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كلمة افتتاحية:

ــه خــال العــام 2012؛ مــن خــال اســتعراض كافــة  ــأن يقــدم باكــورة اجنازات يفخــر اجمللــس الوطنــي لشــؤون االســرة ب
ــاءت  ــي ج ــا، والت ــاة افراده ــة وحي ــرة االردني ــاة االس ــتوى حي ــن مس ــى حتس ــة ال ــج الهادف ــاريع والبرام ــطة واملش االنش
بتوجيهــات صاحبــة اجلالــة امللكــة رانيــا العبــداهلل املعظمــة رئيســة اجمللــس وأعضــاء مجلــس أمنائــه وجهــود جميــع 

العاملــن فيــه، وشــركائه مــن املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة فــي مجــال األســرة.

ــة واجتاهــات  ــر أحــوال وخصائــص األســرة األردني ــام 2012؛  تقري ــال الع ــه خ ــل علي ــس بالعم ــدأ اجملل ــا ب ــرز م ــن اب وم
تطورهــا، والــذي ســيعد املرجــع العلمــي الوحيــد حــول األســرة األردنيــة الــذي يضم املؤشــرات واملعلومــات التــي تبــن 
مكانــة االســرة االردنيــة وقيمتهــا فــي التشــريعات والقوانــن، والتــي ترســم ســمات وابعــاد شــخصيتها الدميغرافيــة 

ــة واالجتماعيــة، وتصــف كذلــك احلالــة الصحيــة والتعليميــة واملعرفيــة لألســرة. واالقتصادي

وفــي مجــال تنميــة وحمايــة األســرة؛ فقــد جــاءت ثمــار مشــروع امتتــة اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف االســري؛ 
ــة، ووزارة  ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــة )ب ــة، واملتمثل ــات املعني ــط اجله ــام ، ورب ــن النظ ــة م ــخة النهائي ــتخراج النس باس
ــب مــا يقــارب  ــة االســرة، ومؤسســة نهــر االردن( بالنظــام، حيــث مت تدري ــة والتعليــم، وادارة حماي الصحــة، ووزارة التربي

)150( ضابــط ارتبــاط مــن هــذه اجلهــات علــى النظــام وآليــة عملــه.

واســتكماال لعمــل اجمللــس فــي تعميــم خدمــة اإلرشــاد األســري مــن خــال افتتــاح مراكــز لإلرشــاد األســري فــي كافــة 
ــات ذات  ــك مــن خــال التعــاون مــع املؤسســات واجلمعي محافظــات اململكــة، والتوســع فــي تقــدمي هــذه اخلدمــة، وذل
العاقــة باألســرة؛ فقــد جــاءت الفكــرة خــال العــام 2012  بإنشــاء مركــز إرشــاد اســري فــي محافظــة معــان، بالتعــاون 

مــع جمعيــة االنــوار اخليريــة للســيدات ، حيــث مت توقيــع اتفاقيــة تعــاون مت مبوجبهــا جتهيــز وتأثيــث املركــز. 
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وفــي مجــال الطفولــة؛ فقــد نفــذ اجمللــس دراســة تعــد االولــى مــن نوعهــا حــول االطفــال العاملــني فــي الزراعــة، والتــي 
جــاءت بهــدف جمــع معلومــات دقيقــة حــول عمــل االطفــال فــي قطــاع الزراعــة فــي االردن، وأظهــرت الدراســة أن )%57( 
مــن عينــة الدراســة  يعملــون فــي مزرعــة للغيــر، و )26%( يعملــون فــي مزرعــة لألســرة، و )17%( يعملــون فــي مزرعــة 

لــدى األقــارب، مبعنــى أن عمــل األطفــال فــي الزراعــة يتركــز فــي العمــل لــدى اآلخريــن ال فــي مــزارع مملوكــة لألســرة. 

كمــا وجــاء مشــروع االحتضــان بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، ومؤسســة انقــاذ الطفــل، مــن ابــرز اجنــازات 
هــذا العــام؛ والــذي بــدأ العمــل فيــه علــى اعــداد دليــل توعــوي لاســر التــي حتتضــن طفــل مــن خــال بيــان اجلوانــب 
النفســية واالجتماعيــة التــي تســتطيع االســر التعــرف عليهــا للتعامــل مــع الطفــل احملتضــن، باالضافــة الــى البــدء 

بوضــع نظــام تشــريعي مقــن ينظــم عمليــة التحضــن.

وختامــا؛ نأمــل ان تكــون هــذه االجنــازات تصــب مبــا فيــه مصلحــة اســرتنا ومصلحــة افرادهــا. مؤكديــن فــي هــذا املقــام 
ــال  ــي مج ــة ف ــة العامل ــر احلكومي ــة وغي ــات احلكومي ــن املؤسس ــركاء م ــع الش ــا جلمي ــكرنا وتقديرن ــص ش ــى خال عل
األســرة والقطــاع اخلــاص و اجلهــات الدوليــة، والذيــن لــوال جهدهــم مــع اجمللــس ملــا اســتطاع اجنــاز هــذه اجلهــود الكبيــرة 

أن ننجــز هــذه األعمــال. واهلل ولــي التوفيــق

 

       أمني عام اجمللس الوطني لشؤون االسرة بالوكالة

                                                                                       محمــــــد مقـــــــــــــدادي
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التأســيس: تأســس اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة مبوجــب قانــون رقــم )27( لعــام 2001، وجــاء بهدف حتســن مســتوى 
معيشــة حيــاة األســرة األردنيــة وحيــاة أفرادهــا ســواء أكانــوا أطفــاال أو شــبابا أو نســاء أو كبــار ســن. 

رســالتنا: تعزيــز مكانــة األســرة األردنيــة، وتعظيــم دورهــا فــي اجملتمــع لتمكينهــا مــن املســاهمة فــي احملافظــة علــى 
املــوروث القيمــي واحلضــاري مبــا يواكــب كافــة التغيــرات.

مهمتنــا: املســاهمة بضمــان مســتوى حيــاة أفضــل لألســر األردنيــة وأفرادهــا، مــن خــال رؤيــا وطنيــة تدعم السياســات 
الوطنيــة التنمويــة، ومتكنهــا مــن حتقيــق طموحاتها.

أدوار اجمللس:

ــات  ــل السياس ــة وتعدي ــداد ومراجع ــس بإع ــزم اجملل ــة يلت ــات الوطني ــة للسياس ــة فكري ــات: كهيئ ــة السياس صياغ
ــة. ــات الوطني ــا واألولوي ــى القضاي ــاءاً عل ــا، بن ــرة وأفراده ــة باألس ــراءات املتعلق ــريعات واإلج والتش

ــق باألســرة  ــة املعلومــة التــي يقدمهــا حــول كل مــا يتعل ــزم اجمللــس مبصداقي إدارة البحــوث ومصــادر املعلومــات: يلت
وأفرادهــا، بحيــث يقــوم بــإدارة جميــع هــذه املعلومــات لتتمكــن اجلهــات املعنيــة باألســرة مــن اتخــاذ قــرارات مدروســة 
مبنيــة علــى أســس علميــة كفيلــة بضمــان اســتمرارية التقــدم والرفعــة لألســرة األردنيــة، وتوجيــه األبحــاث والبرامــج 

العلميــة نحــو األولويــات الوطنيــة والترويــج لهــا.

