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تقديم
خالل عام  2009أطلق املجلس الوطني لشؤون األرسة العديد من املبادرات واإلنجازات والتي تم دعمها بتوجيهات صاحبة الجاللة امللكة
رانيا العبدالله املعظمة رئيس املجلس الوطني ومنها مبادرة املوازنات الصديقة للطفل ،وإعداد مؤرشات اتفاقية حقوق الطفل ،واسرتاتيجية
اإلرشاد األرسي  ،واملساهمة يف صياغة العديد من الترشيعات املتعلقة بالحامية والوقاية ،ورعاية األطفال واألرسة ،إضافة إىل تعزيز دور الفريق
الوطني لحامية األرسة من العنف من خالل وضع ميثاق عمل الفريق الوطني وإنشاء لجنة دامئة منبثقة عن الفريق لتقيص حاالت وفيات
األطفال ،والبدء بإعداد برنامج أمتته ملتابعة حاالت العنف األرسي ،وإطالق شبكة اإلعالميني لحامية املرأة من العنف .هذا باإلضافة إىل إعداد
الدراسات واألبحاث الهادفة إىل تعزيز الوعي بقضايا العنف ضد املرأة والطفل.
كام جاء انعقاد املؤمتر الثاين لحامية األرسة تحت شعار (نحو منهاج عمل لحامية األرسة من العنف) ليشكل فرصة للقاء والتحاور والتشاور
وتبادل الخربات واملعرفة بني العديد من العاملني يف مجال حامية األرسة عىل املستويني الوطني واإلقليمي .كام وتضمن مرشوع مناهضة
العنف ضد املرأة تنفيذاً للعديد من األنشطة ومن ذلك إعداد األدلة ،وتنفيذ الربامج التدريبية ،وإصدار النرشات التوعوية بقضية العنف
ضد املرأة .ويف إطار تلبية احتياجات دار الوفاق األرسي فقد تم تنفيذ دورات متخصصة للعاملني فيها ،وتجهيز عيادة طبية الستقبال حاالت
العنف األرسي ،باإلضافة إىل البدء مبأسسة معايري مهنية وطنية للعاملني يف املؤسسات مقدمة الخدمة يف حاالت العنف األرسي لضامن
تقديم الخدمة األفضل للضحايا.
كام وكثف املجلس جهوده يف مجال الترشيعات حيث متت املساهمة يف صياغة العديد من الترشيعات األرسية كقانون حقوق الطفل
وقانون األحداث والنصوص الخاصة بنظام الحامية من العنف األرسي ،واملساهمة يف إعادة صياغة القرار الخاص باألعامل التي يحظر تشغيل
األطفال بها مبا ينسجم مع مصلحة األرسة .وكذلك تنفيذ أنشطة مرشوع ترشيعات عمل املرأة والتوعية حولها؛ ومنها إعداد الدراسة التحليلية
للنصوص القانونية الخاصة بعمل املرأة ،ودراسة واقع حقوق املرأة العاملة يف املدن الصناعية ،وإعداد الدليل التوعوي حول القضايا القانونية
التي تهم املرأة العاملة.
ولتقديم أفضل الخدمات للعاملني يف مجال اإلرشاد األرسي فقد قام املجلس بإعداد دراسة بينت احتياجات العاملني يف اإلرشاد األرسي وتم عىل
غرارها تطوير الدليل التدريبي لتدريب مقدمي الخدمة عىل مختلف مستوياتهم ومواقعهم عىل استخدامه .كام تم التعاون مع أمانة عامن
الكربى إلنشاء مكاتب لإلرشاد والتوفيق األرسي ،والتي تهدف لتقديم اإلرشاد ألفراد األرسة وبالتايل حاميتها من التفكك واالنحراف.
ويف إطار اهتامم املجلس بالطفل وتقديم الدعم والحامية له ومن خالل مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم ،قام املجلس بتشكيل
اللجنة الوطنية لعمل األطفال برئاسة وزارة العمل وعىل مستوى األمناء العامني للوزارات ذات العالقة لتكون منربا للحوار الوطني لقضايا
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عمل األطفال ،كام وتم تطوير خطة عمل للبدء بإعداد اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال الذي يوضح أدوار املؤسسات العاملة يف قضايا
عمل األطفال وآليات التحويل لحامية الطفل العامل .وعىل صعيد آخر فقد تم االنتهاء من معايري تأسيس وترخيص دور الحضانة واعتامدها
من قبل وزارة التنمية االجتامعية .كام تم استكامل املرحلة الثانية من إعداد خطة العمل الثانية لتنمية الطفولة املبكرة (.)2012 -2008
ولغايات حشد الدعم اإلعالمي فقد استطاع املجلس خالل عام  2009استهداف اإلعالميني ودمجهم يف العديد من قضايا األرسة ،من خالل
إطالق شبكة لإلعالميني األردنيني حول حامية املرأة من العنف و اإلعالن عن جائزة أفضل عمل صحفي إعالمي حول قضايا املرأة وحاميتها،
وكذلك دمجهم يف إعداد نرشات إعالمية للمجلس ،ومشاركتهم يف الدورة التدريبية التي عقدت لتدريبهم عىل تصميم حمالت التوعية وحشد
الدعم ،وكذلك تغطيتهم املستمرة ألنشطة وبرامج املجلس.
وأعد املجلس يف عام  2009اسرتاتيجية عمله لألعوام ( ،)2013 – 2009معتمداً فيها عىل مخرجات االسرتاتيجية السابقة ()2008 -2004
ومؤكدا عىل االستمرار يف تنفيذ العديد من اإلنجازات الوطنية ،والتي ستساهم يف خلق بيئة مناسبة لتمكني األرسة األردنية لتكون أكرث
قدرة عىل مواجهة التحديات املختلفة .كام وقام بتطوير وتحديث املوقع االلكرتوين الخاص باملجلس ليكون تفاعلياً ومنسج ًام مع معطيات
ومخرجات عمل املجلس ملن يرغب بزيارة املوقع.
آملني أن يقدم هذا التقرير الفائدة للجميع ،مؤكدين خالص شكرنا وتقديرنا لجميع الرشكاء من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة
يف مجال األرسة والقطاع الخاص والجهات الدولية ،مثمنني جهودهم املتواصلة يف تحقيق هذه االنجازات.
د .هيفاء أبو غزالة
األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة
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املجلس الوطني لشؤون األرسة
تأسس املجلس الوطني لشؤون األرسة مبوجب القانون رقم  27لسنة  2001برئاسة جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة .ويعمل املجلس
كمظلة داعمة لتنسيق وتيسري عمل الرشكاء من املؤسسات الوطنية الحكومية وغري الحكومية واملؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة يف
مجال األرسة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لألرسة األردنية.

