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كلمة افتتاحية:
يفخــر اجمللــس الوطنــي لشــؤون االســرة بــأن يقــدم باكــورة اجنازاتــه خــال العــام 2012؛ مــن خــال اســتعراض كافــة
االنشــطة واملشــاريع والبرامــج الهادفــة الــى حتســن مســتوى حيــاة االســرة االردنيــة وحيــاة افرادهــا ،والتــي جــاءت
بتوجيهــات صاحبــة اجلاللــة امللكــة رانيــا العبــداهلل املعظمــة رئيســة اجمللــس وأعضــاء مجلــس أمنائــه وجهــود جميــع
العاملــن فيــه ،وشــركائه مــن املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة فــي مجــال األســرة.
ومــن ابــرز مــا بــدأ اجمللــس بالعمــل عليــه خــال العــام 2012؛ تقريــر أحــوال وخصائــص األســرة األردنيــة واجتاهــات
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
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتصــف كذلــك احلالــة الصحيــة والتعليميــة واملعرفيــة لألســرة.
وفــي مجــال تنميــة وحمايــة األســرة؛ فقــد جــاءت ثمــار مشــروع امتتــة اجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف االســري؛
باســتخراج النســخة النهائيــة مــن النظــام  ،وربــط اجلهــات املعنيــة ،واملتمثلــة (بــوزارة التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة
الصحــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،وادارة حمايــة االســرة ،ومؤسســة نهــر االردن) بالنظــام ،حيــث مت تدريــب مــا يقــارب
( )150ضابــط ارتبــاط مــن هــذه اجلهــات علــى النظــام وآليــة عملــه.
واســتكماال لعمــل اجمللــس فــي تعميــم خدمــة اإلرشــاد األســري مــن خــال افتتــاح مراكــز لإلرشــاد األســري فــي كافــة
محافظــات اململكــة ،والتوســع فــي تقــدمي هــذه اخلدمــة ،وذلــك مــن خــال التعــاون مــع املؤسســات واجلمعيــات ذات
العالقــة باألســرة؛ فقــد جــاءت الفكــرة خــال العــام  2012بإنشــاء 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 العاملــن 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 ( )%26يعملــون فــي مزرعــة لألســرة ،و ( )%17يعملــون 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 لالســر 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
علــى خالــص شــكرنا وتقديرنــا جلميــع الشــركاء مــن املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة العاملــة فــي مجــال
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 ( )27لعــام  ،2001وجــاء 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:
صياغــة السياســات :كهيئــة فكريــة للسياســات الوطنيــة يلتــزم اجمللــس بإعــداد ومراجعــة وتعديــل السياســات
والتشــريعات واإلجــراءات املتعلقــة باألســرة وأفرادهــا ،بنــاءا ً علــى القضايــا واألولويــات الوطنيــة.
إدارة البحــوث ومصــادر املعلومــات :يلتــزم اجمللــس مبصداقيــة املعلومــة التــي يقدمهــا حــول كل مــا يتعلــق باألســرة
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.
التنســيق والتشــبيك :يركــز اجمللــس فــي عملــه علــى التنســيق بــن املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بشــؤون األســرة
وأفرادهــا ،لتوحيــد جهودهــا ،باإلضافــة إلــى التشــبيك مــع املؤسســات ذات العالقــة باألســرة علــى املســتوى اإلقليمــي
والدولــي.