حشــد الدعــم: يقــوم اجمللــس بحشــد الدعــم الوطنــي للسياســات والبرامــج األســرية لــدى صانعي القــرار، واســتقطاب 
الدعــم املالــي لضمــان اســتمرارية البرامــج األســرية علــى املســتوى الوطني.

ــن املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بشــؤون األســرة  ــه علــى التنســيق ب التنســيق والتشــبيك: يركــز اجمللــس فــي عمل
وأفرادهــا، لتوحيــد جهودهــا، باإلضافــة إلــى التشــبيك مــع املؤسســات ذات العاقــة باألســرة علــى املســتوى اإلقليمــي 

والدولــي.

املتابعــة والتقييــم: يقــوم اجمللــس مبتابعــة وتقييــم تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات واخلطــط املتعلقــة باألســرة 
ــن  ــرة م ــة األس ــال حماي ــي مج ــة ف ــات العامل ــراءات املؤسس ــة إج ــريكة، ومتابع ــات الش ــل املؤسس ــن قب ــا م وأفراده

العنــف.

التطوير املؤسسي: يركز اجمللس على تطوير ودعم قدراته الفنية واإلدارية واملالية للقيام مبهامه ومسؤولياته.
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 اسماء أعضاء مجلس أمناء المجلس
الوطني لشؤون االسرة خالل فترة إعداد هذا التقرير السنوي

· صاحبة اجلالة امللكة رانيا العبد اهلل املعظمة / رئيسة اجمللس الوطني لشؤون األسرة	

· معالي الدكتور رجائي املعشر / نائب رئيس اجمللس الوطني لشؤون األسرة	

· معالي الدكتور هايل داود / وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسامية	

· معالي الدكتور ابراهيم سيف / وزير التخطيط والتعاون الدولي	

· معالي الدكتور محمد ذنيبات / وزير التربية والتعليم	

· معالي األستاذة رمي أبو حسان / وزير التنمية االجتماعية	

· معالي الدكتور علي حياصات / وزير الصحة	

· معالي السيدة ليلى شرف 	

· معالي الدكتور محمد حمدان 	

· معالي السيد نبيه شقم 	

· عطوفة الفريق اول الركن توفيق حامد الطوالبة/ مدير األمن العام	

· عطوفة السيد محمد مقدادي / االمن العام بالوكالة	

· سعادة السيدة فاطمه علي ابو عبطه 	

· سعادة الدكتورة أدب مبارك السعود 	

· عطوفة السيدة هاله زريقات 	

· عطوفة الدكتور مؤمن احلديدي 	

· عطوفة الدكتور محمد فايز الطراونة 	

· عطوفة األستاذ حتسن القطاونة	

· سعادة الدكتورة سهى احلسن 	

اللجنة التنفيذية:
· معالي الدكتور رجائي املعّشر / رئيس اللجنة التنفيذية	

· معالي الدكتور محمد حمدان	

· معالي السيد نبيه شقم	

· سعادة الدكتورة أدب السعود	

· عطوفة األستاذ حتسن القطاونة	

· عطوفة السيد محمد مقدادي / األمن العام بالوكالة 	
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االمانة العامة:
تعتبــر اجلهــاز التنفيــذي لعمــل اجمللــس الوطنــي لشــؤون االســرة، ويتولــى االمــن العــام، االشــراف علــى جهــاز االمانــة 
العامــة، )ولتحقيــق اهــداف ورســالة اجمللــس، يقــوم بتنفيــذ أعمــال وانشــطة اجمللــس طاقــم مــن املوظفــن مــن مختلــف 

التخصصــات(. 

موظفي اجمللس الوطني لشؤون االسرة

مع معالي االستاذة رمي ابو حسان/ وزيرة التنمية االجتماعية
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انجازاتنا خالل العام 2012

اوال: انجازاتنا في مجال التنمية االسرية والحماية:
يســاهم اجمللــس فــي رفــع شــأن األســرة األردنيــة باعتبارهــا نــواة اجملتمــع واحملافظــة عليهــا وحمايتهــا وتنميتهــا لتقــوم 

بدورهــا جتــاه أفرادهــا واجملتمــع.

 ومتثلت أهم اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام 2012:

مشروع االرشاد االسري: - 1

ــام اجمللــس ضمــن مشــروع االرشــاد االســري باطــاق  ق
ــد  ــة ارب ــي محافظ ــري ف ــاد االس ــز االرش ــل مراك دلي
ــة.  ــرة والطفول ــة االس ــة حماي ــع جمعي ــاون م بالتع
ــرة  ــة وزي ــت رعاي ــه حت ــذي مت اطاق ــل ال ــاول  الدلي ويتن
ــي  ــا ف ــب توفره ــر الواج ــة املعايي ــة االجتماعي التنمي
املرافــق اخلاصــة مبركــز اإلرشــاد األســري، والتــي تتضمــن 
مجموعــة مــن الشــروط الواجــب حتقيقهــا فــي مــكان 
تقــدمي اخلدمــة، ومبــا يضمــن الســرية واخلصوصيــة فــي 

ــا. ــق أهدافه ــادية ويحق ــة اإلرش العملي

  كمــا قــام اجمللــس بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جمعية 
األنــوار اخليريــة للســيدات إلنشــاء مركــز إرشــاد اســري 
ــة  ــذه اجلمعي ــار ه ــاء اختي ــان، وج ــة مع ــي محافظ ف

ملوقعهــا فــي وســط محافظــة معــان ذات الكثافــة الســكانية لضمــان االســتفادة مــن خدمــة اإلرشــاد األســري ألكبــر 
عــدد ممكــن مــن ســكان املنطقــة. 

ويهــدف املركــز  لتقــدمي استشــارات أســرية ونفســية وزواجيــة تســهم فــي تبصيــر أفــراد األســرة بأســباب املشــكات 
وطــرق احلــد مــن تفاقمهــا وصــوال إلــى إيجــاد احللــول املناســبة لهــا. ومبوجــب هــذه االتفاقيــة فقــد قــام اجمللــس مبايلــي: 

جتهيــز وتأثيــث املركــز والــذي يضــم أربعــة غــرف ) )2( غرفــة  إرشــاد، غرفــة اســتقبال، غرفــة أطفــال(، ومت جتهيزهــا 	 
بكافــة املتطلبــات التــي يحتاجهــا املركــز لتقــدمي خدمــة اإلرشــاد األســري .

