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التقرير السنوي لعام 2014

الكلمة االفتتاحية:
يتشــرف المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بــأن يقــدم
باكــورة إنجازاتــه لعــام  2014مؤكــداً علــى مواصلــة
مســيرته فــي العمــل علــى مختلــف القضايــا األســرية
ووضعهــا علــى ســلم أولوياتــه مسترشــداً بتوجيهــات
صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة حفظهــا
هللا (رئيــس مجلــس أمنــاء المجلــس الوطنــي لشــؤون
األســرة) وتأكيدهــا علــى إيــاء الرعايــة والحمايــة
لألســرة لتبقــى األســاس المتيــن لمجتمــع آمــن ومســتقر.
وانطالقــا ً مــن ممارســة المجلــس لــدوره المتمثــل فــي
العمــل علــى تحســين نوعيــة حيــاة األســرة األردنيــة
وعلــى كافــة األصعــدة فقــد اســتطاع المجلــس وبجهــود
كافــة العامليــن فيــه وبالشــراكة مــع كافــة المؤسســات
الوطنيــة الحكوميــة وغيرالحكوميــة والقطــاع الخــاص
مــن تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات وبنهــج عمــل
تشــاركي ترســيخا ً لمبــدأ العمــل بــروح الفريــق الواحــد
لالرتقــاء بالخدمــات المقدمــة لألســرة األردنيــة.
ولقــد عمــل المجلــس علــى إقامــة شــراكات عمــل مؤمئسســه مــع عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة مــن خــال توقيــع العديــد مــن
مذكــرات التفاهــم لتنفيــذ عــدد مــن برامــج العمــل المشــتركة ومــن هــذه المؤسســات ( وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات
اإلســامية ،ودائــرة االفتــاء العــام ،وجمعيــة المركــز االســامي ،وتكيــة ام علــي) .كمــا وعــزز شــراكته مــع مؤسســات
المجتمــع المدنــي مــن خــال التعــاون مــع عــدد مــن الجمعيــات كجمعيــة نســاء خلــدا لالصــاح األســري وجمعيــة نســاء كلنــا
للوطــن فــي ديــر عــا لتقديــم النصــح واالرشــاد البنــاء هــذه المناطــق.
وألن األســرة هــي الحاضنــة األولــى إلعــداد الطفــل ألداء واجبــه مســتقبالً كمواطــن وكعضــو فاعــل فــي المجتمــع؛ فقــد جــاء
إعــداد حقيبــة "خطواتــي األولــى نحــو عالقــات آمنــة" لتوجيــه وتوعيــة األســرة تربويـا ً بالمفاهيــم االيجابيــة لحمايــة األطفــال
لبنــاء عالقــات آمنــة مــع االخريــن وتجنــب الســلوكات التــي قــد تــؤدي الــى اســتغاللهم او االســاءة اليهــم ،كمــا وبــدأ المجلــس
بانشــاء وتأهيــل عــدد مــن الحضانــات فــي محتلــف أقاليــم المملكــة ســعيا لتوفيــر البيئــة اآلمنــة لألطفــال وتأميــن الراحــة النفســية
لــأم العاملــة وكانــت البدايــة تأهيــل حضانــة مدينــة الحســين الطبيــة وســيتابع المجلــس خــال العــام الحالــي والعــام القــادم
انشــاء وتأهيــل العديــد مــن الحضانــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص وفــي مختلــف أقاليــم المملكــة.
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وحرص ـا ً مــن المجلــس علــى متابعــة القضايــا التــي تؤثــر علــى تماســك األســرة وإســتقرارها فقــد باشــر بتنفيــذ سلســلة مــن
النــدوات الحواريــة كقضايــا الطــاق والعنــف المجتمعــي والتــي جــاءت مخرجاتهــا بتطبيقــات عمليــة علــى أرض الواقــع
مــن خــال العمــل جميعــا يــداً بيــد لحمايــة أســرنا وتمكينهــا مــن ممارســة أدوارهــا البنّــاءة لمواجهــة كافــة الضغوطــات التــي
تواجههــا.
وكثــف المجلــس جهــوده فــي قضايــا الحمايــة حيــث جــاءت ثمــار مشــروع نظــام اعتمــاد وضبــط جــودة الخدمــات المقدمــة
فــي مجــال حمايــة األســرة مــن العنــف األســري باعتمــاد المعاييــر مــن قبــل رئاســة الــوزراء فــي العــام  2014وتعميمهــا
علــى المؤسســات الوطنيــة المعنيــة للعمــل بهــا ،كمــا كثــف الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف (والــذي يعمــل تحــت
مظلــة المجلــس) جهــوده بمتابعــة العديــد مــن القضايــا التــي نتــج عنهــا وفيــات أطفــال نتيجــة تعرضهــم لالســاءة مــن خــال
تشــكيل اللجــان والمتابعــة مــع الجهــات المعنيــة حــول االجــراءات المتخــذة وتحديــد الثغــرات والســلبيات اثنــاء التعامــل مــع
هــذه القضايــا لتالفيهــا مســتقبالً.
وختامــا؛ وإذ يقــدم المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة نبــذة بســيطة عــن إنجازاتــه؛ فانــه يأمــل أن تكــون هــذه اإلنجــازات
تصــب بمصلحــة أســرتنا األردنيــة ومصلحــة أفرادهــا ،مؤكديــن فــي هــذا المقــام علــى خالــص شــكرنا وتقديرنــا لمجلــس
األمنــاء برئاســة صاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــدهللا المعظمــة لدعمهــم الدائــم للعامليــن بالمجلــس ،كمــا ونتقــدم بالشــكر
والعرفــان لجميــع الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص والجهــات الدوليــة لتعاونهــم
مجســدين بذلــك العمــل بــروح الفريــق الواحــد مــن أجــل طفولــة ســعيدة وشــباب واعــد وشــيخوخة آمنــة.
داعي ـا ً هللا العلــي القديــر أن يوفقنــا جميعــا للعمــل لمــا فيــه مصلحــة ابنــاء وطننــا العزيــز فــي ظــل حضــرة صاحــب الجاللــة
الهاشــمية الملــك عبــدهللا الثانــي ابــن الحســين المعظــم أعــز هللا ملكــه.