رسالتنا:
تعزيز مكانة األرسة األردنية ،وتعظيم دورها يف املجتمع لتمكينها من املساهمة يف املحافظة عىل املوروث القيمي والحضاري مبا يواكب كافة
التغريات.

مهمتنا:
املساهمة يف ضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية وأفرادها من خالل رؤيا وطنية تدعم السياسات الوطنية التنموية ومتكنها من تحقيق
طموحاتها.

أهداف املجلس:
•
•
•
•

•املساهمة يف تطوير السياسات واالسرتاتيجات والترشيعات والخطط التنموية ذات العالقة باألرسة وأفرادها ،ومتابعة تنفيذها.
•املساهمة يف تحسني نوعية مستوى حياة األرسة ،ورعاية وتعزيز دورها ،ومتكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضامن أمنهم.
•املساهمة يف النهوض باألرسة ،وحاميتها وتأمني استقرارها ،والحفاظ عىل متاسكها وهويتها.
•دعم جهود مؤسسات املجتمع وهيئاته املختلفة يف القطاعني العام والخاص املعنية بشؤون األرسة ،وتحقيق التنسيق والتكامل بني هذه
الجهات.

أدوار املجلس:
صياغة السياسات:

كهيئة فكرية للسياسات الوطنية يلتزم املجلس بإعداد ومراجعة وتعديل السياسات والترشيعات واإلجراءات املتعلقة باألرسة وأفرادها ،بناءاً
عىل القضايا واألولويات الوطنية.

إدارة البحوث ومصادر املعلومات:
يلتزم املجلس مبصداقية املعلومة التي يقدمها حول كل ما يتعلق باألرسة وأفرادها ،بحيث يقوم بإدارة جميع هذه املعلومات لتتمكن الجهات
املعنية باألرسة من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية عىل أسس علمية كفيلة بضامن استمرارية التقدم والرفعة لألرسة األردنية ،وتوجيه األبحاث
والربامج العلمية نحو األولويات الوطنية والرتويج لها.
حشد الدعم:
يقوم املجلس بحشد الدعم الوطني للسياسات والربامج األرسية لدى صانعي القرار ،واستقطاب الدعم املايل لضامن استمرارية الربامج األرسية
عىل املستوى الوطني.
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التنسيق والتشبيك:
يركز املجلس يف عمله عىل التنسيق بني املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون األرسة وأفرادها ،لتوحيد جهودها ،باإلضافة إىل التشبيك مع
املؤسسات ذات العالقة باألرسة عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
املتابعة والتقييم:
يقوم املجلس مبتابعة وتقييم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والخطط املتعلقة باألرسة وأفرادها من قبل املؤسسات الرشيكة ومتابعة
إجراءات املؤسسات العاملة يف مجال حامية األرسة من العنف.
التطوير املؤسيس:
يركز املجلس عىل تطوير ودعم قدراته الفنية واإلدارية واملالية للقيام مبهامه ومسؤولياته.