ــس 	  ــن نف ــي( م ــدوام جزئ ــدات ب ــي، )2( مرش ــدوام يوم ــية ب ــة نفس ــز )أخصائي ــي املرك ــدات ف ــاث مرش ــن ث تعي
ــان. ــة مع محافظ

وســيتم املتابعــة خــالل العــام 2013 بافتتــاح مراكــز لالرشــاد االســري فــي عــدد مــن محافظــات اململكــة، واالســتمرار 
فــي تدريــب مقدمــي اخلدمــة علــى الدليــل التدريبــي لالرشــاد االســري.
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االستراتيجية الوطنية  االردنية لكبار السن:- 2

حتقيقــا الهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن التي قــام اجمللــس باعدادها 
خــال العــام 2008؛ فقــد مت تنفيــذ العديــد مــن االنشــطة ذات العاقــة بفئــة كبار 
الســن. وجــاء تقريــر رصــد اجنــازات املؤسســات العاملــة مــع كبــار الســن كاحــد 
ــذ  ــن، وتنفي ــار الس ــة لكب ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــة تنفي ــازات ملتابع ــم االجن اه
ــات  ــات والعقب ــا التحدي ــازه، وم ــا مت اجن ــة م ــة، ومعرف ــا التنفيذي ــطة خطته انش
التــي واجهــت هــذه املؤسســات. وخــرج التقريــر الــذي اعــده اجمللــس بالتعــاون مــع 
ــة  ــات املتعلق ــن التحدي ــة م ــة مبجموع ــة العاملي ــة الصح ــة ومنظم وزارة الصح
ــن؛  ــار الس ــاة كب ــب حي ــن جوان ــد م ــة العدي ــتراتيجية، واملتضمن ــاور االس مبح
ــريعات،  ــة، والتش ــة االجتماعي ــل، والرعاي ــم، والعم ــة، والتعلي ــة، والبيئ كالصح

ــات: ــة، ونســتطيع اســتعراض هــذه التحدي والدراســات البحثي

قلــة توفــر اخملصصــات املاليــة املرصــودة لتنفيــذ املشــاريع املوجــودة فــي 	 
ــة.  اخلطــة التنفيذي

نقص الكوادر الصحية املؤهلة في مجال طب الشيخوخة. 	 

ــدم 	  ــة وع ــة قانوني ــود حماي ــدم وج ــة لع ــارات املنزلي ــذ الزي ــة تنفي صعوب
ــا.  ــة لتنفيذه ــة إداري ــود سياس وج

عدم كفاية آليات التنسيق والتعاون بن اجلهات املعنية. 	 

شح البيانات املتعلقة بقضايا كبار السن. 	 

قلة الدراسات، واألبحاث املتخصصة بقضايا الشيخوخة. 	 

ــة  ــع منظم ــاون م ــة” بالتع ــيخ والصح ــوان “التش ــاء بعن ــذي ج ــة، وال ــي للصح ــوم العامل ــس بالي ــل اجملل ــا واحتف كم
الصحــة العامليــة ووزارة الصحــة، وهــدف االحتفــال الــذي رعــاه وزيــر الصحــة، وشــارك فيــه العديــد مــن اجلهــات، الــى 
تســليط الضــوء علــى قضيــة الصحــة والتشــيخ، وادراج قضايــا كبــار الســن الصحيــة علــى اجنــدة صنــاع القــرار، ومت 

تكــرمي مجموعــة مــن الــرواد الكبــار، الذيــن لهــم بصمتهــم فــي اجملتمــع.

 وكان مــن اهــم مخرجــات االحتفــال؛ تشــكيل جلنــة وطنيــة مــن مختلــف املؤسســات ذات العاقــة بفئــة كبــار الســن، 
وجــاءت املوافقــة علــى تشــكيلها بكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم 28364/1/12/21 تاريــخ 2012/10/18  “كلجنــة متابعة 

االســتراتيجية الوطنيــة االردنيــة لكبــار الســن”.

كمــا قــام اجمللــس بعقــد حلقــة نقاشــية بعنــوان “كبــار الســن . . . شــمس حاضرنــا ونــور مســتقبلنا”، وهدفــت احللقــة 
ــى طــرح  ــراء واخملتصــن ال التــي شــارك فيهــا عــدد مــن اخلب
ابــرز القضايــا التــي اوصــت االســتراتيجية بدراســتها ومتثلــت 

مبايلــي:

أهمية وجود تخصص طب الشيخوخة. )%(	 

تفعيل نظرة اجملتمع لكبير السن.	 

توجيــه الدراســات واالبحــاث نحــو قضايــا كبــار 	 
الســن.

ــار  ــة لكب ــة االردني ــتراتيجية الوطني ــث االس ــدء بتحدي وللب
الســن؛ فقــد قــام اجمللــس بعقــد ثاثــة لقــاءات؛ وجــاءت هــذه 
ــاء، وفــي الشــمال/  اللقــاءات  فــي الوســط/ محافظــة الزرق

محافظــة اربــد، وفــي اجلنــوب/ محافظــة الكــرك بالتعــاون مــع مؤسســات اجملتمــع املدنــي. وجــاءت هــذه اللقــاءات التــي 
شــارك فيهــا العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــي واخلبــراء واالكادميــن بهــدف االســتماع الراء 
افــراد اجملتمــع االردنــي فــي احملافظــات، ورصــد أهــم القضايــا املســتجدة واألولويــات لقضايــا كبــار الســن التــي نســتطيع 

ــرز مــا خرجــت بــه هــذه اللقــاءات حســب توجهــات االســتراتيجية: تضمينهــا عنــد حتديــث االســتراتيجية. ومــن اب
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أهمية التخطيط االستراتيجي لهذه الفئة العمرية والتي من املتوقع وفقا لإلحصائيات ارتفاع نسبتها.	 

أهمية إشراك اجملتمع احمللي في سماع آرائهم باالستراتيجية وقضاياها. 	 

تعميم اإلستراتيجية  على املديريات في الوزارات الرئيسية .	 

تسليط الضوء إعاميا على اإلستراتيجية.	 

أهمية تخصيص رواتب للشيخوخة.	 

أهمية وجود تخصصات طبية خاصة بكبار السن.	 

أهمية توفير مجانية التأمن الصحي.	 

تعزيز النظرة االيجابية لكبار السن.	 

إجراء الدراسات واألبحاث املتعلقة بكبار السن. 	 

وســيتم خــالل العــام 2013 متابعــة العمــل مــع جلنــة متابعــة االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن، ومــا ميكــن 
ــي  ــن ف ــار الس ــاة كب ــني حي ــا بتحس ــاهم بدوره ــي تس ــطة الت ــذ االنش ــن تنفي ــة م ــذه اللجن ــي ه ــتثمار ف االس

ــي. ــا االردن مجتمعن

الفريق الوطني حلماية االسرة من العنف:- 3

يقــوم اجمللــس بتنســيق وتوجيــه جهــود املؤسســات الوطنيــة العامــة واالهليــة واخلاصــة املعنيــة بحمايــة االســرة االردنية 
ــوي فــي متاســك اجملتمــع؛ مــن خــال عمــل  ــام بدورهــا احلي مــن العنــف بكافــة صــوره وأشــكاله، ومتكينهــا مــن القي
الفريــق الوطنــي  حلمايــة االســرة مــن العنــف، والــذي  يضــم مجموعــة مــن املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة، 
وتزويــد صنــاع القــرار بامللخصــات واملؤشــرات احليويــة حــول حالــة العنــف اجتــاه االســرة وافرادهــا. حيــث يعقــد الفريــق 
ــات  ــرح السياس ــع مقت ــرة، ووض ــة االس ــة بحماي ــة ذات العاق ــج الوطين ــا والبرام ــة القضاي ــهريا ملناقش ــا ش اجتماع
والبرامــج الوطنيــة فــي مجــال حمايــة االســرة، ومتابعــة تنفيذهــا. ونســتطيع ان نســتعرض ابــرز مــا قــام بــع اعضــاء 

الفريــق خــال العــام 2012:

تشكيل العديد من اللجان الفنية ملناقشة  القضايا والبرامج ذات العاقة بحماية االسرة . 	 

إعداد مسودة النظام اخلاص بالفريق الوطني حلماية األسرة ووثيقة البيانات التشريعية.	 