وهللا ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون األسرة
فاضل محمد الحمود
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المجلس الوطني لشــؤون األســرة
هويه أردنية  ...رؤية عالمية
التأســيس :تأســس المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة بموجــب قانــون رقــم ( )27لعــام  ،2001وجــاء تأســيس المجلــس بهــدف
تحســين مســتوى معيشــة حيــاة األســرة األردنيــة وحيــاة أفرادهــا ســواء أكانــوا أطفــاال أو شــبابا أو نســاء أو كبــار ســن.
الرؤية :بيئة معززة ت ّمكن األسرة األردنية من تحقيق إستقرارها ورفاهها.
الرســالة :المســاهمة فــي رســم وتوجيــه السياســات العامــة ،ودعــم الجهــود لتعزيــز مكانــة األســرة األردنيــة وتعظيــم دورهــا
والمحافظــة علــى موروثهــا القيمــي والحضــاري.
القيم المؤسسية:
•الشفافية والمساءلة.
•المصداقية.
•الريادة.
•الخبرة والكفاءة.
•االبتكار.
•المنهج العلمي.
•الجودة.
•التطوير والتحسين.
•الشراكة الفاعلة.
•المتابعة والتقييم.
المنطلقات:
•أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة.
•الدستور األردني.
•االتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها.
•التشريعات الوطنية.
•قانون المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•التوجيهات الملكية.
•الموروث االجتماعي االيجابي.
أدوار المجلس:
•صياغة السياسات.
•إدارة البحوث ومصادر المعلومات.
•حشد الدعم.
•التنسيق والتشبيك.
•المتابعة والتقييم.
•التطوير المؤسسي.
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أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة خالل فترة إعداد التقرير:

•صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة  /رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•معالي الدكتور رجائي المعشر  /نائب رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•معالي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.
•معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
•معالي وزير التربية والتعليم.
•معالي وزيرة التنمية االجتماعية.
•معالي وزير الصحة.
•معالي السيدة ليلى شرف.
•معالي الدكتور محمد حمدان.
•معالي السيد نبيه شقم.
•عطوفة مدير األمن العام.
•عطوفة الدكتور مؤمن الحديدي .
•عطوفة السيدة هاله زريقات.
•عطوفة الدكتور محمد فايز الطراونة .
•عطوفة الدكتور تحسين القطاونة.
•سعادة الدكتورة أدب السعود.
•سعادة الدكتورة سهى الحسن.
•سعادة السيدة فاطمه علي ابو عبطه.
•عطوفة السيد فاضل محمد الحمود /األمين العام .
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أعضاء اللجنة التنفيذية :منبثقة عن مجلس األمناء وتضم في عضويتها:
•معالي الدكتور رجائي المعشر  /رئيس اللجنة التنفيذية.
•معالي الدكتور محمد حمدان/عضو.
•معالي السيد نبيه شقم/عضو.
•سعادة الدكتورة أدب السعود/عضو.
•عطوفة األستاذ تحسين القطاونة/عضو.
•عطوفة السيد فاضل محمد الحمود /االمين العام .

األمانة العامة:
تعتبــر الجهــاز التنفيــذي لعمــل المجلــس ،ويتولــى األميــن العــام اإلشــراف علــى جهــاز األمانــة العامــة( ،ولتحقيــق أهــداف
ورســالة المجلــس يقــوم بتنفيــذ أعمالــه وأنشــطتة طاقــم مــن الموظفيــن مــن مختلــف التخصصــات).
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إنجازاتنا خالل العام 2014

اوال :إنجازاتنا في مجال التنمية األسرية والحماية:
يســاهم المجلــس فــي رفــع شــأن األســرة األردنيــة باعتبارهــا نــواة المجتمــع وال بــد مــن المحافظــة عليهــا وحمايتهــا وتنميتهــا
لتقــوم بدورهــا تجــاه أفرادهــا ومجتمعهــا علــى أكمــل وجــه وتمثلــت أهــم إنجــازات هــذا المجــال:
 -1مشروع مأسسة خدمات اإلرشاد األسري:
جاءت مخرجات هذا المشروع كالتالي:
أ -توقيــع اتفاقيتــي تعــاون الفتتــاح مركزيــن لإلرشــاد األســري:
وقــع المجلــس اتفاقيتــي تعــاون الفتتــاح مركزيــن لإلرشــاد األســري
مــع كل مــن جمعيــة نســاء خلــدا لإلصــاح األســري الفتتــاح مركــز
فــي منطقــة خلــدا ،ومــع جمعيــة ســيدات كلنــا للوطــن إلفتتــاح
مركــز فــي منطقــة ديــر عــا حيــث قــام المجلــس بموجــب هاتيــن
االتفاقيتيــن بتقديــم الدعــم الفنــي لعمــل كل مركــز مــن خــال وضــع
خطــة عمــل ،باالضافــة الــى تقديــم الدعــم المــادي مــن خــال تأثيــث
وتجهيــز المكاتــب لتقديــم خدمــة االرشــاد األســري على أكمــل وجه.
ب -تنفيذ برامج تدريبية:
نفــذ المجلــس برامــج تدريبيــة علــى قضايــا اإلرشــاد األســري المتضمنــة فــي كتــاب ودليــل اإلرشــاد األســري ،وتــم تدريــب
الفئــات التاليــة:
•كافة مفتي المملكة والبالغ عددهم (. )30
•مشــرفي ومشــرفات الوعــظ واإلرشــاد فــي وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية فــي أقليــم الوســط
والبالغ عددهم (.)35
•العاملين والعامالت في مراكز اإلرشاد األسري والبالغ عددهم (.)25
ج  -توقيع مذكرات تفاهم :
وقــع المجلــس مذكــرات تفاهــم بهــدف تعزيــز الوعــي بقضايــا
األســرة بشــكل عــام وقضايــا االرشــاد األســري بشــكل خــاص مــع
عــدد مــن المؤسســات الوطنيــة والمتمثلــة بمايلــي:
•وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.
•دائرة اإلفتاء العام.
•جمعية المركز اإلسالمي الخيرية.
•تكية ام على.
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د -عقد ورشة توعوية:
عقــد المجلــس ورشــة توعويــة فــي منطقــة شــيظم فــي محافظــة الطفيلــة والتــي طرحــت العديــد مــن القضايــا والمشــاكل
األســرية كقضايــا الشــباب والمســنين وقضايــا الطــاق والعنــف والمخــدرات ،باالضافــة الــى طــرح قضايــا االرشــاد األســري
بهــدف نشــر التوعيــة بهــذه الخدمــة حيــث تــم إســتهداف ( )30ســيدة مــن المجتمــع المحلــي.
 -2مشروع كبار السن:
تضمنت مخرجات هذا المشروع كالتالي:
أ -تقييم اإلستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن:
بــدأ المجلــس وبالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار
الســن بتقييــم االســتراتيجية التــي أعدهــا المجلــس خــال العــام  2008مــن خــال وضــع منهجيــة للعمــل وتصميــم أداة لتقييــم
المؤشــرات المتضمنــة فــي الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية .للخــروج بتقريــر تقييمــي يضــم كافــة انجــازات المؤسســات
المعنيــة بكبــار الســن باالضافــة الــى معرفــة التحديــات والعقبــات التــي تواجــه المؤسســات لتنفيــذ االنشــطة المتضمنــة فــي
الخطــة التنفيذيــة.
ب -ورشة تدريبية حول السياسات والخطط الدولية المتعلقة بكبار السن:
عقــد المجلــس ورشــة تدريبيــة متخصصــة حــول السياســات والخطــط الدوليــة المتعلقــة بكبــار الســن والتــي اســتهدفت أعضــاء
اللجنــة الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن ،وطرحــت الورشــة قضايــا ذات عالقــة بالمســنين مــن عــدة
جوانــب ( اجتماعيــة ،وصحيــة ،واقتصاديــة ،وبيئيــة) وهــذه القضايــا تناولتهــا االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن التــي اعدهــا
المجلــس خــال العــام  2008وتــم ربطهــا مــن قبــل خبيــر دولــي بالخطــط واالســتراتيجيات الدوليــة المتعلقــة بكبــار الســن.
 -3الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف:
تمثلت ابرز انجازات الفريق:
متابعــة ومناقشــة مشــروع مراجعــة ملفــات حــاالت العنــف األســري المتراكمــة لــدى إدارة حمايــة األســرة وتشــكيل
لجــان مراجعتهــا وإتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها.
تشكيل لجنة فنية لدراسة الجهود الوطنية بهذا الصدد ووضع خطة عمل وطنية للحد من استخدام العقاب
البدنــي وتوعيــة األســرة وتمكينهــا مــن بدائــل العقــاب حيــث عملــت اللجنــة علــى وضــع مقتــرح خطــة عمــل مبنيــة
علــى تحليــل المعطيــات علــى المســتوى الوطنــي والتــي ركــزت علــى محــاور بنــاء الشــراكات بيــن المؤسســات
الوطنيــة فــي هــذا المجــال ،وتطويــر برامــج تمكيــن لألســرة ببدائــل العقــاب البدنــي ،وتنفيــذ حملــة إعالميــة حــول
اآلثــار الســلبية للعقــاب البدنــي علــى األطفــال وكذلــك العمــل علــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة بصــورة تعــزز
اســتخدام بدائــل العقــاب البدنــي لألطفال.تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق حــول قضيــة جريمــة القتــل التــي اودت بحيــاة
ثــاث ابنــاء مــن أســرة واحــدة علــى يــد والدتهــم فــي منطقــة طــارق والتــي تبيــن الحقــا أنهــا مــن حــاالت العنــف
األســري التــي راجعــت المؤسســات المعنيــة .حيــث قامــت اللجنــة بمراجعــة االجــراءات المتخــذة مــن الجهــات المعنيــة
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وفقــا لمنهجيــات العمــل المعتمــدة لبيــان مواقــع الخلــل والضعــف إن وجــدت فــي اإلجــراءات والمتابعــات المتخــذة
حتــى يتــم االســتفادة ممــا حصــل لغايــات تالفــي ذلــك مســتقبال .
تشــكيل لجنــة فنيــة لدراســة قواعــد البيانــات وانظمــة االحالــة الخاصــة بالعنــف األســري الموجــودة لــدى المؤسســات
الوطنيــة لبحــث ســبل توحيدهــا بمــا يحقــق التنســيق بيــن كافــة المؤسســات الوطنيــة فــي التعامــل مــع حــاالت العنــف
وتحويلهــا بيــن المؤسســات.