هيكلية املجلس الوطني لشؤون األرسة:
يتشكل املجلس الوطني لشؤون األرسة من:
• •الرئيس :صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة.
• •مجلس األمناء  :يتشكل مجلس أمناء املجلس الوطني لشؤون األرسة ،والذي ترأسه جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة؛ من أعضاء من
مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال األرسة وممثلني عن القطاع الخاص وخرباء .وتنبثق عنه اللجنة
التنفيذية التي تتشكل من سبعة أعضاء ،وتقوم مبتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ،ومراجعة خطط عمل املجلس الدورية والسنوية،
باإلضافة إىل القيام بعملية تقييم دورية إلنجازات األمانة العامة.

أعضاء املجلس خالل فرتة إعداد التقرير
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة /الرئيس
•معايل الدكتور رجايئ املعرش
•معايل وزير التنمية االجتامعية
•معايل وزير الصحة
•معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل
•معايل وزير الرتبية والتعليم
•معايل العني السيدة ليىل رشف
•معايل الدكتور منذر املرصي /نائب رئيس مجلس االمناء
•عطوفة مدير األمن العام
•عطوفة الدكتورة جانيت مريزا
•سعادة القايض محمد الطراونة
•عطوفة السيدة هالة زريقات
•سعادة السيدة دميا بيبي
•سعادة القايض ملك غزال
•سعادة الدكتورة أمل الخاروف
•سعادة العني الدكتورة هيفاء أبو غزالة /األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة
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اللجنة التنفيذية :منبثقة عن مجلس األمناء وتضم يف عضويتها:
•
•
•
•
•
•
•

•معايل الدكتور رجايئ املعرش
•معايل العني السيدة ليىل رشف
•معايل الدكتور منذر املرصي  /نائب رئيس مجلس االمناء
•سعادة القايض محمد الطراونة
•عطوفة السيدة هالة زريقات
•سعادة القايض ملك غزال
•سعادة العني الدكتورة هيفاء أبو غزالة /األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة

• •األمانة العامة :تعترب الجهاز التنفيذي لعمل املجلس الوطني لشؤون األرسة ،ويتوىل األمني العام اإلرشاف عىل جهاز األمانة العامة ،ويكون
مسؤوال أمام مجلس األمناء عن سري العمل فيها .وخالل عام  2008تم العمل عىل إعادة هيكلة املجلس ،والذي تم إقرارها من مجلس
األمناء يف قرار رقم  ،2008/3/2بتاريخ  ،2008/10/22إذ أصبح يضم ما ييل:
• •األمني العام
• •املكتب الفني للتواصل مع الربملان
• •املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية يف مجال الوقاية من العنف األرسي
• •إدارة برامج األرسة ،والتي تضم:
• •برنامج السياسات والترشيعات األرسية
• •برنامج حامية األرسة من العنف
• •الربنامج االجتامعي واالقتصادي
• •الربنامج التعليمي والثقايف
• •الربنامج الصحي والبيئي
• •إدارة الدعم الفني ،والتي تضم:
• •قسم االتصال وحشد الدعم
• •قسم املتابعة والتقييم
• •قسم نظم وتكنولوجيا املعلومات
• •إدارة الشؤون املالية واإلدارية ،والتي تضم:
• •قسم تنمية الشؤون املالية
• •قسم تنمية الشؤون اإلدارية واملوارد البرشية
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الخطة االسرتاتيجية للمجلس الوطني لشؤون األرسة لألعوام ()2013-2009
يعد التخطيط االسرتاتيجي من األسس الهامة لنجاح املؤسسات .ويوضح التخطيط االسرتاتيجي األهداف العامة للمؤسسة التي تنبثق منها
الخطط والربامج.
فقد أعد املجلس اسرتاتيجيته لألعوام ( )2013-2009إميانا من املجلس الوطني لشؤون األرسة بأهمية التعامل مع مستجدات العرص خاصة
مع زيادة التحديات االقتصادية واالجتامعية الوطنية والدولية وتأكيدا عىل االستمرار يف تنفيذ العديد من اإلنجازات الوطنية ،التي تساهم يف
خلق بيئة مناسبة من شأنها أن متكن األرسة األردنية.
وتهدف اسرتاتيجية املجلس إىل املساهمة يف الجهود الوطنية الرامية إىل املحافظة عىل وحدة األرسة واستقرارها من خالل توفري البيئة املالمئة
لتحسني نوعية حياة األرسة ،ومتكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضامن أمنها ،واالرتقاء بها ،وامليض قدما بالتطوير املؤسيس للمجلس لضامن
استمرارية برامجه وتحسني جودة مخرجات العمل.
كام اعتمد املجلس نظام املتابعة والتقييم املحوسب كأساس لعملية املتابعة والتقييم وذلك لضامن متابعة تنفيذ االسرتاتيجية باالستناد إىل
خطط العمل املنبثقة عنها.