اعــداد مذكــرات قانونيــة تتضمــن ماحظــات الفريــق حــول كل : مســودة قانــون حقــوق الطفــل، ومســودة قانــون 	 
االحداث. 

وســيتابع الفريــق عملــه خــالل العــام 2013 علــى مــا يبــرز مــن قضايــا ملحــة 
فــي مجــال حمايــة االســرة مــن العنــف.

مشــروع نظــام اعتمــاد وضبــط جــودة اخلدمــات املقدمــة فــي - 4
مجــال حمايــة االســرة مــن العنــف االســري:

ــن  ــة م ــى مجموع ــودة عل ــط اجل ــاد وضب ــر االعتم ــق معايي ــس بتطبي ــام اجملل ق
ــر فــي  ــة هــذه املعايي ــى مــدى فاعلي ــة للتعــرف عل ــة جتريبي املؤسســات كمرحل
ضمــان جــودة اخلدمــات املقدمــة حلــاالت العنــف األســري، باإلضافــة للتعــرف علــى 
مســتوى املؤسســات مقدمــة اخلدمــة حلــاالت العنــف األســري،  وفقــا للمعاييــر 
التــي مت اعتمادهــا علــى مســتوى وطنــي، ووضــع خطط عمل تســاعد املؤسســات 
اخلاضعــة لعمليــة التقييــم لتحســن مســتوى اخلدمــات املقدمــة مــن قبلهــا. 

واســتهدف املشــروع الــذي متولــه مؤسســة املســتقبل ســبع مؤسســات وطنيــة 
ــات  ــكال اخلدم ــة أش ــي كاف ــري، وتغط ــف األس ــاالت العن ــة حل ــة اخلدم مقدم
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)االجتماعيــة، الصحيــة، والتربويــة، الشــرطية(  شــملت أربــع مؤسســات حكوميــة ) وزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة 
التربيــة والتعليــم، ووزارة الصحــة، وادارة حمايــة االســرة(، وثــاث مؤسســات اهليــة )معهــد العنايــة بصحــة االســرة، 

ــراة االردنيــة(. ومؤسســة نهــر االردن، واحتــاد امل

      وتضمنت اهم مخرجات املشروع خالل عام 2012 ما يلي:

حتضير خطة العمل اخلاصة بتنفيذ املشروع واعتمادها من قبل الفريق الوطني حلماية االسرة. 	 

مراجعــة أدلــة املعاييــر وجمــع املعلومــات وتطويــر ادوات التقييــم أســئلة ومنهجيــة تقييــم اجلــودة للمؤسســات 	 
واعتمادهــا مــن قبــل الفريــق الوطنــي حلمايــة االســرة 

ــات 	  ــار املؤسس ــرة واختي ــة االس ــي حلماي ــق الوطن ــل الفري ــن قب ــا م ــة واعتماده ــار العين ــس اختي ــع أس وض
ــروع.  ــي املش ــتهدفة ف املس

وســيقوم اجمللــس خــالل عــام 2013 وباشــراف الفريــق الوطنــي باســتكمال اجــراءات تطبيــق املعاييــر على املؤسســات 
املســتهدفة واختبارهــا، مــن خــالل تدريــب ضبــاط ارتبــاط املؤسســات املســتهدفة، والزيــارات امليدانيــة واالجتماعــات 

. التقيمية 

مشــروع أمتتــة اجــراءات التعامــل مــع - 5
حــاالت العنــف االســري:

تابــع اجمللــس خــال العــام 2012 تنفيــذ مشــروع 	 
امتتــة نظــام اســتجابة املؤسســات حلــاالت 
ــي  ــام إلكترون ــال نظ ــن خ ــري م ــف االس العن
يتــم اســتخدامه مــن قبــل جميــع املؤسســات  
لغايــات  العنــف  حلــاالت  اخلدمــة  مقدمــة 
متابعــة االجــراءات املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات 
الازمــة مــن قبــل املؤسســات املعنيــة حلــاالت 
العنــف االســري بشــكل عــام وضــد االطفــال 
معهــا  التعامــل  وضمــان  خــاص،  بشــكل 
بالســرعة  لهــا  الازمــة  اخلدمــات  وتقــدمي 
الوطنــي  الفريــق  اشــراف  وحتــت  املمكنــة، 
احلكومــة  مــن  وبتمويــل  االســرة،  حلمايــة 
االردنيــة ومنظمــات االمم املتحــدة، وخــال عــام 

2012 جــاءت ثمــار املشــروع كالتالــي : 

برمجــة النظــام مــن خــال إحــدى شــركات البرمجــة احملليــة وحتديــد شاشــات املســتخدمن ومحتوياتهــا، وصاحيات 	 
كل شاشــة حســب املســتخدم ودوره. ووفــق  إجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري والنمــاذج اخلاصة.

ــان 	  ــن( لضم ــاة ومحامي ــن، وقض ــن عام ــن ) مدع ــن القانوني ــة م ــع مجموع ــام م ــراءات النظ ــة إج مناقش
ــة.  ــة ذات العاق ــن الوطني ــع القوان ــجامها م انس

اســتضافة النظــام خــوادم النظــام ) ســيرفرات( لــدى مديريــة األمــن العام لضمــان ســرية وخصوصيــة املعلومات 	 
املتعلقــة باحلــاالت، وتوفيــر أجهــزة اخلــوادم وتوابعهــا اخلاصــة لتشــغيل النظــام فــي إدارة تكنولوجيــا املعلومــات 

فــي مديريــة األمــن العــام. 

إصــدار النســخة النهائيــة مــن النظــام بتاريــخ 2012/6/1 بعــد إجــراء التعديــات املقترحــة مــن قبــل القانونيــن 	 
وممثلــي اجلهــات الشــريكة. 

ــق 	  ــي وف ــتوى الوطن ــى املس ــام عل ــل النظ ــة لتفعي ــة األولي ــن املرحل ــام ضم ــى النظ ــة عل ــات التالي ــط اجله رب
ــة األســرة )اإلدارة الرئيســية(، ووزارة التنميــة االجتماعيــة )مكتــب اخلدمــة  صاحيــات ودور كل منهــا: إدارة حماي
االجتماعيــة فــي إدارة حمايــة األســرة، دار الوفــاق األســري ، دار رعايــة الفتيــات الزرقاء، مديريــة الدفــاع االجتماعي(، 
ــة  ــي إدارة حماي ــي ف ــب النفس ــادة الط ــرة، عي ــة األس ــي إدارة حماي ــرعي ف ــب الش ــادة الط ــة )عي ووزارة الصح
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األســرة، عيــادة العنــف األســري فــي مستشــفى البشــير، قســم العنــف األســري فــي الــوزارة (، ووزارة التربيــة 
ــة مــن اإلســاءة(، ومؤسســة نهــر األردن  )دار األمــان(. والتعليم.)قســم احلماي

 عقــد عشــرين دورة تدريبيــة لكافــة املســتخدمن مــن اجلهــات الشــريكة املســتخدمة للنظــام حيــث مت تدريــب 	 
) 150( مســتخدم مــن ضبــاط ارتبــاط املؤسســات التــي مت ربطهــا علــى النظــام.  