املتابعــة والتقييــم :يقــوم اجمللــس مبتابعــة وتقييــم تنفيــذ السياســات واالســتراتيجيات واخلطــط املتعلقــة باألســرة
وأفرادهــا مــن قبــل املؤسســات الشــريكة ،ومتابعــة إجــراءات املؤسســات العاملــة فــي مجــال حمايــة األســرة مــن
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 اجلاللة 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 اإلسالمية
·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  /االمني 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 حتسني القطاونة
·سعادة الدكتورة سهى احلسن

اللجنة التنفيذية:
ّ
املعشر  /رئيس اللجنة التنفيذية
·معالي الدكتور رجائي
·معالي الدكتور محمد حمدان
·معالي السيد نبيه شقم
·سعادة الدكتورة أدب السعود
·عطوفة األستاذ حتسني القطاونة
·عطوفة السيد محمد مقدادي  /األمني 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

1 -1مشروع االرشاد االسري:
قــام اجمللــس ضمــن مشــروع االرشــاد االســري باطــاق
دليــل مراكــز االرشــاد االســري فــي محافظــة اربــد
بالتعــاون مــع جمعيــة حمايــة االســرة والطفولــة.
ويتنــاول الدليــل الــذي مت اطالقــه حتــت رعايــة وزيــرة
التنميــة االجتماعيــة املعاييــر الواجــب توفرهــا فــي
املرافــق اخلاصــة مبركــز اإلرشــاد األســري ،والتــي تتضمــن
مجموعــة مــن الشــروط الواجــب حتقيقهــا فــي مــكان
تقــدمي اخلدمــة ،ومبــا يضمــن الســرية واخلصوصيــة فــي
العمليــة اإلرشــادية ويحقــق أهدافهــا.
كمــا قــام اجمللــس بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جمعية
األنــوار اخليريــة للســيدات إلنشــاء مركــز إرشــاد اســري
فــي محافظــة معــان ،وجــاء اختيــار هــذه اجلمعيــة
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 املشــكالت
وطــرق احلــد مــن تفاقمهــا وصــوال إلــى إيجــاد احللــول املناســبة لهــا .ومبوجــب هــذه االتفاقيــة فقــد قــام اجمللــس مبايلــي:
جتهيــز وتأثيــث املركــز والــذي يضــم أربعــة غــرف ( ( )2غرفــة إرشــاد ،غرفــة اســتقبال ،غرفــة أطفــال) ،ومت جتهيزهــا
بكافــة املتطلبــات التــي يحتاجهــا املركــز لتقــدمي خدمــة اإلرشــاد األســري .
تعيــن ثــاث مرشــدات فــي املركــز (أخصائيــة نفســية بــدوام يومــي )2( ،مرشــدات بــدوام جزئــي) مــن نفــس
محافظــة معــان.
وســيتم املتابعــة خــال العــام  2013بافتتــاح مراكــز لالرشــاد االســري فــي عــدد مــن محافظــات اململكــة ،واالســتمرار
فــي تدريــب مقدمــي اخلدمــة علــى الدليــل التدريبــي لالرشــاد االســري.
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2 -2االستراتيجية الوطنية االردنية لكبار السن:
حتقيقــا الهــداف االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن التي قــام اجمللــس باعدادها
خــال العــام 2008؛ فقــد مت تنفيــذ العديــد مــن االنشــطة ذات العالقــة بفئــة كبار
الســن .وجــاء تقريــر رصــد اجنــازات املؤسســات العاملــة مــع كبــار الســن كاحــد
اهــم االجنــازات ملتابعــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن ،وتنفيــذ
انشــطة خطتهــا التنفيذيــة ،ومعرفــة مــا مت اجنــازه ،ومــا التحديــات والعقبــات
التــي واجهــت هــذه املؤسســات .وخــرج التقريــر الــذي اعــده اجمللــس بالتعــاون مــع
وزارة الصحــة ومنظمــة الصحــة العامليــة مبجموعــة مــن التحديــات املتعلقــة
مبحــاور االســتراتيجية ،واملتضمنــة العديــد مــن جوانــب حيــاة كبــار الســن؛
كالصحــة ،والبيئــة ،والتعليــم ،والعمــل ،والرعايــة االجتماعيــة ،والتشــريعات،
والدراســات البحثيــة ،ونســتطيع اســتعراض هــذه التحديــات:
قلــة توفــر اخملصصــات املاليــة املرصــودة لتنفيــذ املشــاريع املوجــودة فــي
اخلطــة التنفيذيــة.