أهم مؤرشات األرسة األردنية
املؤرش

السنة

عدد سكان األردن

2008

 5.850.000مليون نسمة

عدد األرس

2008

 1.083.3000أرسة

متوسط حجم األرسة

2008

 5.4فرد

نسبة األرس التي ترأسها امرأة

2008

%11.6

معدل الزواج الخام (لكل ألف من السكان)

2008

10.4

متوسط العمر عند الزواج األول
ذكور
إناث

2008

معدل وفيات األطفال الرضع (لكل ألف مولود حي)

2008

19

معدل الطالق الخام (لكل ألف من السكان)

2008

2.2

نسبة كبار السن 65+

2008

%3.3

نسبة األمية للسكان الذين أعامرهم  15سنة فأكرث

2008

%7.7

معدل البطالة

2008

%12.7

نسبة توافر الحاسوب لدى األرس

2008

%39

نسبة األرس التي لديها فرد واحد أو أكرث يستخدم االنرتنت

2008

%22

29.8
26.3

(املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة )http;//www.dos.gov.jo
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محور الحامية من العنف
يقوم املجلس ضمن محور حامية األرسة من العنف بتنسيق وتوجيه جهود املؤسسات الوطنية العامة واألهلية املعنية بحامية األرسة األردنية
من العنف بكافة صوره وأشكاله ،من خالل تشكيل الفريق الوطني لحامية األرسة ،ومتكينها من القيام بدورها الحيوي يف متاسك املجتمع
وتوفري بيئة داعمة ألفرادها ،ومتابعة تنفيذ وثيقة اإلطار الوطني لحامية األرسة واالسرتاتيجية الوطنية لحامية األرسة والوقاية من العنف
األرسي وغريها من الوثائق الوطنية .كام ويقوم املجلس مبراقبة إجراءات عمل جميع الوزارات واملؤسسات والجهات املعنية يف الفريق الوطني
لحامية األرسة يف التعامل مع حاالت العنف األرسي للمساهمة يف سد الثغرات يف نظام حامية األرسة من العنف األرسي ،وضامن تقديم
استجابة متكاملة لحاالت العنف األرسي ،وتزويد صناع القرار باملؤرشات حول حالة العنف تجاه األرسة وأفرادها عىل املستوى الوطني مبا
يساهم يف اتخاذ القرارات املناسبة لتحسني مستوى الربامج والخدمات الخاصة بحامية األرسة من العنف.
وبناء عىل توجيهات جاللة امللكة رانيا العبدالله رئيس املجلس فقد تم تكليف املجلس بدور املتابعة والتقييم والرقابة عىل جميع املؤسسات
العاملة يف مجال حامية األرسة للوصول إىل الثغرات املوجودة يف املؤسسات املعنية والعمل عىل تجاوزها .وبهدف مأسسة العمل يف مجال
حامية األرسة من جميع أشكال العنف فقد بدأ املجلس بالعمل عىل بناء برنامج الكرتوين يهدف إىل ربط الوزارات والجهات املعنية
يف الفريق الوطني لحامية األرسة من العنف بحيث يتم من خالله متابعة الحاالت التي ترد إىل املؤسسات املعنية بهدف مراقبة وتقييم
اإلجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها بشأن كل حالة من الحاالت لضامن اتخاذ اإلجراء املناسب .إىل جانب ذلك فقد بدأ املجلس بالتعاون
مع مؤسسة نهر األردن ومؤسسة املستقبل مبأسسة معايري مهنية وطنية للعاملني يف املؤسسات مقدمة الخدمة للعنف األرسي من أجل
تقديم الخدمة األفضل للضحايا.
كام وقام املجلس بإعادة تشكيل الفريق الوطني لحامية األرسة من العنف ،والذي أصبح متثيله عىل مستوى متخذي القرار يف املؤسسات
الحكومية وغري الحكومية .وتم وضع آلية لعمل الفريق وخطته الجديدة .وضمن مرشوع حشد الدعم ملناهضة العنف ضد املرأة فقد تم
االنتهاء من تنفيذ الخطة التنفيذية للمرشوع والذي استمر ثالث سنوات ،وكان من أبرز األنشطة التي تم إنجازها نرش وثيقة اإلطار
الوطني لحامية األرسة ومنوذج النهج التشاريك يف التعامل مع حاالت العنف األرسي بني املؤسسات والعاملني يف هذا املجال .كام تم تدريب
مجموعة من مقدمي الخدمات الرتبوية والصحية واالجتامعية والقانونية والرشطية عىل آليات العمل التشاريك يف التعامل مع حاالت العنف
األرسي ،باإلضافة إىل تنظيم ورشة عمل وطنية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية تم فيها مناقشة مسودة وثيقة نظام قانون الحامية من
العنف األرسي ،والعمل عىل التوفيق بني اإلجراءات املنصوص عليها يف اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف والنظام .ويف إطار استهداف
اإلعالميني ومتكينهم باملهارات واملعرفة الالزمة للتعامل مع قضايا العنف ضد املرأة فقد تم تدريب مجموعة منهم عىل وسائل وطرق كسب
الدعم والتأييد لقضايا مناهضة العنف ضد املرأة يف وسائل اإلعالم .كام تم تحفيز اإلعالميني لنرش وإيصال رسائل إعالمية هادفة لخدمة
قضايا املرأة وحاميتها من خالل تخصيص جائزة أفضل إنجاز صحفي إعالمي يتناول هذه القضايا .وكذلك إطالق شبكة اإلعالميني األردنيني
للحامية من العنف األرسي ،والتي سيتم وضع أنشطة سنوية لعملها.
وضمن خطة تلبية االحتياجات التدريبية للعاملني يف دار الوفاق األرسي التابعة لوزارة التنمية االجتامعية فقد قام املجلس بتجهيز عيادة
طبية وغرفة استقبال وإرشاد لحاالت العنف األرسي ،باإلضافة إىل تنظيم ست دورات تدريبية متخصصة للعاملني يف الدار لتعزيز قدراتهم
يف التعامل مع الضحايا .كام وتم تطوير دليل لكيفية إجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي ،والعمل عىل أمتتة هذه اإلجراءات لتنظيم
وسهولة الحصول عىل املعلومات .وضمن الدراسات واألبحاث التي تناولت قضايا حامية األرسة ،قام املجلس خالل عام  2009بإعداد دراسة
تقيمية حول آليات حامية األرسة من العنف يف األردن بعنوان (االستجابة والتطبيق).
واستمراراً ألطر التعاون بني املجلس الوطني لشؤون األرسة وإدارة حامية األرسة يف العمل عىل زيادة قدرة اإلدارة يف االستجابة لحاالت العنف
األرسي قام املجلس بدعم تحديث استقبال شكاوى املراجعني وفق أحدث تكنولوجيا االتصاالت لغايات استقبال اإلبالغ عن العنف األرسي
هاتفياً ( الخط املجاين  )111وإرشاد طالبي الخدمة حول أي موضوع له عالقة بعمل اإلدارة.

