

بكاف���ة جوانب النم���و �سواء م���ن ناحية النم���و الج�سمي، المعرف���ي، اللغ���وي، والجتماعي 

النفعال���ي. ويحتوي الدليل عل���ى اأربعة اأجزاء مق�سمة ح�سب الفئ���ات العمرية، كما ت�سمن 

عدد من الأن�سطة ح�سب كل نتاج والأدوات الالزمة لتطبيقه واآلية وكيفية تطبيقه مع ر�سوم 

اإي�ساحيه لكل ن�ساط. كما اأ�ستمل الدليل على جداول تقييم لتطور نمو الطفل يتم من خاللها قيا�س مدى تطور نمو الطفل وفق المرحلة العمرية 

التي يمر بها. 

نص املادة 12:

تكفل الدول الأطراف في هذه التفاقية للطفل القادر على تكوين اآرائه الخا�سة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع الم�سائل   .1
التي تم�س الطفل، وتولى اآراء الطفل العتبار الواجب وفقا ل�سن الطفل ون�سجه.

ولهذا الغر�س، تتاح للطفل، بوجه خا�س، فر�سة ال�ستماع اإليه في اأي اإجراءات ق�سائية واإدارية تم�س الطفل، اإما مبا�سرة، اأو من   .2
خالل ممثل اأو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

18 �سنة،  50% من �سكان الأردن هم دون 
ومع دخول المراأة الأردنية الى �سوق العمل، 

الأطفال،  رعاية  لدور  حاجة  هناك  اأ�سبح 

عام  في  ح�سانة   730 عددها  بلغ  حيث 

  %1.7 اللتحاق  ن�سبة  بلغت  كما   2002
التطور  من  الرغم  وعلى   ، العام  نف�س  في 

الملمو�س في هذا المجال اإل اأن الحاجة ما 

الخدمات  نوعية  على  للتاأكيد  ملحة   زالت 

ودعم  الجهود  وماأ�س�سة  لالأطفال  المقدمة 

ا�ستمراريتها.
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وت���م ت�سمي���م برنامج محو�سب لدليل الأن�سطة بطريقة �سهلة ال�ستخ���دام، ويتميز البرنامج باآلية بحث تي�سر الو�س���ول للن�ساط المنا�سب ح�سب 

الفئ���ة العمري���ة اأو المجال المراد العمل عليه حيث يتم عر�س الن�س���اط ب�سكل مف�سل ومدعم بال�سور. كما يقوم البرنامج على تقييم مدى تطور 

مهارات الطفل وبناءًا على نتيجة التقييم المطبق لكل طفل يتم عر�س الأن�سطة المنا�سبة له والتي تعمل على تنمية المهارة ال�سعيفة لديه .

كما وتم خالل عام 2011 اإطالق الدليل في الثاني من ت�سرين الأول وتزامن حفل اطالقه الحتفال بيوم الطفل العربي من خالل اقامة كرنفال 

احتفال���ي لالأطفال في قرية بلعم���ا في محافظة المفرق بالتعاون مع العديد من الموؤ�س�سات الحكومي���ة والخا�سة التي دعمت الكرنفال، وت�سمن 

الكرنفال العديد من الفعاليات التي ا�ستهدفت الطفل كالم�سابقات، والر�سم، وعر�س لحكايات �سم�سم.

8. مشروع إنشاء نظام اعتماد لرياض األطفال اخلاصة واحلكومية 

عمل المجل�س وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية “ اأجفند”، على م�سروع اإن�ساء نظام اإعتماد لريا�س 

الأطف���ال م���ن خ���الل ت�سكيل لجنة فنية م���ن وزارة التربية والتعلي���م للعمل على الم�سروع، وعق���د عدد من الجتماعات؛ حيث ت���م اإعداد التقرير 

المبدئ���ي للم�س���روع والبدء بالعمل على النظام. ولغاي���ات اختبار المعايير، تم اختيار عدد من الريا�س لزيارته���ا وهي رو�سة اأم عبهرة، ورو�سة 

الأمي���رة عالي���ة، ورو�سة �سع���اع النور، ورو�سة الأنامل ال�سغي���رة، ورو�سة المنارة الإ�سالمي���ة، ورو�سة مدر�سة عمان الوطني���ة. وبناء على نتائج 

الختبار تم تطوير المعايير المهنية، وتم زيارة الرو�سات مرة اأخرى ل�سمان مدى فاعلية هذه المعايير على ار�س الواقع. 