نقص الكوادر الصحية املؤهلة في مجال طب الشيخوخة.
صعوبــة تنفيــذ الزيــارات املنزليــة لعــدم وجــود حمايــة قانونيــة وعــدم
وجــود سياســة إداريــة لتنفيذهــا.
عدم كفاية آليات التنسيق والتعاون بني اجلهات املعنية.
شح البيانات املتعلقة بقضايا كبار السن.
قلة الدراسات ،واألبحاث املتخصصة بقضايا الشيخوخة.
كمــا واحتفــل اجمللــس باليــوم العاملــي للصحــة ،والــذي جــاء بعنــوان “التشــيخ والصحــة” بالتعــاون مــع منظمــة
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 العالقــة بفئــة كبــار الســن،
وجــاءت املوافقــة علــى تشــكيلها بكتــاب دولــة رئيــس الــوزراء رقــم  28364/1/12/21تاريــخ “ 2012/10/18كلجنــة متابعة
االســتراتيجية الوطنيــة االردنيــة لكبــار الســن”.
كمــا قــام اجمللــس بعقــد حلقــة نقاشــية بعنــوان “كبــار الســن  . . .شــمس حاضرنــا ونــور مســتقبلنا” ،وهدفــت احللقــة
التــي شــارك فيهــا عــدد مــن اخلبــراء واخملتصــن الــى طــرح
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.
وللبــدء بتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة االردنيــة لكبــار
الســن؛ فقــد قــام اجمللــس بعقــد ثالثــة لقــاءات؛ وجــاءت هــذه
اللقــاءات فــي الوســط /محافظــة الزرقــاء ،وفــي الشــمال/
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
تضمينهــا عنــد حتديــث االســتراتيجية .ومــن ابــرز مــا خرجــت بــه هــذه اللقــاءات حســب توجهــات االســتراتيجية:
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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 إعالميا على اإلستراتيجية.
أهمية تخصيص رواتب للشيخوخة.
أهمية وجود تخصصات طبية خاصة بكبار السن.
أهمية توفير مجانية التأمني الصحي.
تعزيز النظرة االيجابية لكبار السن.
إجراء الدراسات واألبحاث املتعلقة بكبار السن.
وســيتم خــال العــام  2013متابعــة العمــل مــع جلنــة متابعــة االســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســن ،ومــا ميكــن
االســتثمار فــي هــذه اللجنــة مــن تنفيــذ االنشــطة التــي تســاهم بدورهــا بتحســن حيــاة كبــار الســن فــي
مجتمعنــا االردنــي.

3 -3الفريق الوطني حلماية االسرة من العنف:
يقــوم اجمللــس بتنســيق وتوجيــه جهــود املؤسســات الوطنيــة العامــة واالهليــة واخلاصــة املعنيــة بحمايــة االســرة االردنية
مــن العنــف بكافــة صــوره وأشــكاله ،ومتكينهــا مــن القيــام بدورهــا احليــوي فــي متاســك اجملتمــع؛ مــن خــال عمــل
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
اجتماعــا شــهريا ملناقشــة القضايــا والبرامــج الوطينــة ذات العالقــة بحمايــة االســرة ،ووضــع مقتــرح السياســات
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 العالقة بحماية االسرة .
إعداد مسودة النظام اخلاص بالفريق الوطني حلماية األسرة ووثيقة البيانات التشريعية.
اعــداد مذكــرات قانونيــة تتضمــن مالحظــات الفريــق حــول كل  :مســودة قانــون حقــوق الطفــل ،ومســودة قانــون
االحداث.
وســيتابع الفريــق عملــه خــال العــام  2013علــى مــا يبــرز مــن قضايــا ملحــة
فــي مجــال حمايــة االســرة مــن العنــف.