 -4مشــروع نظــام اعتمــاد وضبــط جــودة الخدمــات المقدمــة فــي مجــال
حمايــة األســرة مــن العنــف األســري:
تابــع المجلــس خــال العــام  2014تنفيــذ المرحلــة التجريبيــة للمشــروع،
والتــي جــاءت لتحديــد فــرص التحســين الممكنــة علــى الخدمــات التــي
تقدمهــا المؤسســات الخاضعــة لعمليــة التقييــم والمكونــة مــن ســبع
مؤسســات وطنيــة تغطــي كافــة أشــكال الخدمــات االجتماعيــة ،والصحية،
والتربويــة ،والشــرطية وتضمنــت أربــع مؤسســات حكوميــة ( وزارة
التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،ووزارة الصحــة ،وإدارة
حمايــة األســرة) ،وثــاث مؤسســات غيــر حكوميــة (معهــد العنايــة
بصحــة األســرة ،ومؤسســة نهــر االردن ،وإتحــاد المــرأة األردنيــة)
وتمثلــت أهــم مخرجــات المرحلــة التجريبيــة:

عقــد دورة تدريبيــة لضبــاط إرتبــاط المؤسســات الحكومية والغير حكومية حــول المنهجيات واإلجراءات والممارســات
الخاصــة بضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة لحــاالت العنــف األســري ،وبصــورة تحقــق التميــز المؤسســي وتــؤدي إلــى
رضــى العامليــن ومتلقــي الخدمة.
تنفيــذ زيــارات واجتماعــات تقييميــة لكافــة المؤسســات المســتهدفة واعــداد تقاريــر التقييــم للخدمــات المقدمــة مــن قبــل
المؤسســات المســتهدفة ،وخطــط العمــل الخاصــة بــكل مؤسســة لتحســين مســتوى الخدمــة المقدمــة مــن قبلهــا.
تطويــر أدلــة اجرائيــة تســاعد مقدمــي الخدمــات فــي تعاملهــم مــع الحــاالت تمثلــت باعــداد دليــل إجــراءات التعامــل
مــع حــاالت العنــف األســري "إجــراءات اســتقبال الحــاالت وإدارتهــا" ،ودليــل إجــراءات دور اإليــواء فــي اســتقبال
حــاالت العنــف األســري ،وتــم طباعــة هــذه االدلــة و توزيعهــا علــى المؤسســات المعنيــة.
تزويــد المؤسســات الوطنيــة المســتهدفة بالمشــروع بثالثــة أجهــزة حاســوب محمــول لــكل منهــا ،وذلــك لتطويــر قواعد
البيانــات الخاصــة بحــاالت العنــف األســري الســتخدامها فــي إعــداد الدراســات ،وإصــدار اإلحصائيــات المختلفــة
التخــاذ القــرارات وتوجيــه السياســات المؤسســية.
عقد خلوة فنية للمعنيين من المؤسسات المشاركة لمناقشة مسودة المعايير واعتمادها بصورتها النهائية.
طباعــة وإطــاق النســخة المحدثــة مــن معاييــر نظــام االعتمــاد وضبــط الجــودة للخدمــات المقدمــة لحــاالت العنــف
األســري تحــت رعايــة معالــي وزيــرة التنميــة االجتماعيــة.
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اعتمــاد معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة للخدمــات المقدمــة مــن قبــل رئاســة الــوزراء بقــرار رقــم  5980تاريــخ
 2014/10/12وتعميمهــا علــى المؤسســات الوطنيــة المعنيــة للعمــل بهــا.
عقــد اجتماعــات مــع جائــزة الملــك عبــد هللا الثانــي للتميــز لمناقشــة آليــات التعــاون بيــن المجلــس والجائــزة لتنفيــذ
أنشــطة المتابعــة الخاصــة بالتــزام المؤسســات الوطنيــة بالمعاييــر ،وأطــر ادراجهــا ضمــن معاييــر جائــزة الملــك
عبــدهللا الثانــي للتميــز لدورتهــا .2017/2016