��ض���يعمل المجل����س خ���الل ع���ام 2012 عل���ى ح�ض���د الدع���م �التاأيي���د 

ل�ض���ر�رة حماية الأ�ض���رة �الطفل م���ن اأخطار النترنت. كما �ض���يعمل 

مع الموؤ�ض�ض���ات ال�ض���ريكة بتقييم الخطة الوطني���ة الأردنية للطفولة 

2004-2013، �اإط���الق درا�ض���ة موازن���ات �ض���ديقة للطف���ل م���ن قبل 
المعنيي���ن �ا�ض���تكمال العم���ل عل���ى الم�ض���ر�ع ل�ض���مان تنفي���ذه. كم���ا 

�ض���يعمل المجل����س عل���ى تنفي���ذ المرحلة الثاني���ة من م�ض���ر�ع تطوير 

الخدمات المقدمة لالأطفال من الولدة الى اأقل من اأربع �ضنوات.

احتفال اطالق دليل الأن�سطة لالأطفال من الميالد الى اأربع �سنوات تزامن مع يوم الطفل العربي

)بلعما-المفرق( 2011/10/2

الخدمات  تقديم  في  والتعليم  التربية  وزارة  م�ساهمة  اأن 

لالأطفال في الفئة العمرية من 5-6 �سنوات ل تتجاوز %15 

من مجموع الخدمات، في حين ي�سكل القطاع الخا�س ن�سبة 

تقيمية  درا�سة  وفي  القائمة.  الريا�س  دور  ملكية  من   %70
النتائج وجود �سعف  اأو�سحت   2006 لعام  الأطفال  لريا�س 

الأطفال من  ريا�س  المقدمة في قطاع  الخدمات  نوعية  في 

حيث تدني م�ستوى المعلمين الموؤهلين وعدم كفاية النظام 

الإ�سرافي اإ�سافة اإلى عدم وجود ما يكفي من برامج التدريب 

المقدمة لمعلمي ريا�س الأطفال اأثناء الخدمة.
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ثالثا: انجازات المجلس في مجال التشريعات والسياسات:
م���ن �سم���ن الدوار الرئي�سية التي يتولها المجل�س الم�ساهمة في تطوير ال�سيا�س���ات والت�سريعات ذات العالقة بالأ�سرة لتمكينها وتلبية حاجاتها 

الأ�سا�سي���ة وم�ساركتها ف���ي الحياة العامة بهدف حمايتها وتحقي���ق ا�ستقرارها ول�سمان القيام بوظائفها كوح���دة اأ�سا�سية في المجتمع الأردني. 

ويعمل المجل�س على تفعيل م�ساركة الأ�سرة في الحياة العامة مع اإيالء �سوؤون المراأة وال�سباب والأطفال رعاية خا�سة ومتابعة الجهود الرامية اإلى 

تحقيق اأهداف القوانين والتفاقيات الدولية المتعلقة ب�سوؤون الأ�سرة والمراأة والأطفال وال�سباب التي �سادقت عليها المملكة، اإ�سافة للم�ساهمة 

ف���ي تطوي���ر الت�سريعات لمراعاة احتياجات الأ�سرة �سمان���ا ل�ستقرارها. وي�سار اإلى اأن المجل�س يقوم بهذا الدور من خالل ما ن�ست عليه المادة 

6 م���ن قان���ون المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة رقم 27 ل�سنة 2001،  على اأنه من المه���ام وال�سالحيات التي يمار�سها المجل�س، والم�ساهمة في 
تطوير الت�سريعات لمراعاة احتياجات الأ�سرة و�سمان اأمنها وا�ستقرارها. وتتمثل اأهم انجازات المجل�س في مجال الت�سريعات بمايلي:

1. إعداد واطالق التقارير االولية للربوتوكولني االختياريني امللحقني إلتفاقية حقوق الطفل: 

ق���ام الأردن بالت�سدي���ق عل���ى كل من البروتوكول الختي���اري الملحق باتفاقية حقوق الطفل ب�س���اأن بيع الأطفال وبغاء الأطف���ال والمواد الباحية 

ع���ن الأطف���ال، والبروتوكول الختياري لتفاقي���ة حقوق الطفل ب�ساأن ا�ستراك الأطف���ال في ال�سراعات الم�سلحة في ع���ام  2006، ووفقا  لن�س 