4 -4مشــروع نظــام اعتمــاد وضبــط جــودة اخلدمــات املقدمــة فــي
مجــال حمايــة االســرة مــن العنــف االســري:
قــام اجمللــس بتطبيــق معاييــر االعتمــاد وضبــط اجلــودة علــى مجموعــة مــن
املؤسســات كمرحلــة جتريبيــة للتعــرف علــى مــدى فاعليــة هــذه املعاييــر فــي
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
مقدمــة اخلدمــة حلــاالت العنــف األســري ،وتغطــي كافــة أشــكال اخلدمــات
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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،
ومؤسســة نهــر االردن ،واحتــاد املــراة االردنيــة).
وتضمنت اهم مخرجات املشروع خالل عام  2012ما 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
وضــع أســس اختيــار العينــة واعتمادهــا مــن قبــل الفريــق الوطنــي حلمايــة االســرة واختيــار املؤسســات
املســتهدفة فــي املشــروع.
وســيقوم اجمللــس خــال عــام  2013وباشــراف الفريــق الوطنــي باســتكمال اجــراءات تطبيــق املعاييــر على املؤسســات
املســتهدفة واختبارهــا ،مــن خــال تدريــب ضبــاط ارتبــاط املؤسســات املســتهدفة ،والزيــارات امليدانيــة واالجتماعــات
التقيمية .

5 -5مشــروع أمتتــة اجــراءات التعامــل مــع
حــاالت العنــف االســري:
تابــع اجمللــس خــال العــام  2012تنفيــذ مشــروع
امتتــة نظــام اســتجابة املؤسســات حلــاالت
العنــف االســري مــن خــال نظــام إلكترونــي
يتــم اســتخدامه مــن قبــل جميــع املؤسســات
مقدمــة اخلدمــة حلــاالت العنــف لغايــات
متابعــة االجــراءات املتعلقــة بتقــدمي اخلدمــات
الالزمــة مــن قبــل املؤسســات املعنيــة حلــاالت
العنــف االســري بشــكل عــام وضــد االطفــال
بشــكل خــاص ،وضمــان التعامــل معهــا
وتقــدمي اخلدمــات الالزمــة لهــا بالســرعة
املمكنــة ،وحتــت اشــراف الفريــق الوطنــي
حلمايــة االســرة ،وبتمويــل مــن احلكومــة
االردنيــة ومنظمــات االمم املتحــدة ،وخــال عــام
 2012جــاءت ثمــار املشــروع كالتالــي :
برمجــة النظــام مــن خــال إحــدى شــركات البرمجــة احملليــة وحتديــد شاشــات املســتخدمني ومحتوياتهــا ،وصالحيات
كل شاشــة حســب املســتخدم ودوره .ووفــق إجــراءات التعامــل مــع حــاالت العنــف األســري والنمــاذج اخلاصة.
مناقشــة إجــراءات النظــام مــع مجموعــة مــن القانونيــن ( مدعــن عامــن ،وقضــاة ومحاميــن) لضمــان
انســجامها مــع القوانــن الوطنيــة ذات العالقــة.
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  2012/6/1بعــد إجــراء التعديــات املقترحــة مــن قبــل القانونيــن
وممثلــي اجلهــات الشــريكة.
ربــط اجلهــات التاليــة علــى النظــام ضمــن املرحلــة األوليــة لتفعيــل النظــام علــى املســتوى الوطنــي وفــق
صالحيــات ودور كل منهــا :إدارة حمايــة األســرة (اإلدارة الرئيســية) ،ووزارة التنميــة االجتماعيــة (مكتــب اخلدمــة
االجتماعيــة فــي إدارة حمايــة األســرة ،دار الوفــاق األســري  ،دار رعايــة الفتيــات الزرقاء ،مديريــة الدفــاع االجتماعي)،
ووزارة الصحــة (عيــادة الطــب الشــرعي فــي إدارة حمايــة األســرة ،عيــادة الطــب النفســي فــي إدارة حمايــة

17

األســرة ،عيــادة العنــف األســري فــي مستشــفى البشــير ،قســم العنــف األســري فــي الــوزارة ) ،ووزارة التربيــة
والتعليم(.قســم احلمايــة مــن اإلســاءة) ،ومؤسســة نهــر األردن (دار األمــان).