التوجهات املستقبلية:
• •تحديث الخطة اإلسرتاتيجية للحامية والوقاية من العنف األرسي بناء عىل نتائج دراسة واقع العنف ضد املرأة ،ونتائج تقييم آليات
التعامل مع حاالت العنف األرسي يف األردن.
• •تطوير نظام اعتامد وضبط جودة للمؤسسات مقدمة الخدمة يف مجال حامية األرسة من العنف.
• •أمتتة إجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي وفق اإلطار الوطني لحامية األرسة .
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محور األرسة والترشيعات الوطنية وحقوق اإلنسان
يعمل املجلس ضمن محور األرسة والترشيعات الوطنية وحقوق اإلنسان عىل توجيه السياسات والترشيعات األرسية يف إطار املحافظة عىل
موروث األمة القيمي والديني والحضاري بتحليل املنظومة الترشيعية املتعلقة باألرسة ،وتحديد األثر الناجم عنها ملا فيه مصلحة األرسة
وأفرادها ،ومبا يساهم يف كسب تأييد صناع القرار ،ونرش الوعي بني أفراد املجتمع بالتشارك مع املؤسسات الحكومية واألهلية .كام ويساهم
املجلس يف صياغة وتعديل السياسات والترشيعات املتع ّلقة باألرسة ،وتبادل اآلراء مع ّ
املرشعني وصانعي القرار حول القضايا األرسية.
وخالل عام  ،2009قام املجلس بإعداد وثيقة مؤرشات اتفاقية حقوق الطفل ،إذ تم تطوير مؤرشات كمية ونوعية التفاقية حقوق الطفل والتي
تسهل مهمة إعداد التقارير الدورية التفاقية حقوق الطفل ،حيث متثل الخطوط املرجعية الخاصة بصياغة وضع األطفال يف األردن ،إضافة
لكونها قابلة لالستخدام عىل املستوى العريب.
كام قام املجلس بإعداد دراسة حول الترشيعات املتعلقة بعمل األطفال ومناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للترشيعات يف املجلس الوطني
لشؤون األرسة وجميع الجهات ذات العالقة ،ومن ثم صياغة املذكرات القانونية الخاصة بالتعديالت املقرتحة لتلك القوانني مبا يتالئم مع مبادئ
حقوق اإلنسان الدولية وتزويد الجهات املعنية بها .كام قام املجلس من خالل مرشوع ترشيعات عمل املرأة بإعداد دراسة تحليلية لترشيعات
عمل املرأة ،و دراسة ميدانية لواقع حقوق املرأة العاملة يف بيئة العمل بالتعاون مع وزارة العمل واالتحاد العام لنقابات العامل وجمعية
أصدقاء املرأة العاملة .وألهمية توعية املرأة العاملة ،أعد املجلس دليال توعويا حول هذه الترشيعات و دراسة تحليلية لقانون األحوال
الشخصية ،حيث متت مناقشتها من خالل عقد حلقة نقاشية جمعت السلطة الترشيعية ومنظامت املجتمع املدين ودائرة قايض القضاة .وكان
من أبرز نتائج الحلقة النقاشية إعداد مذكرة قانونية حول قانون األحوال الشخصية وتزويد دائرة قايض القضاة واملؤسسات املعنية بها .كام
قام املجلس برصد النصوص املتعلقة باألرسة ضمن قانون العقوبات وصياغة التعديالت املقرتحة يف مذكرة قانونية وإرسالها إىل وزارة العدل.
هذا وساهم املجلس عن كثب يف مراحل إصدار قانون حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية ،من خالل عضويته يف اللجنة
الفنية املشكلة حيث ساهم يف إعادة صياغة القانون ووضع األسباب املوجبة ملرشوع القانون.
وضمن أعامل املكتب الفني للتواصل مع مجليس األعيان والنواب ،الذي يهدف إىل تعزيز دور الربملانيني يف مناقشة وتحليل السياسات العامة
املعنية بشؤون األرسة ،قام املجلس بإعداد العديد من األوراق املرجعية حول القضايا املستجدة للتواصل مع املجلسني ،منها :قضايا مشاهدة
األطفال ،النفقة وأفراد األرسة ،النساء املهاجرات ،عامن مدينة صديقة لكبار السن ،االتجار بالبرش ،األرسة ومراكز اإلصالح والتأهيل ،أبراج
الهواتف الخلوية وأثرها عىل الصحة .هذا باإلضافة إىل عقد مجموعة من اللقاءات مع لجنة شؤون األرسة يف مجلس األعيان ،ولجنة العمل
والشؤون االجتامعية يف مجلس النواب وغريها من اللجان.