الم���ادة 12 الم�سترك���ة بي���ن البروتوكولين ، تلزم الدول الط���راف، بتقديم تقرير الى لجنة حق���وق الطفل يقدم معلوم���ات �ساملة حول التدابير 

الت���ي اتخذته���ا لتنفيذ اأحكام البروتوكولين . وتعد هذه التقارير تقارير اأولية  على اعتب���ار اأنها التقرير الأول الذي يقدمه الأردن بعد الم�سادقة 

عل���ى البروتوكولت. حيث قام المجل�س الوطن���ي ل�سوؤون الأ�سرة خالل عام 2011 وبال�سراكة مع وزارة الخارجية وبدعم من منظمة اليوني�سيف، 

باإع���داد التقريري���ن؛ حيث تهدف التقارير الى تقديم معلومات �ساملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ اأحكام البروتوكول، من خالل  مخاطبة 

الجه���ات الر�سمي���ة لغايات ت�سكي���ل اع�ساء اللجنة التوجيهي���ة واللجان الفرعية،  وت�سمية �سب���اط الرتباط والممثلين ع���ن الموؤ�س�سات المعنية، 

وت���م عر����س الن�سو�س الخا�سة بكل موؤ�س�سة وتقديم المعلومات المتعلقة بها من خالل �سل�سل���ة اجتماعات عقدت لهذه الغاية. وخل�س الم�سروع 

ال���ى رف���ع التقارير بمح�سر خا�س اإلى وزارة الخارجية ليتم ا�ستكمال ار�ساله اإلى الجهات الدولي���ة وفقا لالإجراءات الخا�سة بذلك. وتم اطالق 

البروتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل �سمن ور�سة عمل وطنية تحت رعاية وزارة الخارجية ومنظمة اليوني�سيف .

2. إعداد واطالق التقريرين الرابع واخلامس التفاقية حقوق الطفل: 

�سم���ن مهم���ة المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة في متابعة  الجهود الرامية اإلى تحقيق اأهداف التفاقيات الدولية المتعلقة ب�سوؤون الأ�سرة والمراأة 

والأطف���ال وال�سب���اب والتي �سادقت عليه���ا المملكة من خالل تقديم معلومات ح���ول التدابير التي اتخذتها الأردن لتنفي���ذ اأحكام اتفاقية حقوق 

الطف���ل، يتعي���ن عل���ى الأردن اأن يعمل عل���ى تقديم التقريرين الراب���ع والخام�س لبيان مدى التط���ورات  في تنفيذ بنود التفاقي���ة،  والجابة على 

المالحظ���ات الختامية  الت���ي قدمتها لجنة حقوق الطفل حول التقرير الدوري الثالث  المقدم من الأردن . وقام المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 

خ���الل ع���ام 2011 وبالتع���اون مع وزارة الخارجية باإع���داد التقريرين الدوريين الراب���ع والخام�س من خالل مخاطبة الجه���ات الر�سمية لغايات 

ت�سكي���ل اع�س���اء اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية  وت�سمية �سباط الرتباط والممثلين عن الموؤ�س�سات المعنية ، وتم عر�س الن�سو�س الخا�سة 

ب���كل موؤ�س�س���ة والمالحظات الختامية وتقدي���م المعلومات المتعلقة بها من خالل �سل�سلة اجتماعات عقدت له���ذه الغاية وبذات الآلية المتبعة في 

اإع���داد التقاري���ر الولية المتعلق���ة بالبروتوكولت الملحقة باتفاقية حقوق الطف���ل. وخل�س الم�سروع الى رفع التقري���ر بمح�سر خا�س اإلى وزارة 

الخارجي���ة ليت���م ا�ستكمال ار�ساله اإلى الجهات الدولية وفقا لالإجراءات الخا�سة بذلك.وتم اطالق  التقريرين الدوري الرابع والخام�س لتفاقية 

حق���وق الطف���ل برعاية جاللة الملكة راني���ا العبد اهلل المعظمة، وقد تناول التقري���ر مجموعة المبادئ العامة التي يج���ب اأن توؤخذ بعين العتبار 

كحقوق للطفل وهي عدم التمييز وم�سالح الطفل الُف�سلى، وحق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، واحترام اآراء الطفل. 