 عقــد عشــرين دورة تدريبيــة لكافــة املســتخدمني مــن اجلهــات الشــريكة املســتخدمة للنظــام حيــث مت تدريــب
(  )150مســتخدم مــن ضبــاط ارتبــاط املؤسســات التــي مت ربطهــا علــى النظــام.
تزويــد بعــض املؤسســات الشــريكة بالتجهيــزات الالزمــة لتشــغيل النظــام مــن أجهــزة الكمبيوتــر وآالت
الطباعــة والتصويــر وماســحات ضوئيــة.
تزويد ادارة حماية االسرة بخط انترنت مدني لغايات تشغيل النظام بسعة (.)4 MB
اعــادة تقســيم املكاتــب القضائيــة ومكاتــب اخلدمــة االجتماعيــة بــادارة حمايــة االســرة مبــا يتوفــق مــع
خصوصيــة احلــاالت وســريتها.
البــدء بتفعيــل النظــام كمرحلــة جتريبيــة فــي عمــان ضمــن ادارة حمايــة االســرة الرئيســية واجلهــات الشــريكة
ابتــداء مــن تاريــخ  2012/6/17وتوفيــر الدعــم الفنــي للعاملــن حــول كيفيــة االدخــال ومتابعــة احلــاالت باســتمرار.
وســيقوم اجمللــس خــال عــام  2013باســتكمال املرحلــة التجريبيــة مــن تطبيــق النظــام لتحديــد الثغــرات والفجوات
واعــداد التقاريــر التقيميــة بهــدف االســتمرار فــي تطويــر النظــام وفــق االحتباجات واملســتجدات.

6 -6دراسة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر املعنفة:
جــاءت هــذه الدراســة بوصفهــا األولــى فــي األردن التــي تُط ّبــق علــى حــاالت العنــف املســجلة رســميا بــإدارة حمايــة
األســرة .ونفــذت هــذه الدراســة ضمــن نهــج تشــاركي بــن كل مــن اجمللــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،وإدارة حمايــة
األســرة ،ومركــز الدراســات األمنيــة مبديريــة األمــن العــام ،وهيئــة التكافــل االجتماعــي ســابقا.
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  ،2009والتــي بلــغ
عددهــا ( )1651حالــة 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 ( )592حالــة عنــف أســري بنســبة بلغــت ( )%35.9مــن مجتمــع الدراســة ،وبتمثيــل
جلميــع احملافظــات املوجــوده فيهــا أقســام حمايــة األســرة.
تصميم استمارة خاصة ألغراض الدراسة ،واجراء اختبار أولي لالستثمار قبل البدء بجمع البيانات.
تدريب فريق الباحثني من كوادر ادارة حماية االسرة على كيفية تعبئة االستمارة.
جمع املعلومات من امللفات ،ومراجعتها وتقديقها.
البدء باجراءات ترميز االجابات وادخالها على برنامج التحليل اإلحصائي SPSS.
وســيعمل اجمللــس خــال العــام  2013علــى 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 شــامال لرفاهيــة الطفــل ،الــذي بــدوره
يــؤدي الــى رفاهيــة األســرة كوحــدة .ويدعــم صانعــي القــرار ومقدمــي اخلدمــات بانشــطة الطفولــة التــي يقــوم بهــا
لضمــان بيئــة مالئمــة لألطفــال األردنيــن.