التوجهات املستقبلية:
• •إعداد تقرير اتفاقية حقوق الطفل الرابع والخامس والتقارير الخاصة بالربوتوكولني امللحقني باالتفاقية بالتعاون مع الجهات الوطنية
ذات العالقة.
• •إعداد تقرير حول “ األعذار املخففة يف جرائم القتل” يف قانون العقوبات األردين.
• •حشد الدعم مع صانعي القرار وفقاً لجدول أعامل مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس النواب و األعيان.
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محور األرسة والوضع االجتامعي واالقتصادي
يساهم املجلس من خالل محور األرسة والوضع االجتامعي واالقتصادي يف تحسني البيئة االجتامعية واالقتصادية لألرسة األردنية ،ومتكينها
اجتامعيا واقتصاديا لتلبية احتياجات أفرادها املختلفة ،من خالل رصد املتغريات االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع األردين وأثرها عىل األرسة،
واقرتاح خطط عمل مناسبة ،والتنسيق مع املؤسسات الوطنية واألهلية والقطاع الخاص ،من خالل تبادل الخربات واملعلومات واآلراء ،وتزويد
صانعي القرار مبؤرشات حيوية تساعدهم عىل أخذ القرارات املناسبة لتحسني نوعية الحياة االجتامعية واالقتصادية لألرسة األردنية.
وألهمية اإلرشاد األرسي يف تحقيق االستقرار والتوافق األرسي والتصدي للمشكالت األرسية يف الحفاظ عىل كيان األرسة قام املجلس يف العام
 2009باالنتهاء من إعداد االسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي التي تعد االسرتاتيجية األوىل عىل املستوى اإلقليمي والتي تؤثر عىل رضورة
معالجة قضايا اإلرشاد األرسي من مختلف الجوانب املهنية والتعليمية والتنظيمية والترشيعية واإلعالمية ،بهدف مأسسة اإلرشاد األرسي يف
األردن مبا يضمن توفري املساعدة ألفراد األرسة لفهم الحياة األرسية ومسؤولياتها ،حيث تم إعداد هذه االسرتاتيجية بالتعاون مع املؤسسات
األكادميية والوطنية وقد تم التنسيق مع أمانة عامن الكربى للعمل عىل إنشاء ثالث مكاتب لإلرشاد واإلصالح والتوفيق األرسي ،حيث ستوفر
هذه املكاتب البيئة املناسبة لتقديم خدمات اإلرشاد األرسي للتوفيق بني أفراد األرسة وحاميتها ورفع املعاناة النفسية واالجتامعية عن
أفرادها .وضمن مرشوع تعزيز القدرات والكفايات املهنية للعاملني يف مهنة اإلرشاد األرسي  ،ولدعم القدرات والكفايات املهنية للعاملني
يف اإلرشاد األرسي وعىل جميع املستويات قام املجلس بإعداد دراسة االحتياجات التدريبية للعاملني ،وتطوير الدليل التدريبي واإلرشادي
للعامني يف هذا املجال بالتعاون مع الجامعات األردنية.
ومن خالل مرشوع مكافحة عمل األطفال عرب التعليم ،تم تطوير خطة عمل تنفيذية إلعداد اإلطار الوطني لعمل األطفال الذي يوضح أدوار
املؤسسات العاملة يف قضايا عمل األطفال وآليات التحويل لحامية الطفل العامل .كام تم تشكيل لجنة البحث العلمي عىل مستوى الجامعات
التي خرجت بوثيقة توضح أولويات الدراسات يف مجال عمل األطفال ،والتي بناءاً عليها تم البدء بتنفيذ دراسة األثر الصحي والنفيس لعمل
األطفال.
كام عمل املجلس بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة عىل إعداد تقرير نوعية حياة األرسة األردنية حيث يضم التقرير مؤرشات اقتصادية
واجتامعية وصحية وثقافية ذات عالقة باألرسة ،ويوضح عالقتها ببعضها البعض ومدى تأثريها عىل نوعية حياة األرسة .هذا باإلضافة إىل
إعداد كتيب األرسة باألرقام ،الذي يعكس واقع أرستنا األردنية.