 -5مشروع أتمتة اجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري:
اســتم ّر المجلــس خــال العــام  2014بالمرحلــة التجريبيــة لمشــروع أتمتــة اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري،
وتضمنــت اهــم ثمــار المشــروع للعــام  2014والــذي يشــرف عليــه الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة ،ويأتــي بتمويــل مــن
الحكومــة األردنيــة ومنظمــات األمــم المتحــدة مايلــي:
توفيــر الدعــم الفنــي المباشــر للعامليــن فــي إدارة حمايــة األســرة والمؤسســات الشــريكة حــول كيفيــة اإلدخــال ومتابعــة
الحــاالت وتحويلهــا بيــن المؤسســات.
إجــراء تقييــم للمرحلــة التجريبيــة مــن نظــام أتمتــة إجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري بهــدف تشــخيص
الوضــع المؤسســي القائــم للمشــروع ومــدى تفعيلــه علــى أرض الواقــع وتحديــد مجــاالت وفــرص التحســين لضمــان
نجــاح النظــام وتعميمــه علــى باقــي محافظــات المملكــة ،وتــم إعــداد تقريــر بالتقييــم والــذي جــاء مــن ابــرز توصياتــه؛
ضــرورة التوســع فــي المشــروع وتعميــم النظــام فــي محافظــات المملكــة.
إعــداد مســودة اتفاقيــة تعــاون بيــن كافــة المؤسســات الشــريكة بالمشــروع بهــدف مأسســة العمــل فــي تنفيــذ المشــروع
وتحديــد ادوار ومســؤوليات كافــة الشــركاء فــي تنفيــذ المشــروع الســتدامة النظــام.

 -6مشروع تقييم اإلستراتيجية الوطنية لحماية األسرة والوقاية من العنف األسري:
بــدأ المجلــس بتنفيــذ مشــروع إعــداد دراســة تقييــم االســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة األســرة والوقايــة مــن العنــف األســري
باشــراف الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف وبتمويــل مــن صنــدوق االمــم المتحــدة للســكان للتعــرف علــى مــدى
تحقيــق اهــداف خطــة التقييــم علــى المســتوى الوطنــي ،وتوثيــق كافــة االنجــازات الوطنيــة فــي مجــال حمايــة األســرة خــال
الفتــرة  .2014-2005وتحديــد الثغــرات والفجــوات فــي عمــل المؤسســات ووضــع اقتراحــات لســد هــذه الفجــوات وتحديــد
ادوار ومســؤوليات المؤسســات المعنيــة وفقــا لمحــاور الخطــة اإلســتراتيجية لالسترشــاد بهــا عنــد التخطيــط إلعــداد الخطــة
اإلســتراتيجية لألعــوام القادمــة.
 -7مشروع تحديث اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري:
بــدأ المجلــس تحــت اشــراف الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف وبتمويــل مــن منظمــات األمــم المتحــدة ( منظمــة
اليونيســف ،وصنــدوق االمــم المتحــدة للســكان ،والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن) بالعمــل علــى تنفيــذ
مشــروع تحديــث االطــار الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف األســري وذلــك لمراجعــة وثيقــة االطــار لتحديــد الثغــرات
والفجــوات ،وتحديــد آليــات العمــل التشــاركي فــي التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري.
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 -8دراسة مسحية لخدمات خطوط حماية الطفل في األردن :
بــدأ المجلــس بتنفيــذ دراســة مســحية لخدمــات خطــوط حمايــة الطفــل (  )Hot lineعلــى المســتوى الوطنــي تحــت اشــراف
الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف وبتمويــل مــن منظمــة اليونيســف بهــدف التعــرف علــى انتشــار خطــوط حمايــة
األطفــال وأســرهم والخدمــات التــي تقدمهــا علــى المســتوى الوطنــي ،و تحديــد الثغــرات والفجــوات علــى المســتوى المؤسســي
والوطنــي التــي تحــول دون تفعيلهــا ،ووضــع التصــور المســتقبلي لتحســين عملهــا ونشــرها علــى المســتوى الوطني ،وتحســين
مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا ،واســتدامة عملهــا.
 -9تطويــر معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة لخدمــات دور اإليــواء المختلفــة ( األحــداث ،كبــار الســن ،الحمايــة مــن العنــف
األســري ،التســول ،األيتــام):
بــدأ المجلــس بتنفيــذ مشــروع تطويــر معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة لخدمــات دور االيــواء تحــت اشــراف الفريــق الوطنــي
لحمايــة األســرة مــن العنــف وبتمويــل مــن منظمــات االمــم المتحــدة (منظمــة اليونيســف ،وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان،
والمفوضيــة الســامية لالمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن) لضمــان جــودة خدمــات الرعايــة االيوائيــة التــي تقدمهــا دور االيــواء
للمســتفيدين مــن خدماتهــا (األحــداث ،كبــار الســن ،الحمايــة مــن العنــف األســري ،التســول ،األيتــام) وبصــورة تدعــم وزارة
التنميــة االجتماعيــة فــي اإلشــراف والتفتيــش علــى مراكــز الرعايــة ،وتقييــم خدماتهــا لتحديــد الفجــوات والثغــرات فــي
مســتوى الخدمــة التــي تقدمهــا ،لوضــع األطــر التنفيذيــة لســد هــذه الثغــرات.
وتضمنت أهم ثمار المشروع للعام  2014مايلي:
التعاقــد مــع مجلــس اعتمــاد المؤسســات الصحيــة لتطويــر المعاييــر الخاصــة بــدور اإليــواء ووضــع منهجيــة عمــل
واضحــة لتطويــر المعاييــر واعتمادهــا مــن قبــل الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف والمجلــس الوطنــي
لشــؤون األســرة واللجنــة الفنيــة للمشــروع.
القيــام بمراجعــة مكتبيــة لكافــة الوثائــق ذات العالقــة فــي مجــال الخدمــات االيوائيــة علــى المســتوى الوطنــي والعالمــي،
وإجــراء مراجعــة شــاملة ألفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال ،والقيــام بدراســة لواقــع الخدمــات المقدمــة مــن
مراكــز اإليــواء وتحديــد الثغــرات والتوجهــات المســتقبلية لضبــط الجودة.
تشكيل لجنة فنية من المؤسسات الشريكة لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم الدعم الفني للمستشار.
توقيــع اتفاقيــة تعــاون بيــن المجلــس ووزارة التنميــة االجتماعيــة لتنظيــم أطــر التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس
والــوزارة فــي مجــال تنفيــذ مشــروع تطويــر معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة لخدمــات دور اإليــواء لضمــان جــودة
خدمــات الرعايــة اإليوائيــة وتطويــر نظــام تطبيقهــا ومتابعتهــا علــى أرض الواقــع.
 -10الندوة الحوارية حول الطالق:
عقــد المجلــس نــدوة حواريــة حــول ظاهــرة الطــاق لدراســتها
مــن جوانــب متعــددة (النفســية ،واالجتماعيــة ،واالقتصاديــة،
والقانونيــة ،والشــرعية ،ودور اإلعــام) وشــارك فــي الورشــة
خبــراء ومختصيــن مــن عــدد مــن الجهــات مــن خــال تقديــم اوراق
عمــل تضمنــت اســتعراض اإلحصائيــات والبيانــات والمعلومــات
المتوفــرة فــي األردن ،ومــن ثــم تــم تشــكيل لجنــة مصغــرة لصياغــة
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توصيــات النــدوة النهائيــة والتــي انبثقــت عنهــا لجنتيــن متخصصتيــن؛ األولــى لدراســة اآلليــات المناســبة لســد الثغــرات
فــي اإلحصائيــات المتوفــرة حــول الطــاق تضــم فــي عضويتهــا دائــرة األحــوال المدنيــة ،ودائــرة قاضــي القضــاة ،ودائــرة
اإلحصــاءات العامــه ودائــرة اإلفتــاء العــام ،والمحاكــم الكنســية ،والثانيــة معنيــة بتضميــن مفاهيــم الحيــاة األســرية ضمــن
المناهــج الدراســية تضــم فــي عضويتهــا أســاتذة مــن الجامعــات األردنيــة وعضــو ممثــل مــن وزارة التربيــة والتعليــم حيــث
تــم العمــل علــى إعــداد المســودة األولــى للمفاهيــم ويتــم العمــل حاليـا ً علــى وضــع التعريفــات للمفاهيــم المقترحــة الرســالها
لــوزارة التربيــة والتعليــم واالسترشــاد بهــا عنــد تعديــل المناهــج.