ومتثلت أهم اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام :2012

1-1تقييم اخلطة الوطنية األردنية للطفولة :2013-2004
بعــد مــرور تســعة أعــوام علــى إعــداد اجمللــس الوطنــي لشــؤون
األســرة بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي ،ومنظمــة
اليونيســيف ،للخطــة الوطنيــة األردنيــة للطفولــة لالعــوام (-2004
صنّــاع القــرار مــن
 ،)2013والتــي شــكّلت إطــارا ً عامــا ً يسترشــد بــه ُ
القطاعــات املعنيــة بالطفولــة إلعــداد برامــج مفصلــة جلميــع الفئــات
العمريــة ،تراعــي املبــادىء األساســية حلقــوق الطفــل ،قــام اجمللــس خالل
العــام  2012بالتعــاون مــع ُمنظمــة اليونيســيف بإجــراء دراســة لتقييم
متيــزت
اخلطــة الوطنيــة للطفولــة ،للوقــوف علــى أبــرز اإليجابيــات التــي ّ
ـث مت اخلــروج بتقريــر
بهــا وأهــم التحديــات التــي واجهــت تطبيقهــا ،حيـ ُ
لنتائــج التقييــم ،ومــن ثــم مت تنظيــم ورشــة عمــل مت خاللهــا عــرض
النتائــج األوليــة لتقييــم اخلطــة الوطنيــة للطفولــة بحضــور جاللــة
امللكــة رانيــا العبــداهلل رئيســة اجمللــس ،وخرجــت الورشــة مبجموعــة
مــن التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تُو ّجــه العمــل فــي املرحلــة القادمــة.
وخــال العــام  2013ســيتم عمــل ملحــق بنــاء علــى تقريــر التقييــم ،ســيوضح كافــة االنشــطة التفصيليــة
للمؤسســات ذات العالقــة بالطفولــة.
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2-2مشروع املوازنات الصديقة للطفل:
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  2012مت إطــاق دراســة املوازانــات الصديقــة للطفــل ،وإقرارهــا مــن قبــل املعنيــن .وكنتيجــة للعمــل علــى
املشــروع مت شــمول بعــض املشــاريع ذات العالقــة بالطفــل ،واملدعومــة مــن اجلهــات الشــريكة فــي قانــون املوازنــة العامــة
وإدراجهــا ضمــن موازنــة كل مــن وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة الصحــة (مثــال :مشــروع التوعيــة الوالديــة) ،كمــا مت
تدريــب فريــق متخصــص مــن الــوزارات األربــع املعنيــة علــى ُمتابعــة وتقييــم املوازنــات الصديقــة للطفــل ،وتنفيــذ عــدد
ـث مت تدريبهــم مــع املعنيــن مــن دائــرة املوازنــة العامــة
مــن االجتماعــات بــن ضبــاط االرتبــاط فــي الــوزارات املعنيــة ،حيـ ُ
ملراجعــة قانــون املوازنــة العامــة اخلــاص بــكل وزارة ،ومراجعــة املشــاريع واألنشــطة الــواردة فيــه وموائمتهــا مــع اخلطــة
الوطنيــة األردنيــة للطفولــة ومشــاريع اليونيســف.
وخــال العــام  2013ســيتم التوســع فــي مشــروع موازنــات صديقــة للطفــل مــن خــال؛ إشــراك املزيــد مــن الــوزارات،
وذلــك بإعــداد دراســة حتليليــة ملوازنــة كل مــن وزارة العــدل ،ووزارة األوقــاف والشــؤون واملقدســات االســامية ،وســيتم
عمــل بنــاء قــدرات للمعنيــن فــي كلتــا الوزارتــن .باإلضافــة إلــى عقــد جلســات مــع اعضــاء مــن مجلــس النــواب
للتعريف باملشــروع وكسب التأييد    .