ــر وآالت 	  ــزة الكمبيوت ــن أجه ــام م ــغيل النظ ــة لتش ــزات الازم ــريكة بالتجهي ــات الش ــض املؤسس ــد بع تزوي
ــة.  ــحات ضوئي ــر وماس ــة والتصوي الطباع

 	 .)4 MB( تزويد ادارة حماية االسرة  بخط انترنت مدني لغايات تشغيل النظام بسعة

ــع 	  ــق م ــا يتوف ــرة مب ــة االس ــادارة حماي ــة ب ــة االجتماعي ــب اخلدم ــة ومكات ــب القضائي ــيم املكات ــادة تقس اع
ــريتها. ــاالت وس ــة احل خصوصي

البــدء بتفعيــل النظــام كمرحلــة جتريبيــة فــي عمــان ضمــن ادارة حمايــة االســرة الرئيســية واجلهــات الشــريكة 	 
ابتــداء مــن تاريــخ 2012/6/17 وتوفيــر الدعــم الفنــي للعاملــن حــول كيفيــة االدخــال ومتابعــة احلــاالت باســتمرار. 

وســيقوم اجمللــس خــالل عــام 2013 باســتكمال املرحلــة التجريبيــة مــن تطبيــق النظــام لتحديــد الثغــرات والفجوات 
واعــداد التقاريــر التقيميــة بهــدف االســتمرار فــي تطويــر النظــام وفــق االحتباجات واملســتجدات.

دراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر املعنفة:- 6

جــاءت هــذه الدراســة بوصفهــا األولــى فــي األردن التــي تُطّبــق علــى حــاالت العنــف املســجلة رســميا بــإدارة حمايــة 
ــة  ــرة، وإدارة حماي ــؤون األس ــي لش ــس الوطن ــن اجملل ــن كل م ــاركي ب ــج تش ــن نه ــة ضم ــذه الدراس ــذت ه ــرة. ونف األس

ــل االجتماعــي ســابقا. ــة التكاف ــة األمــن العــام، وهيئ ــة مبديري األســرة، ومركــز الدراســات األمني

هدفــت  الدراســة إلــى استكشــاف الديناميكيــة االجتماعيــة والثقافيــة لظاهــرة العنــف األســري فــي األردن؛ مــن حيــث 
التعــرف علــى خصائــص األســرة التــي ميــارس بهــا العنــف األســري وطبيعتهــا  بهــدف املســاهمة فــي توفيــر بيانــات 
تســاعد صنــاع القــرار فــي رســم البرامــج والتوجهــات الوطنيــة حــول حمايــة األســرة مــن  العنــف األســري. ومــن أجــل 
حتقيــق أهــداف الدراســة، مت اعتمــاد ملفــات احلــاالت التــي راجعــت إدارة حمايــة األســرة خــال العــام 2009، والتــي بلــغ 

عددهــا  )1651( حالــة عنــف أســري، والســير باجــراءات تنفيــذ الدراســة علــى النحــو التالــي : 

تشكيل جلنة فنية من اجلهات الشريكة في تنفيذ الدراسة،	 

تطوير منهجية الدراسة واعتمادها بشكلها النهائي.	 

اختيــار عينــة الدراســة مــن  )592(  حالــة عنــف أســري بنســبة بلغــت )35.9%( مــن مجتمــع الدراســة، وبتمثيــل 	 
جلميــع احملافظــات املوجــوده فيهــا أقســام حمايــة األســرة.

تصميم استمارة خاصة ألغراض الدراسة، واجراء اختبار أولي لاستثمار قبل البدء بجمع البيانات.	 

تدريب فريق الباحثن من كوادر ادارة حماية االسرة على كيفية تعبئة االستمارة.	 

جمع املعلومات من امللفات، ومراجعتها وتقديقها.	 

 	SPSS. البدء باجراءات ترميز االجابات وادخالها على برنامج التحليل اإلحصائي

وســيعمل اجمللــس خــالل العــام 2013 علــى اســتكمال اجــراءات اعــداد الدراســة بشــكلها النهائــي واملتمثــل باجــراء 
التحليــل االحصائــي للدراســة وكتابــة تقريرهــا النهائــي. 
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ثانيا: انجازاتنا في مجال الطفولة:
يتنــاول  اجمللــس القضايــا املتعلقــة بالطفــل مــن منظــور أســري، وتبنــي توجهــا شــاما لرفاهيــة الطفــل، الــذي بــدوره 
يــؤدي الــى رفاهيــة األســرة كوحــدة. ويدعــم صانعــي القــرار ومقدمــي اخلدمــات بانشــطة الطفولــة التــي يقــوم بهــا 

لضمــان بيئــة مائمــة لألطفــال األردنيــن.

 ومتثلت أهم اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام 2012:

تقييم اخلطة الوطنية األردنية للطفولة 2013-2004:   - 1

بعــد مــرور تســعة أعــوام علــى إعــداد اجمللــس الوطنــي لشــؤون 
ــة  ــي، ومنظم ــاون الدول ــط والتع ــع وزارة التخطي ــاون م ــرة بالتع األس
ــوام  )2004- ــة لاع ــة للطفول ــة األردني ــة الوطني ــيف، للخط اليونيس

ــن  ــرار م ــاع الق ــه ُصنّ ــد ب ــاً يسترش ــاراً عام ــكّلت إط ــي ش 2013(، والت
القطاعــات املعنيــة بالطفولــة إلعــداد  برامــج مفصلــة جلميــع الفئــات 
العمريــة، تراعــي املبــادىء األساســية حلقــوق الطفــل، قــام اجمللــس خال 
العــام 2012 بالتعــاون مــع ُمنظمــة اليونيســيف بإجــراء دراســة لتقييم 
اخلطــة الوطنيــة للطفولــة، للوقــوف علــى أبــرز اإليجابيــات التــي متّيــزت 
بهــا وأهــم التحديــات التــي واجهــت تطبيقهــا، حيــُث مت اخلــروج بتقريــر 
ــم مت تنظيــم ورشــة عمــل مت خالهــا عــرض  ــج التقييــم، ومــن ث لنتائ
النتائــج األوليــة لتقييــم اخلطــة الوطنيــة للطفولــة بحضــور جالــة 
ــداهلل رئيســة اجمللــس، وخرجــت الورشــة مبجموعــة  ــا العب امللكــة راني

مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تُوّجــه العمــل فــي املرحلــة القادمــة.

ــة  ــطة التفصيلي ــة االنش ــيوضح كاف ــم، س ــر التقيي ــى تقري ــاء عل ــق بن ــل ملح ــيتم عم ــام 2013 س ــالل الع وخ
للمؤسســات ذات العالقــة بالطفولــة.
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مشروع املوازنات الصديقة للطفل:- 2

مت العمــل علــى ترجمــة التزامــات احلكومــات بحقــوق الطفــل إلــى إجــراءات ماليــة وذلــك بالتعــاون مــع دائــرة املوازنــة 
العامــة؛ مــن خــال حتديــد ُمخصصــات للطفولــة فــي أربــع وزارات أساســية هــي: )وزارة الصحــة،  ووزارة التربيــة والتعليم، 

ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة العمــل(، 

وخــال العــام 2012 مت إطــاق دراســة املوازانــات الصديقــة للطفــل، وإقرارهــا مــن قبــل املعنيــن. وكنتيجــة للعمــل علــى 
املشــروع مت شــمول بعــض املشــاريع ذات العاقــة بالطفــل، واملدعومــة مــن اجلهــات الشــريكة فــي قانــون املوازنــة العامــة 
ــة كل مــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة )مثــال: مشــروع التوعيــة الوالديــة(، كمــا مت  وإدراجهــا ضمــن موازن
تدريــب فريــق متخصــص مــن الــوزارات األربــع املعنيــة علــى ُمتابعــة وتقييــم املوازنــات الصديقــة للطفــل، وتنفيــذ عــدد 
مــن االجتماعــات بــن ضبــاط االرتبــاط فــي الــوزارات املعنيــة، حيــُث مت تدريبهــم مــع املعنيــن مــن دائــرة املوازنــة العامــة 
ملراجعــة قانــون املوازنــة العامــة اخلــاص بــكل وزارة، ومراجعــة املشــاريع واألنشــطة الــواردة فيــه وموائمتهــا مــع اخلطــة 

الوطنيــة األردنيــة للطفولــة ومشــاريع اليونيســف.