توصيات ندوة الطالق
على مستوى الدراسات:
ضــرورة الرصــد الدقيــق لألرقــام فــي عــدد حــاالت الطــاق مــن مختلــف الجهــات المعنيــة بتســجيل
الطالق.
إجــراء دراســات معمقــة لحــاالت الطــاق وأنواعــه وتحليــل لنتائــج الدراســات بعيــدا عــن األطــر
العامــة المتعــارف عليهــا.
على مستوى التشريعات:
التوعية القانونية حول حقوق المرأة في قانون األحوال الشخصية وقانون العقوبات.
حشــد الدعــم إلقــرار قانــون األحوال الشــخصية النافــذ المؤقت رقم  36لســنة  2010مــن قبل مجلس
األمــة وإلقــرار مجلــس الــوزراء مشــروع نظــام صنــدوق تســليف النفقــة ليباشــر الصنــدوق عملــه
بأسرع وقت.
على مستوى التوعية :
تنظيــم حمــات إعالميــة لتوعيــة األســر بأهميــة خدمــات اإلرشــاد الزواجــي واألســري حيــث أنهــا
خدمــة غيــر تقليديــة فــي مجتمعنــا (المؤسســات الدينيــة ،الدرامــا ،اإلذاعــة ،التلفزيــون) وبالخدمــات
المتوفــرة.
التوســع وتفعيــل دورات المقبليــن علــى الــزواج مــن خــال مكاتــب اإلصــاح األســري فــي دائــرة
قاضــي القضــاة.
تضمين المناهج المدرسية والجامعية بأدبيات الحياة الزوجية.
على مستوى البرامج:
استحداث وتفعيل مكاتب اإلرشاد األسري في جميع محافظات المملكة.
اعتماد خدمات اإلرشاد األسري من قبل هيئة معتمده لضمان جودة الخدمة.
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 -11النــدوة الحواريــة حــول "األمــن االجتماعــي – العنــف
المجتمعــي":
نفــذ المجلــس نــدوة حواريــة حــول "األمــن االجتماعــي –
العنــف المجتمعــي" بهــدف تســليط الضــوء علــى قضيــة العنــف
المجتمعــي ودراســتها مــن جميــع جوانبهــا (األســباب الجذريــة،
األنــواع ،التداعيــات ،األثــار االقتصاديــة ،دور القانــون ،دور
اإلعــام) وتــم خاللهــا عــرض البيانــات والمعلومــات المتوفــرة
فــي األردن مــن خــال أوراق علميــة متخصصــة تــم عرضهــا
خــال جلســتين ،األولــى تناولــت الجوانــب النظريــة للعنــف
المجتمعــي والثانيــة تناولــت اســتجابة المؤسســات فــي التعامــل مــع القضيــة .وخرجــت النــدوة بالعديــد مــن التوصيــات مــن
المشــاركين ومــن أوراق العمــل المتخصصــة ،حيــث تــم مناقشــتها خــال أعمــال اجتماعــات اللجنــة المصغــرة التــي تــم
إعدادهــا الحقــا لصياغــة توصيــات النــدوة ومجموعــة العمــل الخاصــة بإعــداد خطــة تنفيذيــة لمناهضــة العنــف المجتمعــي.