التوجهات املستقبلية:
• •تعزيز القدرات والكفايات املهنية للعاملني يف اإلرشاد األرسي يف مؤسسات املجتمع املدين واألكادمييني ،واملرشدين الرتبويني و األخصائيني
االجتامعني وإعداد اإلطار الوطني لعمل األطفال والدليل التدريبي الخاص باإلطار.
• •إعداد دراسة األثر الصحي والنفيس لعمل األطفال.
• •إعداد تقرير األرسة األردنية واألمن اإلنساين.
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محور األرسة والتعليم والثقافة
يساهم املجلس ضمن محور األرسة والتعليم والثقافة يف تحسني مستوى نوعية الخدمات التعليمية والثقافية املقدمة لألرس األردنية وأفرادها،
من خالل تحليل البيئة واملنظومة التعليمية والثقافية يف املجتمع األردين ،وتحديد القضايا التي تواجهها ،وتبني املبادرات واملشاريع ذات
األولوية ،من خالل وضع الخطط الوطنية وتنسيق جهود املؤسسات ذات العالقة ،وتزويد صناع القرار بالتوصيات واملؤرشات الحيوية الدالة
عىل مستوى الخدمات التعليمية والثقافية ،والتي تساهم يف اتخاذ القرارات املناسبة لتحسني مستواها مبا يخدم األرسة األردنية.
وضمن محوراألرسة والتعليم والثقافة قام املجلس خالل عام  2009ومن خالل مرشوع تطوير الخدمات املقدمة لألطفال من الوالدة إىل أقل
من أربع سنوات بإنهاء معايري تأسيس وترخيص دور الحضانة واعتامدها من قبل وزارة التنمية االجتامعية حيث تم عقد ورشة عمل بالتعاون
مع الوزارة تم فيها مناقشة العاملني يف امليدان عىل تطبيق هذه املعايري  .كام وتم إعداد منهاج وأدلة تدريبية للعاملني مع األطفال األقل من
أربع سنوات  .ويسعى املجلس من خالل خطة عمل تنمية الطفولة املبكرة إىل تعزيز التعاون والتشارك والتنسيق مع الجهات املعنية بهدف
ضامن حقوق األطفال كام حددتها اتفاقية حقوق الطفل؛ وتعزيز إمكانية األرس واملجتمعات املحلية لتلبية الحاجات اإلدراكية والعاطفية
واالجتامعية والجسدية لألطفال يف مرحلة ما قبل الوالدة إىل السنوات األوىل من املدرسة.
كام وقام املجلس بالتعاون مع منظمة اليونسيف بإعداد وثيقة إرشادات ومعايري منائية للطفولة املبكرة .وتتضمن هذه املعايري و اإلرشادات
التوقعات الخاصة بنامء وتطور األطفال األردنيني من الوالدة إىل أأقل من تسع سنوات .هذا وقد قام املجلس بتنفيذ املرحلة األوىل من
مبادرة موازنة صديقة للطفل مع منظمة اليونيسف حيث تم التعاون مع الوزارات املعنية بإعداد دراسات تحليلية ملوازنات أربع وزارات من
خالل األخذ مبنظور احتياجات الطفل املختلفة.