وخــالل العــام 2013 ســيتم التوســع فــي مشــروع موازنــات صديقــة للطفــل مــن خــالل؛ إشــراك املزيــد مــن الــوزارات، 
وذلــك بإعــداد دراســة حتليليــة ملوازنــة  كل مــن وزارة العــدل، ووزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات االســالمية، وســيتم 
عمــل بنــاء قــدرات للمعنيــني فــي كلتــا الوزارتــني.  باإلضافــة إلــى عقــد جلســات  مــع اعضــاء مــن مجلــس النــواب 

للتعريف باملشــروع وكسب التأييد.    

مشــروع إنشــاء نظــام اعتمــاد لريــاض األطفــال اخلاصة - 3
واحلكومية: 

ــة »  ــي للتنمي ــج العرب ــج اخللي ــع برنام ــاون م ــس بالتع ــل اجملل عم
ــال  ــاض األطف ــاد لري ــام اعتم ــاء نظ ــروع إنش ــن مش ــد«، وضم أجفن
ــي مت العمــل  ــاض األطفــال فــي األُردن الت مبراجعــة وثيقــة اعتمــاد ري
ــة.  ــا النهائي ــا بصورته ــام 2012، وإصداره ــال الع ــا خ ــى إجنازه عل

إطالق اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال: - 4

ارتــأى اجمللــس وبالتعــاون مــع شــركائه مــن وزارة العمــل، ووزارة 
مــن  والعديــد  والتعليــم،  التربيــة  ووزارة  االجتماعيــة،  التنميــة 
ــى  ــل عل ــة؛ العم ــر احلكومي ــة وغي ــة احلكومي ــات الوطني املؤسس
تطويــر اطــار  وطنــي  ليكــون مبثابــة وثيقــة مرجعيــة وطنيــة، حتــدد 
ــد  أســس التعامــل مــع حــاالت عمــل األطفــال، باإلضافــة إلــى حتدي
ــن  ــا، م ــة تبنيه ــات اخملتلف ــى اجله ــب عل ــؤوليات الواج األدوار واملس
حيــث التنســيق وإيجــاد آليــات لتحويــل احلــاالت مبــا يتناســب ونــوع 

ــا،  ــب تقدميه ــة الواج اخلدم

هــذا اإلطــار الــذي جــاء كمخــرج مــن مخرجــات برنامــج مكافحة عمــل األطفــال عبــر التعليــم بإدارة وإشــراف مؤسســة 
CHF الدوليــة وبالتعــاون والتشــارك مــع مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة ووزارة العمــل. مت إقــراره مــن 
رئاســة الــوزراء فــي شــهر آب مــن العــام 2011، ومت إطاقــه فــي احتفــال رعــت جالــة امللكــة رانيــا العبــداهلل جــزءا منــه.

 وخالل العام 2013 سيتم متابعة تنفيذ اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال من خالل إعداد التقارير الدورية عن
 مدى التزام الشركاء بتطبيق مراحل اإلطار. 
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إعداد دليل لإلجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال:- 5

ــي  ــار الوطن ــل اإلط ــع مراح ــات جلمي ــح التفصي ــذي يوض ــة ال ــراءات التطبيقي ــل اإلج ــر دلي ــى تطوي ــس عل ــل اجملل  عم
ــة  ملكافحــة عمــل االطفــال، والنمــاذج التطبيقيــة  املرتبطــة بهــا، وأســس التشــبيك واالتصــال بــن الشــركاء، حلماي
الطفــل مــن العمــل وإعادتــه إلــى مكانــه الطبيعــي علــى مقاعــد الدراســة كمــا يتضمــن مهــارات تدريبيــة لتمكــن 

ورفــع مهــارة كافــة العاملــن امليدانيــن فــي الــوزارات املعنيــة فــي هــذا اجملــال. 

ــة  ــن كاف ــل م ــي العم ــن مفتش ــش م ــاركة ) 61( مفت ــن مبش ــن تدريب ــدل يوم ــة مبع ــل تدريبي ــع ورش عم ــدت أرب وعق
ــليح  ــى تس ــب إل ــدف التدري ــال، ه ــل األطف ــة عم ــم مكافح ــل/ قس ــي وزارة العم ــدان ف ــي املي ــة ف ــات العامل املديري
مفتشــي وزارة العمــل باملعلومــات الازمــة واملهــارات التطبيقيــة لتنفيــذ اإلطــار الوطنــي ملكافحــة عمــل األطفــال مــن 
خــال النمــاذج املقترحــة فــي دليــل اإلجــراءات التطبيقيــة لإلطــار. حيــث مت مناقشــة اإلطــار الوطنــي ملكافحــة عمــل 
األطفــال ومراحلــه، باإلضافــة لنصــوص قانــون العمــل املتعلقــة بعمــل األطفــال. واشــتمل التدريــب أيضــا علــى شــرح 

النمــاذج املقترحــة مــع كل مرحلــة ودور مفتــش العمــل وضابــط االرتبــاط وزارة العمــل فــي كل مرحلــة. 

دراسة األطفال العاملني في الزراعة: - 6

نفــذ اجمللــس دراســة تعــّد األولــى مــن نوعهــا فــي األردن عــن األطفــال العاملــن فــي الزراعــة. وقــد مت تنفيــذ الدراســة 
علــى عينــة مــن األطفــال بلغــت )450( طفــا، باإلضافــة إلــى عينــة الفحوصــات الســريرية واخملبريــة علــى عينــة بلغــت 
)45( طفــاً، ومت تنفيــذ االســتبيان ميدانيــاً فــي خمــس محافظــات ضمــت؛ الزرقــاء، واربــد، واملفــرق، والكــرك، والبلقــاء. 
بهــدف املســاهمة فــي تكويــن فهــم عميــق، وجـــــمــــع معلومــات علميــة دقيقــة حــول عمــل األطفــال فــي القطــاع 

الزراعــي.
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نتائج الدراسة:

أظهــرت الدراســة أن متوســط عــدد ســاعات العمــل الــذي يقومــون بــه فــي أثنــاء الــدوام املدرســي 	 
فــي اليــوم الواحــد هــو )4.32( ســاعة يوميــاً، ومتوســط عــدد ســاعات العمــل فــي أثنــاء العطلــة 

املدرســية فــي اليــوم الواحــد هــو )7.26( ســاعة يوميــاً.  