توصيات ندوة العنف المجتمعي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التطوير والتعديل على كافة التشريعات الجزائية المتعلقة بالعنف المجتمعي لجميع المستويات.
إجــراء التعديــات علــى بعــض النصــوص الــواردة فــي قانــون العقوبــات (حــدود العقوبــة ،التقاضــي
امــام المحاكم،التقريــر الطبــي ،ترســيخ العــدل بيــن المتخاصميــن).
تفعيــل السياســات والبرامــج االقتصاديــة الحكوميــة المتعلقــة بالبطالــة والفقــر لرفــع مســتوى النشــاط
االقتصــادي.
تطوير نهج تشاركي لضمان تقديم خدمات مساندة (ضحايا العنف المجتمعي).
تعديــل أســس القبــول فــي الجامعــات ومنــح االمتيــازات والمــكارم وفــق معاييــر لضمــان مناهضــة
العنــف المجتمعــي.
تعزيز المواطنة واالنتماء (تعزيز ثقافة العمل التطوعي).
تفعيل دور رجال الدين وأئمة المساجد والوعاظ للحد من العنف المجتمعي.
التأكيــد علــى الــدور العشــائري بشــقيه الوقائــي والعالجــي كرافــد اساســي لحفــظ األمــن والنظــام
العــام.
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التوجهات المستقبلية في مجال التنمية األسرية والحماية:
فتــح مراكــز لإلرشــاد األســري فــي مختلــف محافظــات المملكــة ،باالضافــة الــى تنفيــذ برامــج تدريبيــة حــول قضايــا
االرشــاد األســري المختلفــة.
إعــداد تقريــر تقييــم انجــازات المؤسســات المعنيــة بكبــار الســن بحســب الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة لكبــار
الســن ،والــذي ســيبرز الوضــع التحليلــي لكبــار الســن فــي األردن.
التعــاون مــع جائــزة الملــك عبــدهللا الثانــي الدارج معاييــر االعتمــاد وضبــط الجــودة للخدمــات المقدمــة لحــاالت العنــف
األســري ضمــن معاييــر الجائــزة.
إعداد تقرير تقييمي لإلستراتيجية الوطنية لحماية األسرة.
مراجعة وثيقة اإلطار الوطني لحماية األسرة واستخراجه بصورته النهائية.
اعــداد تقريــر حــول خطــوط حمايــة األطفــال وخدماتهــا ،ووضــع التصــور المســتقبلي لتحســين عملهــا ونشــرها علــى
المســتوى الوطنــي ،وتحســين مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا ،واســتدامة عملهــا.
تطويــر مســودة معاييــر الخدمــات االيوائيــة وفــق الفئــات المســتهدفة ( األحــداث ،كبــار الســن ،الحمايــة مــن العنــف
األســري ،التســول ،األيتــام) متضمنــة كافــة المؤشــرات واإلجــراءات والمقاييــس الخاصــة بتحســين مســتوى الخدمات.
استكمال تنفيذ سلسلة الندوات الحوارية حول مختلف القضايا األسرية.

ثانيا :إنجازاتنا في مجال الطفولة:
يتنــاول المجلــس القضايــا المتعلقــة بالطفــل مــن منظــور أســري ،ويدعــم صانعــي القــرار ومقدمــي الخدمــات بأنشــطة الطفولــة
التــي يقــوم بهــا لضمــان بيئــة مالئمــة لألطفــال .وتمثلــت أهــم انجــازات المجلــس فــي هــذا المجــال :

 -1مشروع إنشاء نظام اعتماد لرياض األطفال الخاصة والحكومية:
عقــد المجلــس ورشــة عمــل مــع الهيئــة الوطنيــة للطفولــة وعلــى أثرهــا تــم توقيــع ُمذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة تنــص علــى
اســتخدام معاييــر الهيئــة الوطنيــة للطفولــة ال ُمبكــرة ،والعمــل علــى صياغــة محــكات مــن تلــك المعاييــر تتناســب مــع البيئــة
األُردنيــة.
 -2مشروع رصد السياسات الوطنية المتعلقة بالطفولة (موازنات صديقة للطفل):
تــم إطــاق دراســة تحليــل موازنــة وزارة العــدل ،ووزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية والتــي نُفــذت بالتعــاون
مــع ُمنظمــة اليونيســيف ،وعرضــت نتائجهــا بحضــور المعنييــن مــن الوزارتيــن ،ودائــرة الموازنــة العامــة ،ومــن ثــم تــم
تضميــن ُمخصصــات الوزارتيــن المتعلقــة بالطفولــة ضمــن قانــون الموازنــة العامــة.
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 -3مشروع التوعية الوالدية:
قــام المجلــس باطــاق حقيبــة "خطواتــي األولــى نحــو عالقــات آمنــة" وهــي حقيبــة توعويــة تهــدف لرفــع ُمســتوى وعــي
األُســر بتطويــر العالقــات اآلمنــة ألطفالهــم وذلــك مــن خــال أدوات عمليــة تفاعليــة ،وضمــت الحقيبــة لُعبــة أُحجيــة ،وفيلــم
قصيــر يتضمــن أناشــيد توجيهيــة ذات عالقــة ،و ُكتيــب أنشــطة ،وورقــة تلويــن ،حيـ ُ
ـث تــم إطالقهــا فــي مؤسســة نهــر األردن
برعايــة معالــي وزيــر التربيــة والتعليــم .وعلــى صعيــد آخــر تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع كل مــن مؤسســة نهــر األردن
ووزارة التربيــة والتعليــم بهــدف تدريــب ُمدربيــن لنشــر الحقيبــة علــى مــدى واســع بيــن األُســر مــن خــال مشــروع التوعيــة
الوالديــة وبرامــج اإلرشــاد.