3. اعادة النظر يف قانون احلماية من العنف األسري:

عم���ل المجل����س خ���الل عام 2011 ومن خالل الفريق الوطني لحماي���ة الأ�سرة على ح�سد الدعم من اأجل تعديل قان���ون حماية الأ�سرة من العنف 

ال�س���ري. فالقان���ون- ح�سب راأي المجل����س-  بحاجة اإلى اإعادة نظر ب�سورة تكاملية و�سمولية وجعل الن�سو����س القانونية فيه تتالءم وتتوافق مع 

احتياج���ات الأ�س���رة الأردنية، وبما ين�سجم مع الإطار الوطني لحماية الأ�سرة، وب�سورة ت�سمن المحافظة على تما�سك الأ�سرة وتحقيق الردع في 
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الجرائم. وهذه اأهم المبررات التي ذكرها المجل�س في مذكرته حول تعديل قانون حماية الأ�سرة من العنف:

واأفرادها  الأ�سرة  تحتاجها  التي  الخدمات  اأهم  وتو�سيح  الأ�سرية  الحالة  درا�سة  على  التركيز  يتم  بحيث  تعديل  اإلى  العام  النهج  يحتاج   

المعنفين ومرتكبي العنف، بما في ذلك خدمات الإر�ساد الأ�سري والنف�سي والجتماعي، اإ�سافة اإلى الخدمات الطبية والتعليمية والقانونية 

والإيوائية بما ي�سمن المحافظة على الأ�سرة وكيانها.

اأهمية و�سع تعريف للعنف الأ�سري وفقا لما ورد في الإطار الوطني لحماية الأ�سرة وادماج الق�ساء ال�سرعي في الإجراءات الخا�سة بتقديم   

الحوال  ناحية  من  لالأ�سرة  الراهن  والو�سع  الأ�سري  العنف  بين حالت  بالربط  يتعلق  فيما  الأ�سري خا�سة  العنف  الحماية من  خدمات 

ال�سخ�سية والعالقات بين افرادها. 

اآلية التبليغ المن�سو�س عليها في القانون تحتاج اإلى تو�سيح، ومراجعة مع الجهات الطبية والجتماعية والتعليمية التي تواجه حالة عنف   

اأ�سري بما ي�سمن حماية المبلغ وال�سحية، بحيث تحدد حالت التبليغ الإلزامي ومدى ان�سجامها مع عمر ال�سحية وفيما اإذا كان طفاًل اأم 

بالغا.

اأفراد الأ�سرة على  اأ�سري قد تقع من  باأحكام القانون مما يخرج حالت عنف  القانون ا�سترط الإقامة في البيت ال�سري لغايات ال�سمول   

بع�سهم ) مثال اعتداء الأخ على اأخته المتزوجة والتي تقيم في بيت زوجها( .

اعادة النظر في الن�س المتعلق باإختيارية الخ�سوع لجل�سات الإر�ساد الأ�سري وذلك بموجب قرار من المحكمة واأن ل يخ�سغ ذلك لرغبة   

الطراف.

رابعًا: إنجازات المجلس في مجال اإلعالم:
به���دف رف���ع الوعي وح�سد الدعم الوطني للق�سايا وال�سيا�سات التي تتعّلق بالأ�سرة الأردنية وحقوق اأفرادها، ولتحقيق دور المجل�س كهيئة لح�سد 

الدعم يعم���ل برنام���ج الت�سال وح�س���د الدعم على تحقيق هذا الهدف من خالل ت�سجيع م�ساركة الأ�س���رة واأفرادها في الحياة العاّمة، مع ايالء 

اهتمام���ا خا�سا  بفئ���ات المراأة، وال�سباب، والطفل، من خالل الحم���الت والو�سائل المختلفة الأخرى، وت�سجي���ع الن�ساطات الإعالمية والثقافية 

والجتماعي���ة ذات العالق���ة والتي تهم الأ�سرة واأفرادها. ا�سافة ال���ى تقوية العالقات الموؤ�س�سية مع الأطراف الدولي���ة والإقليمية والوطنية التي 

تعمل في مجال �سوؤون الأ�سرة وتعزيز العالقات مع و�سائل الإعالم المختلفة لزيادة وعيهم عن البرامج ذات العالقة بالأ�سرة.