ــة 	  ــن عين ــدى )79.8%( م ــر ل ــن )2-10( دناني ــة ب ــي الزراع ــل ف ــي للعم ــل اليوم ــدل الدخ ــغ مع بل
ــرة %84.  ــل االس ــي دخ ــاعدة ف ــون للمس ــن يعمل ــدل الذي ــغ مع ــا وبل ــة. كم الدراس

ــاع 	  ــي القط ــون ف ــة ويعمل ــن باملدرس ــن امللتحق ــم م ــبته )82.2%( ه ــا نس ــة أن م ــرت الدراس أظه
الزراعــي، وأن )8.7%( هــم مــن املنقطعــن عــن الدراســة، و)7.8%( هــم مــن املتســرّبن مــن املدرســة، 

ــداً.  و)1.3%( لــم يلتحقــوا باملدرســة أب

ــة أن 	  ــي الزراع ــن ف ــال العامل ــة األطف ــري لعين ــريري واخملب ــي الس ــص الطب ــج الفح ــرت نتائ اظه
الرئتــن جلميــع املســتجيبن الذيــن شــاركوا بهــذا الفحــص كانتــا ســليمتن، و)28.9%( كان جهازهم 
التنفســي العلــوي غيــر ســليم. فيمــا بــَن الفحــص الســريري للجلــد أن )73.3%( كانــوا ســليمن. 

وعنــد فحــص اجلهــاز العصبــي، خلصــت النتائــج الــى أن )97.8%( كانــوا ســليمن.

توصيات الدراسة:

إجــراء دراســات مســتقبلية موســعة تســتهدف املناطــق الزراعيــة، ويخصــص اجلــزء األكبــر منهــا 	 
للجانــب الطبــي واالهتمــام باملناطــق الزراعيــة فــي منطقــة األغــوار، إذ تعتبــر بــؤراً ســاخنة مــن 
ناحيــة اســتخدام االطفــال فــي العمــل إضافــة إلــى اســتخدام املبيــدات الزراعيــة بشــكل واســع 

دون رقابــة، 

ــي، 	  ــع احملل ــات اجملتم ــذه مؤسس ــي تنفي ــارك ف ــي لتتش ــر النظام ــم غي ــج التعلي ــعة برنام توس
والتركيــز علــى تفعيــل وتنســيق اجلهــود فــي القطاعــن العــام واخلــاص لتحويــل بيئــة املدرســة 

ــة ومحفــزة لألطفــال. ــة جاذب ــى بيئ إل

العمــل علــى اجلانــب التوعــوي لألطفــال وألســرهم مــن خــال كافــة املؤسســات اإلعاميــة لوقاية 	 
األطفــال وحمايتهــم مــن خطــر التعامــل مــع املبيــدات الزراعية واألســمدة.

مشروع االحتضان:- 7

قــام  اجمللــس بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة انقــاذ الطفــل للعمــل علــى 
مشــروع االحتضــان والــذي يتنــاول تنفيذه شــقن:

االول: اعداد اطار تشريعي ينظم عملية االحتضان والرعاية البديلة.

الثانــي: اعــداد دليــل االحتضــان، والــذي يشــتمل التعريــف باالحتضــان، ومضامينــه العلميــة والشــخصية، باإلضافــة 
إلــى طــرح التصــور الدينــي والعلمــي للرعايــة األســرية البديلــة، وكذلــك التوجيهــات األساســية فــي  رعايــة وتربيــة 

الطفــل احملتضــن، والقضايــا التــي يُحتمــل لألســرة احلاضنــة مواجهتهــا.
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وخال العام 2012 جاءت مخرجات املشروع كالتالي:

ــدي 	  ــال وفاق ــة باالطف ــات ذات العاق ــف املؤسس ــا مختل ــي اعضائه ــم ف ــان تض ــة لاحتض ــة فني ــكيل جلن تش
ــري. ــند االس الس

عقــد اجتماعــات للجنــة الفنيــة لدراســة التشــريعات اخلاصــة باالطفــال اليجــاد اطــار تشــريعي مقــن يجمــع 	 
كافــة االســس والشــروط التــي تتعامــل معهــا وزارة التنميــة  االجتماعيــة بخصــوص االحتضــان.

 القيــام بزيــارات ميدانيــة الســر لديهــا اطفــال محضنــن، باالضافــة الــى زيــارة عــدد مــن املؤسســات التــي لديهــا 	 
اطفــال يحتاجــون الــى الرعايــة وفاقدين للســند االســري. 

ــك  ــام كذل ــتخراج النظ ــة، واس ــه النهائي ــان بصورت ــل االحتض ــراج دلي ــس باخ ــيقوم اجملل ــام 2013 س ــالل الع وخ
ــة. ــة االجتماعي ــوزارة التنمي ــا ل ــة وتزويدهم ــه النهائي بصورت

ثالثا: انجازات المجلس في مجال التشريعات والسياسات:
ــاه  ــة املتوخ ــداف الوطني ــق األه ــا يحق ــا مب ــات تعديله ــدمي مقترح ــة وتق ــريعات األردني ــة التش ــس مبراجع ــوم اجملل يق
ــة ملواءمتهــا وضمــان عــدم تعارضهــا مــع  فــي مجــاالت شــؤون األســرة، ورصــد وتوثيــق ومتابعــة التشــريعات الوطني

ــة. ــا اململك ــت عليه ــي صادق ــة الت ــة والدولي ــق العربي ــات واملواثي االتفاقي

ومتثلت اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام 2012 مبايلي:

مشــروع تدريــب احملامــني الشــرعيني والكنســيني علــى توظيــف االتفاقيــات الدوليــة فــي - 1
اإلجــراءات واملرافعــات القضائيــة: 

نفــذ اجمللــس مشــروعاً  تدريبيــا  لتدريــب احملامــن الشــرعين والكنســين علــى توظيف 
ــة  ــع جمعي ــاون م ــة بالتع ــات القضائي ــراءات واملرافع ــي اإلج ــة ف ــات الدولي االتفاقي
ــي، مــن  ــة لإلمنــاء الدول ــة األمريكي احملامــن والقضــاة األمريكيــن، وبدعــم مــن الوكال
ــدأت اوالهــا وســط العاصمــة  ــة  ب خــال  عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل التدريبي

حيــث مت عقــد ورشــتن تدريبيتــن 

ــم )60(  ــغ عدده ــرعين وبل ــن الش ــت للمحام ــى كان ــة. االول ــة العاصم ــي محافظ ف
محامــي ومحاميــة، والثانيــة للمحامــن الكنســين وبلــغ عددهــم )20(، ومت تدريبهــم 
ــي  ــرة ف ــة باألس ــة ذات العاق ــات الدولي ــف االتفاقي ــارات توظي ــات ومه ــى تقني عل
ــوال  ــون األح ــى قان ــم  عل ــى تدريبه ــة  إل ــم، إضاف ــة به ــة اخلاص ــات القضائي املرافع

ــم،  ــكل منه ــم ل ــخصية الناظ الش

 وهــدف املشــروع إلــى تفعيــل تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باألســرة وأفرادهــا 
ــة  ــر املنظوم ــى تطوي ــة إل ــي، إضاف ــي األردن ــام القضائ ــي النظ ــا ف ــق أحكامه وتطبي

ــة  ــة والوطني ــة، ومناقشــة منظومــة التشــريعات الدولي ــرار احلقــوق الدولي ــا ينســجم مــع إق ــة والقانونية مب القضائي
املتعلقــة باألحــوال الشــخصية مــع القضــاء الواقــف لضمــان إقــرار احلقــوق.