التوجهات املستقبلية:
•
•
•
•
•

•إنشاء نظام العتامد رياض األطفال القطاع الخاص يف األردن.
•استكامل املرحلة الثانية من إعداد خطة العمل الثانية لتنمية الطفولة املبكرة.
•استكامل مرشوع موازنات الصديقة للطفل.
•تطوير الخدمات املقدمة لألطفال من صفر 4-سنوات.
•مراجعة معايري تأسيس وترخيص دور الحضانة.
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محور األرسة واإلعالم
يسعى املجلس من خالل محور األرسة واإلعالم إىل توجيه اإلعالم بكافة وسائله نحو إعالم صديق لألرسة ،وزيادة الوعي املجتمعي من خالل
تطوير حمالت إعالمية وأنشطة موجهة لألرسة وأفرادها ،وتوظيف اإلعالم بكافة وسائله ،لتعزيزالوعي املجتمعي وحشد الدعم وكسب تأييد
صناع القرار للقضايا والسياسات والخطط األرسية التي يعمل عليها املجلس ،وفتح قنوات االتصال مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية،
وتعزيز أوارص التعاون والتنسيق معها مبا يخدم مصلحة األرسة وأفرادها.
ولتعزيز دور املجلس الوطني فقد قام املجلس بإعادة تصميم املوقع االلكرتوين والذي احتوى عىل خريطة األرسة األردنية التي تضمنت
أبرز املؤرشات والتقارير حول األرسة األردنية يف كافة املحافظات ،كام قام املجلس بعقد رشاكات مع مختلف وسائل اإلعالم املريئ واملقروء
لبث الرسائل الهادفة إىل التوعية بحامية األرسة  .وبهدف املساهمة يف توعية األرسة باملامرسات الصحية اإليجابية للتعامل مع األطفال فقد
تم إقرار وثيقة األطفال مجهويل النسب والخطة التنفيذية للتعامل مع القضية بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية يف ورشة عمل وطنية
مبشاركة كافة الجهات ذات العالقة.
ويف إطار فتح قنوات االتصال مع املؤسسات الوطنية و اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون األرسة  ،تم توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة التكافل
االجتامعي لتبادل املعلومات والوثائق والتعاون يف إعداد الدراسات والبحوث ،لتحسني جودة البيانات املتعلقة باألرسة ،إضافة إىل توقيع
مذكرة تفاهم مع وزارة العمل لتنفيذ مرشوع الحد من عمل األطفال .هذا وقد وقع املجلس مذكرة تفاهم مع إدارة حامية األرسة بهدف
رفع سوية الخدمات املقدمة لضحايا العنف األرسي ودعم إدارة حامية األرسة بهدف تحديث مركز استقبال شكاوي املراجعني ونظام استقبال
الشكاوي .و قام املجلس بتنظيم املؤمتر الثاين لحامية األرسة من العنف برعاية جاللة امللكة رانيا العبدالله ،بالتعاون مع وزارة التنمية
االجتامعية ،والعديد من املؤسسات الوطنية و واإلقليمية والدولية .وكان من أبرز نتائج املؤمتر التوصية بإنشاء الشبكة العربية لحامية
األرسة من العنف بهدف ترسيخ آليات التواصل والتشبيك بني الدول العربية ،إضافة إىل تطوير منهاج عمل عريب لحامية األرسة من العنف
األرسي.

التوجهات املستقبلية:
• •تطوير حملة إعالمية حول أهمية اإلرشاد األرسي.
• •متابعة أعامل الشبكة اإلعالمية لحامية األرسة من العنف األرسي.
• •رفد املوقع اإللكرتوين للمجلس بالربامج واألنشطة التي يتم تنفيذها.
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محور التطوير املؤسيس
يسعى املجلس إىل االرتقاء بتحسني أدائه من خالل تطوير النظم املالية واإلدارية ،باإلضافة إىل تنمية املوارد املالية والبرشية ،ومراقبة
اإلجراءات اإلدارية لضامن سري وتنفيذ مشاريع وبرامج املجلس ،وإدامة عملها بأفضل إنتاجية ،وتعزيز الرشاكة والتشبيك من خالل تبادل
الخربات واملعلومات.
وقد قام املجلس خالل العام 2009مبتابعة إنجازات الخطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013-2004من خالل رصد انجازات الرشكاء وتضمينها
يف تقرير املتابعة والتقييم بالتعاون مع جميع املؤسسات ذات العالقة من خالل ضباط ارتباط تم تدريبهم عىل متابعة الخطة .كام وقام
املجلس بإطالق النسخة االلكرتونية لنظام املتابعة والتقييم عىل شبكة االنرتنت وذلك لتسهيل مهام الرشكاء يف متابعة الخطة الوطنية
للطفولة.

التوجهات املستقبلية:
• •متابعة تنفيذ الخطة الوطنية األردنية للطفولة (.)2013 – 2004
• •متابعة أعامل التخطيط االسرتاتيجي لربامج املجلس وتقييمها.

موارد املجلس املالية
تتألف املوارد املالية للمجلس حسب املادة  14من قانون املجلس رقم  27لسنة  2001من:
 .أريع األموال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكها املجلس.
 .بعوائد الصناديق واملشاريع والربامج التي يديرها املجلس.
 .تمنحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.
 .ثالتربعات والهبات التي يوافق عليها املجلس ،عىل أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غري أردين.
 .جأي موارد أخرى يوافق عليها املجلس.
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