عم���ل المجل����س خالل عام 2011 على تفعيل دور �سبكة الإعالميين الأردنيين لحماية الأ�سرة م���ن العنف الأ�سري من اأجل ك�سب الدعم والتاأييد 

لق�ساي���ا حماية الأ�سرة، ولتكون اأن�سطة ه���ذه ال�سبكة حلقة �سمن �سل�سلة من الجهود والتوجهات التي ي�سطلع بها المجل�س في التعاون والت�سارك 

مع و�سائل الإعالم المختلفة من اأجل اإحكام دائرة الت�سدي للعنف الأ�سري على الم�ستوى الوطني .

ولتعزيز هذا الدور قام المجل�س بتنظيم مجموعة من الأن�سطة لأع�ساء ال�سبكة الإعالمية منها: 

عقد موؤتمر �ضحفي تنا�ل انجازات المجل�س بمنا�ضبة مر�ر ع�ضر �ضنوات على تاأ�ضي�س المجل�س.  .1

عقد لقاء حواري حول اأهمية الطب ال�ضرعي �د�ره في حماية الأ�ضرة.  .2

لالأ�ضرة  تقدمها  التي  الخدمات  �تفا�ضيل  الدارة  انجازات  اأهم  عن  للحديث  الأ�ضرة  حماية  ادارة  مدير  مع  حواري  لقاء  عقد   .3
�المجتمع .

جولة اإعالمية الى مركز ا�ضالح �تاأهيل الجويدة/ ن�ضاء لالإطالع على الخدمات التي يقدمها المركز للن�ضاء �مقابلة �ضيدات ادى   .4
�قوع العنف الأ�ضري عليهن الى ارتكابهن جرائم.

جولة اإعالمية الى دار الوفاق الأ�ضري لالإطالع على الخدمات التي تقدمها الدار �مقابلة بع�س ال�ضيدات المعنفات.  .5
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إصدارات المجلس لعام 2011

الدرا�ضات �الأبحاث

  دليل الإر�ساد الأ�سري

  درا�سة الآثار المترتبة على عمل الأطفال في الأردن )الج�سمية والجتماعية والنف�سية(

  دليل الأن�سطة للعاملين مع الأطفال من الميالد اإلى اأربع �سنوات

  كتاب المراأة والأمن الإن�ساني

  نظام �سمان الجودة للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري

  دليل العتماد و�سبط الجودة للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري الخدمات التربوية

  دليل العتماد و�سبط الجودة للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري الخدمات الجتماعية والإيوائية

  دليل العتماد و�سبط الجودة للموؤ�س�سات مقدمة الخدمة لحالت العنف الأ�سري الخدمات ال�سحية

  الدليل التدريبي للتوعية حول عمل الأطفال

  كتيب التوعية الوالدية

  كتيب ع�سرة اأعوام من التخطيط ال�ستراتيجي والمتابعة

الن�ضرات

  برو�سور دليل الأن�سطة لالأطفال من الميالد اإلى اأربع �سنوات

  ن�سرة مبادرة اإعداد الموازنات ال�سديقة للطفل ) عدد رقم 1( كانون الثاني 2011

  ن�سرة مبادرة اإعداد الموازنات ال�سديقة للطفل ) عدد رقم 2( كانون الثاني 2011

التقارير �الكتب  ال�ضنوية

  التقرير ال�سنوي للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 2010

  الكتاب الإعالمي ال�سنوي 2010
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الداعمون لعام 2011

• الحكومة الأردنية 
• ال�سفارة الهولندية

• دولة المارات العربية المتحدة
• برنامج الخليج العربي للتنمية )الجفند(

• موؤ�س�سة الم�ستقبل
• وزارة العمل الميركية

• منظمة اليون�سيف
• الأكاديمية لتطوير التعليم – م�سروع تعزيز وتطوير المجتمع المدني 

• فريق منظمات الأمم المتحدة في الأردن 
• المعهد ال�سويدي

كلمة شكر وتقدير
يتقدم المجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة بال�سكر والتقدير الى كافة �سركائه من الموؤ�س�سات التي �ساهمت في تنفيذ اأن�سطة وبرامج المجل�س 

المتع���ددة. كم���ا ويتقدم المجل�س بال�سكر الجزيل والتقدير والعرفان  الى كافة الموؤ�س�سات المانحة التي قامت بدعم برامج المجل�س خالل 

عام 2011.