ــتهدف  ــي تس ــوب والت ــمال واجلن ــي الش ــة ف ــورش التدريبي ــذ ال ــة تنفي ــام 2013 مبتابع ــالل الع ــس خ ــيقوم اجملل وس
ــيني.  ــرعيني والكنس ــني الش احملام
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العمل على إعداد مشروع قانون احلماية من العنف األسري لعام 2008: - 2

عمــل اجمللــس خــال العــام 2012 علــى إعــداد مشــروع قانــون احلمايــة مــن العنــف األســري مــن قبل فريــق مت تشــكيله من 
عــدد مــن القضــاة، باإلضافــة إلــى ممثلــي مؤسســات اجملتمــع املدنــي، وذلــك مــن خــال عقــد العديــد مــن االجتماعــات 

الدوريــة لهــذه الغايــة، وقــد مت االنتهــاء مــن اعــداد مســودة اوليــة  للقانــون.

وســيعمل اجمللــس خــالل النصــف األول مــن عــام 2013 علــى االنتهــاء مــن القانــون ورفعــه إلــى اجلهــات التشــريعية 
ذات العالقــة إلقــراره.

 

مشروع حتليل التشريعات:- 3

بــدء العمــل علــى املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع حتليــل التشــريعات حيــث مت جتميــع التشــريعات ذات العاقــة باألســرة 
وفرزهــا ضمــن ســتة محــاور ) محــور احلمايــة اجلزائيــة، محــور الصحــة، محــور التعليــم، محــور األحــوال الشــخصية، 
محــور احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة( للعمــل علــى مراجعــة كافــة القوانــن والتشــريعات الــواردة فــي كل محــور 

مــن احملــاور، وعرضهــا علــى جلــان استشــارية ذات عاقــة باحملــور محــل التحليــل.

وســيتم العمــل خــالل عــام 2013 علــى تشــكيل جلــان استشــارية لــكل محــور وعقــد اجتماعــات دوريــة ملراجعــة 
التعديــالت املقترحــة، ومناقشــتها مــع اللجنــة اخملتصــة، وتقــدمي التوصيــات القانونيــة حولهــا، وذلــك بهــدف إيجــاد 

تشــريعات معدلــة او مفّعلــه خاصــة باألســرة تضمــن حتقيــق أمــان ومصلحــة األســرة.

رابعا: انجازاتنا في مجال االعالم والتطوير المؤسسي:
يســاهم اجمللــس فــي رفــع الوعــي وحشــد الدعــم الوطنــي للقضايــا والسياســات التــي تتعّلــق باألســرة األردنيــة وحقــوق 
أفرادهــا، اضافــة الــى تشــجيع االنشــطة اإلعاميــة والثقافيــة واالجتماعيــة ذات العاقــة والتــي تهــم األســرة وأفرادهــا. 
ــي  ــي تعمــل ف ــة الت ــة والوطني ــة واإلقليمي ــا ومــع األطــراف الدولي ــات املؤسســية داخلي ــة العاق ــى تقوي ــة ال باالضاف
مجــال شــؤون األســرة وتعزيــز العاقــات مــع وســائل اإلعــام اخملتلفــة لزيــادة وعيهــم عــن البرامــج ذات العاقــة باألســرة. 

ومتثلت اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام 2012 مبايلي:

تفعيــل دور شــبكة االعاميــن االردنيــن حلمايــة االســرة مــن العنــف االســري مــن أجــل كســب الدعــم والتأييــد 	 
لقضايــا حمايــة االســرة، واجــراء زيــارات دوريــة العضــاء الشــبكة لعــدد مــن املؤسســات، ومتثلــت زيــارات الشــبكة 
خــال العــام 2012 الــى: زيــارة الــى مؤسســة احلســني للرعايــة االجتماعيــة، زيــارة الــى إدارة حمايــة األســرة، 

وزيــارة الــى دار أحــداث الرصيفــة »اخلنســاء«.

إعداد إستراتيجية االتصال وحشد الدعم وحتديد هوية اجمللس املعتمدة ملطبوعات اجمللس.	 

إقــرار مجلــس امنــاء اجمللــس الوطنــي لشــؤون االســرة لتعليمــات صنــدوق اإلدخــار والهيــكل التنظيمــي للمجلس 	 
ــلم الرواتب. وس

اإلنتهاء من تطوير املرحلة األولى لنظام اإلجراءات ونظام إدارة الوثائق لتطبيقها إلكترونيا.	 
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 وخالل العام 2013 سيقوم اجمللس مبتابعة العمل مع شبكة االعالميني االردنيني حلماية االسرة من العنف االسري،
 وتنفيذ االنشطة االعالمية واملؤسسية  التي ترتقي بعمل اجمللس.

مؤشرات أسرية:

البيانالمؤشر

1,157,2عدد األسر املقدر )بااللف(

46.2نسبة األطفال في الفئة العمرية 18-0 )%(

3.8معدل اإلجناب الكلي

64.7عدد عقود الزواج املسجلة )بااللف(

10.3معدل الزواج اخلام )لكل ألف من السكان(

2.6معدل الطاق اخلام )لكل ألف من السكان(

2.2معدل النمو السكاني )%(

2.1معدل الزيادة الطبيعية للسكان )%(

68.2نسبة االعالة )%(

37.3السكان أقل من 15 سنة

59.5السكان 64-15

5.4متوسط حجم األسرة )فرد(

3.2نسبة كبار السن +65

222740عدد االناث في العمر 55 فأكثر

162280عدد الذكور في العمر 60 سنة فأكثر

12.9معدل البطالة )%(

18.5نسبة النساء في قوة العمل 15 سنة فاكثر

6.7نسبة االمية للسكان الذين اعمارهم 15 سنة فأكثر )%(

 www.dos.gov، 2011 املصدر: دائرة االحصاءات العامة، االردن باالرقام
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موارد المجلس المالية:
تتألف املوارد املالية للمجلس حسب املادة )14( من قانون اجمللس رقم 27 لسنة 2001 من:

ريع األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكها اجمللس.أ. 

عوائد الصناديق واملشاريع والبرامج التي يديرها اجمللس.ب. 

منحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.ت. 

التبرعات والهبات التي يوافق عليها اجمللس، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.ث. 

أي موارد أخرى يوافق عليها اجمللس.ج. 

الداعمون لعام 2012:

احلكومة االردنية	 

وزارة التخطيط	 

جمعية احملامن والقضاة األمريكين	 

فريق منظمات األمم املتحدة في األردن	 

وزارة العمل االميركية	 

دولة االمارات املتحدة	 

األكادميية لتطوير التعليم – مشروع تعزيز وتطوير اجملتمع املدني	 

برنامج اخلليج العربي للتنمية )االجفند(	 

مؤسسة إنقاذ الطفل	 

منظمة اليونسيف	 



كلمة شكر وتقدير

ــي  ــات الت ــن املؤسس ــركائه م ــة ش ــى كاف ــر ال ــكر والتقدي ــرة بالش ــؤون االس ــي لش ــس الوطن ــدم اجملل  يتق
ــر  ــل والتقدي ســاهمت فــي تنفيــذ انشــطة وبرامــج اجمللــس املتعــددة. كمــا ويتقــدم اجمللــس بالشــكر اجلزي

ــي قامــت بدعــم برامــج اجمللــس خــال عــام 2012. ــى كافــة املؤسســات املانحــة الت ــان  ال والعرف
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