 -4مشروع تطوير آلية عمل مستندة إلى توصيات تقرير اليافعين حول اتفاقية حقوق الطفل:
تــم تدريــب عشــرين يافــع ويافعــة مــن عــدد مــن الجهــات غيــر الحكوميــة التــي تســتهدف اليافعيــن واليافعــات علــى اتفاقيــة
حقــوق الطفــل والقيــادة وال ُمناصــرة وكســب التأييــد ،وكانــت المجموعــة الجديــدة ُممثلــة لكافــة فئــات األطفــال واليافعيــن ،كمــا
تولــى الفريــق القديــم "إحنــا معكــم" تدريــب مجموعــة مــن يافعــي فريــق  UCanالتابــع لليونيســيف ،ومركــز األميــرة بســمة
للشــباب التابــع للصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشــرية ،وبدعــم مــن ُمنظمــة اليونيســيف.
 -5مشروع تطوير الخدمات ال ُمقدمة لألطفال أقل من أربع سنوات:
قــام المجلــس بتأهيــل حضانــة المدينــة الطبيــة وفــق معاييــر عالميــة كمــا وتــم تدريــب كــوادر الحضانــة علــى دليــل االنشــطة
ومهــارات التعامــل مــع األطفــال.
وبدأ المجلس بالتنسيق من خالل توقيع اتفاقيات تعاون النشاء وتأهيل حضانات الجهات التالية:
•حضانة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عجلون.
•حضانة الجامعة األردنية.
•حضانة ُمستشفى األمير علي العسكري /الكرك.
•حضانة مستشفى األمير راشد/اربد.
•حضانة جامعة آل البيت.
•حضانة الجامعة الهاشمية.
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وعنــد اختيــار هــذه المواقــع حــرص المجلــس علــى أن تخــدم أكثــر مــن هــدف فالحضانــات الجامعيــة علــى ســبيل المثــال
ســتكون الجنــاح التطبيقــي للتخصصــات المعنيــة بالطفولــة ،باإلضافــة إلــى أنهــا ستســتقبل أبنــاء العامليــن والعامــات فــي
الجامعــة ،كمــا روعيــت صعوبــة العمــل عنــد اختيــار بعــض المواقــع فحضانــات ال ُمستشــفيات تســتقبل أبنــاء ال ُممرضــات،
وتُــداوم اربــع وعشــرين ســاعة لتُراعــي نظــام ال ُمناوبــات التــي يتطلبهــا العمــل فــي ال ُمستشــفيات.
كمــا وقــام المجلــس بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق الملــك عبــدهللا الثانــي للتنميــة بهــدف تأهيــل وافتتــاح حضانــات مــع
القطــاع الخــاص لتوفيــر البيئــة الصديقــة للمــرأة.
 -6مشروع دراسة مقارنة حول الخدمات المتوفرة في خط الدعم األسري (مؤسسة نهر األردن):
وقّــع المجلــس مــع مؤسســة نهــر األردن اتفاقيــة تعــاون بهــدف تطويــر حمايــة الطفــل مــن خــال اســتخدام التخطيــط المســتند
إلــى األدلــة والبراهيــن ،وبموجــب االتفاقيــة نفــذت مؤسســة نهــر األردن دراســة تحليليــة لخــط نجــدة الطفــل وقامــت بعــرض
نتائــج الدراســة فــي اجتمــاع الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة مــن العنــف وتســليمها للمجلــس ليقــوم بــدوره بتنفيــذ دراســة
ُمقارنــة لبيانــات خــط نجــدة الطفــل.
 -7اتفاقية حقوق الطفل:
نظــم المجلــس بالتعــاون مــع منظمــة اليونســيف احتفاليــة تضمنــت
ورشــة عمــل بمناســبة مــرور خمــس وعشــرون عامــا علــى
انطــاق اتفاقيــة حقــوق الطفــل برعايــة صاحبــة الجاللــة الملكــة
رانيــا العبــدهللا  ،حيــث تــم اســتعراض اهــم المنجــزات الوطنيــة
فــي مجــال حقــوق الطفــل منــذ مصادقــة األردن علــى االتفاقيــة
فــي العــام  ،1991وتحديــد األولويــات الوطنيــة فــي مجــال
حقــوق الطفــل لوضعهــا ضمــن األطــر التنفيذيــة ،حيــث تضمنــت
االحتفاليــة عقــد جلســات حواريــة وطنيــة بمشــاركة مــن كافــة
المؤسســات الوطنيــة الرســمية واألهليــة المعنيــة بالطفولــة حيــث تــم
مناقشــة التقــدم المحــرز علــى المســتوى الوطنــي فــي أعمــال حقــوق
األطفــال والتحديــات التــي تواجههــا والخطــط المســتقبلية لضمــان الحقــوق لألطفــال كافــة فــي األردن فــي مجــاالت الحمايــة
االجتماعيــة والتنميــة والصحــة والتعليــم والحمايــة مــن العنــف.
التوجهات المستقبلية/مجال الطفولة:
القيام بدراسة تحليل موازنة كل من وزارة االشغال واالسكان والمجلس األعلى للشباب.
التعــاون مــع المركــز الوطنــي للفنــون األدائيــة فــي إعــداد نــص مســرحي يســتهدف رفــع ُمســتوى الوعــي لــدى
األطفــال وأُســرهم بمفاهيــم المواطنــة الصالحــة ،وتعميمــه علــى المــدارس بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم.
استكمال انشاء وتأهيل حضانات في القطاعين العام والخاص.
االنتهــاء مــن إعــداد الدراســة ال ُمقارنــة لبيانــات خــط نجــدة الطفــل وعرضهــا علــى الفريــق الوطنــي لحمايــة األســرة
مــن العنــف تمهيــدا إلطالقهــا ونشــرها.
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ثالثا :انجازاتنا في مجال التشريعات والسياسات:
يقــوم المجلــس بمراجعــة التشــريعات األردنيــة وتقديــم مقترحــات تعديلهــا بمــا يحقــق األهــداف الوطنيــة المتوخــاه فــي مجــاالت
شــؤون األســرة ،ورصــد وتوثيــق ومتابعــة التشــريعات الوطنيــة لمواءمتهــا وضمــان عــدم تعارضها مــع االتفاقيــات والمواثيق
العربيــة والدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة .وتمثلــت انجــازات المجلــس فــي هــذا المجال:
 -1العمل على إعداد مشروع قانون الحماية من العنف األسري لعام :2008
أنهــى المجلــس خــال العــام  2014إعتمــاد النســخة النهائيــة مــن مشــروع قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري لعــام ،2008
وقــام بحشــد الدعــم مــع صنــاع القــرار والمشــرعين حــول القانــون المعــدل  ،وتــم رفــع القانــون الــى ديــوان التشــريع والــرأي.
 -2مشروع تحليل التشريعات:
نفــذ المجلــس ورشــة عمــل متخصصــة حــول محــور الحمايــة الجزائيــة
حــول اســتخدام التقنيــة الحديثــة لحمايــة الشــهود الذيــن لــم يكملــوا الثامنة
عشــرة مــن العمــر عنــد اإلدالء بشــهادتهم وفقــا لمــا جــاء فــي نــص
المــادة  3/158مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة ،باالضافــة
الــى تشــكيل لجنــة فنيــة للخــروج بمذكــرة قانونيــة حــول التعديــل
المقتــرح لنــص المــادة المذكــور اعــاه بنــاء علــى التوصيــات الرئيســية
التــي خرجــت بهــا ورشــة العمــل ،وتــم رفــع المذكــرة لــوزارة العــدل.
 -3مشروع إعداد إستراتيجية عدالة األحداث:
اســتكمل المجلــس عملــه علــى إعــداد إســتراتيجية األحــداث ،والتــي تأتــي بهــدف تحديــد األدوار المؤسســية لتحقيــق العدالــة
اإلصالحيــة لألحــداث كنهــج جديــد للتعامــل مــع قضايــا األحــداث بــدال مــن العدالــة الجزائيــة العقابيــة مراعــاة للمصلحــة
الفضلــى للحــدث ســواء اكان ضحيــة او معتــدي ،وذلــك باشــراك المجتمــع ،وبمــا يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة ،وبمــا
يتماشــى مــع مســودة القانــون الجديــدة لقانــون األحــداث.
وقــام المجلــس خــال العــام  2014بتقييــم ومراجعــة إســتراتجية البنــاء "إســتراتجية تطويــر القضــاء" لألعــوام
2009-2007وقيــاس مــدى انســجامها مــع معاييــر األحــداث الدوليــة ( قضــاء األحــداث) ومقارنتهــا باالحتياجــات الحاليــة
والمســتقبلية لقضــاء األحــداث مــن خــال التعاقــد مــع خبرييــن ( قانونــي واجتماعــي) ،وتــم االنتهــاء مــن إعــداد المســودة
األوليــة مــن الخطــة اإلســتراتجية ومراجعتهــا مــن قبــل لجنــة فنيــة متخصصــة مــن الجهــات المعنيــة بحيــث تشــتمل علــى
تحليــل للوضــع الراهــن وبيانــات ومعلومــات عــن أعــداد األحــداث وتحديــد االحتياجــات الحاليــة ،اضافــة الــى صياغــة
البرامــج التنفيذيــة ووضــع إطــار عــام لتنفيــذ اإلســتراتجية مــن خــال عــدد مــن البرامــج واألنشــطة المقترحــة ،وتحديــد
الجهــات المعنيــة للتنظيــم واإلشــراف علــى تنفيــذ هــذه البرامــج ،كمــا تــم اســتكمال الجــزء المتعلــق بمنــع الجريمــة والرعايــة
الالحقــة علــى أن يتــم تناولهــا مــن منظــور اجتماعــي نفســي قانونــي.
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التوجهات المستقبلية /مجال التشريعات والسياسات:
•المتابعة مع ديوان التشريع والرأي على مسودة مشروع قانون الحماية من العنف األسري لعام . 2008
•اإلنتهاء من إعداد إستراتيجية األحداث بصورتها النهائية.
•المتابعــة مــع وزارة العــدل علــى المذكــرة القانونيــة الخاصــة بنــص المــادة  3/158مــن قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائية.
•تنفيذ العديد من ورش العمل لتحليل التشريعات األسرية.

رابعا :إنجازاتنا في مجال اإلعالم والتطوير المؤسسي:
يســاهم المجلــس فــي رفــع الوعــي وحشــد الدعــم الوطنــي للقضايــا والسياســات التــي تتعلــق باألســرة األردنيــة وحقــوق
أفرادهــا ،اضافــة الــى تشــجيع االنشــطة اإلعالميــة والثقافيــة واالجتماعيــة ذات العالقــة والتــي تهــم األســرة وأفرادهــا.
باالضافــة الــى تقويــة العالقــات المؤسســية داخليــا ومــع األطــراف الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة التــي تعمــل فــي مجــال
شــؤون األســرة وتعزيــز العالقــات مــع وســائل اإلعــام المختلفــة لزيــادة وعيهــم عــن البرامــج ذات العالقــة باألســرة .وتمثلــت
اهــم انجــازات المجلــس فــي هــذا المجــال:
 -1إستراتيجية المجلس الوطني لشؤون األسرة لألعوام :2017 – 2015
أعــد المجلــس إســتراتيجيته لألعــوام ( )2017 – 2015والتــي جــاءت مكملــة إلســتراتيجية المجلــس لألعــوام (2009
–  .)2013وتأتــي هــذه الوثيقــة مكملــه لمســيرة عمــل المجلــس ومواصلــة البنــاء علــى االنجــازات التــي حققهــا وتهــدف
إلــى وضــع خطــة شــاملة ومتكاملــة واضحــة األهــداف لثــاث ســنوات ،تراعــي التطــورات والتغيــرات الوطنيــة واإلقليميــة
والعالميــة ،حيــث اســتندت هــذه الوثيقــة إلــى تقريــر أحــوال وخصائــص األســرة األردنيــة للعــام  ،2014والــذي يرصــد
ويحلــل واقــع األســرة األردنيــة مــن خــال اســتعراض البيانــات الوطنيــة المتوفــرة ونتائــج المســح الميدانــي الــذي صمــم
ليعكــس واقــع واتجاهــات األســر األردنيــة فــي مختلــف القضايــا ،وألهميــة شــراكات المجلــس كمؤسســة ميســرة ومنســقه
ألعمــال الشــركاء ،وانتهــج المجلــس فــي إعــداد هــذه اإلســتراتيجية النهــج التشــاركي الــذي عكــس آراء العديــد مــن ممثلــي
المؤسســات الوطنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والمؤسســات المانحــة وأعضــاء مجلــس األمنــاء.
 -2موقع الملجس:
وضع المواد التفاعلية التي أعدها المجلس على الموقع.

التوجهات المستقبلية /مجال اإلعالم والتطوير المؤسسي:
•استخراج استراتيجية المجلس لالعوام  2017 – 2015بصورتها النهائية ،لتحديد اولويات عمل المجلس.
•تكثيف األنشطة اإلعالمية لتغطية فعاليات المجلس المختلفة.
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مؤشرات أسرية

المؤشر

البيان

عدد األسر المقدر (بااللف)

1,199.3

متوسط حجم االسرة (فرد)

5.4

معدل اإلنجاب الكلي

3٫5

عدد عقود الزواج المسجلة (بااللف)

71.0

عدد وقوعات الطالق المسجلة (بااللف)

19.0

معدل الزواج الخام (لكل ألف من السكان)

10.9

معدل الطالق الخام (لكل ألف من السكان)

2.9

متوسط العمر وقت الزواج األول

27.9

ذكر

29.9

انثى

25.8

معدل النمو السكاني ()%

2.2

معدل الزيادة الطبيعية للسكان ()%

2٫1

نسبة اإلعالة ()%

68.2

نسبة السكان أقل من  15سنة

37.3

نسبة السكان 64-15

59.5

نسبة كبار السن 65+

3.2

عدد الفقر (افراد )%

14.4

معدل البطالة ()%

12.6

نسبة النساء في قوة العمل  15سنة فاكثر

13.2

نسبة النساء من مجموع المشتغلين  15سنة فاكثر

15.6

نسبة األمية للسكان الذين أعمارهم  15سنة فأكثر ()%

6.8

معدل الجريمة (لكل الف من السكان)

5.2

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن باألرقام www.dos.gov ،2013
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موارد المجلس المالية
تتألف الموارد المالية للمجلس حسب المادة ( )14من قانون المجلس رقم  27لسنة  2001من:
.

.
.
.

.

أريع األموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها المجلس.
بعوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي يديرها المجلس.
جمنحة حكومة المملكة األردنية الهاشمية.
دالتبرعــات والهبــات التــي يوافــق عليهــا المجلــس ،علــى أن تؤخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء إذا كانــت مــن مصــدر
غيــر أردنــي.
هأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

الداعمون لعام :2014
•الحكومة األردنية.
•وزارة التخطيط.
•صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية.
•فريق منظمات األمم المتحدة في األردن.
•دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•األكاديمية لتطوير التعليم – مشروع تعزيز وتطوير المجتمع المدني.
•برنامج الخليج العربي للتنمية (األجفند).
•مؤسسة إنقاذ الطفل.
•منظمة اليونسيف.
•صندوق االمم المتحدة للسكان.

إصدارات المجلس لعام 2014
•معايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسري.
•حقيبة توعوية "خطواتي االولى نحو عالقات آمنة".
•الدراسة التحليلية لموازنة وزارة العدل ووزارة االوقاف والشؤون والمقدسات األسالمية.
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