3-3مشــروع إنشــاء نظــام اعتمــاد لريــاض األطفــال اخلاصة
واحلكومية:
عمــل اجمللــس بالتعــاون مــع برنامــج اخلليــج العربــي للتنميــة «
أجفنــد» ،وضمــن مشــروع إنشــاء نظــام اعتمــاد لريــاض األطفــال
مبراجعــة وثيقــة اعتمــاد ريــاض األطفــال فــي األُردن التــي مت العمــل
علــى إجنازهــا خــال العــام  ،2012وإصدارهــا بصورتهــا النهائيــة.

4-4إطالق اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال:
ارتــأى اجمللــس وبالتعــاون مــع شــركائه مــن وزارة العمــل ،ووزارة
التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة التربيــة والتعليــم ،والعديــد مــن
املؤسســات الوطنيــة احلكوميــة وغيــر احلكوميــة؛ العمــل علــى
تطويــر اطــار وطنــي ليكــون مبثابــة وثيقــة مرجعيــة وطنيــة ،حتــدد
أســس التعامــل مــع حــاالت عمــل األطفــال ،باإلضافــة إلــى حتديــد
األدوار واملســؤوليات الواجــب علــى اجلهــات اخملتلفــة تبنيهــا ،مــن
حيــث التنســيق وإيجــاد آليــات لتحويــل احلــاالت مبــا يتناســب ونــوع
اخلدمــة الواجــب تقدميهــا،
هــذا اإلطــار الــذي جــاء كمخــرج مــن مخرجــات برنامــج مكافحة عمــل األطفــال عبــر التعليــم بإدارة وإشــراف مؤسســة
 CHFالدوليــة وبالتعــاون والتشــارك مــع مؤسســة كويســت ســكوب للتنميــة االجتماعيــة ووزارة العمــل .مت إقــراره مــن
رئاســة الــوزراء فــي شــهر آب مــن العــام  ،2011ومت إطالقــه فــي احتفــال رعــت جاللــة امللكــة رانيــا العبــداهلل جــزءا منــه.
وخالل العام  2013سيتم متابعة تنفيذ اإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال من خالل إعداد التقارير الدورية عن
مدى التزام الشركاء بتطبيق مراحل اإلطار.
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5-5إعداد دليل لإلجراءات التطبيقية لإلطار الوطني ملكافحة عمل األطفال:
عمــل اجمللــس علــى تطويــر دليــل اإلجــراءات التطبيقيــة الــذي يوضــح التفصيــات جلميــع مراحــل اإلطــار الوطنــي
ملكافحــة عمــل االطفــال ،والنمــاذج التطبيقيــة املرتبطــة بهــا ،وأســس التشــبيك واالتصــال بــن الشــركاء ،حلمايــة
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.
وعقــدت أربــع ورش عمــل تدريبيــة مبعــدل يومــن تدريبــن مبشــاركة (  )61مفتــش مــن مفتشــي العمــل مــن كافــة
املديريــات العاملــة فــي امليــدان فــي وزارة العمــل /قســم مكافحــة عمــل األطفــال ،هــدف التدريــب إلــى تســليح
مفتشــي وزارة العمــل باملعلومــات الالزمــة 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.

6-6دراسة األطفال العاملني في الزراعة:
نفــذ اجمللــس دراســة تع ـ ّد األولــى مــن نوعهــا فــي األردن عــن األطفــال العاملــن فــي الزراعــة .وقــد مت تنفيــذ الدراســة
علــى عينــة مــن األطفــال بلغــت ( )450طفــا ،باإلضافــة إلــى عينــة الفحوصــات الســريرية واخملبريــة علــى عينــة بلغــت
( )45طف ـاً ،ومت تنفيــذ االســتبيان ميداني ـا ً 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 ( )4.32ســاعة يومي ـاً ،ومتوســط عــدد ســاعات العمــل فــي أثنــاء العطلــة
املدرســية فــي اليــوم الواحــد هــو ( )7.26ســاعة يوميـاً.
بلــغ معــدل الدخــل اليومــي للعمــل فــي الزراعــة بــن ( )10-2دنانيــر لــدى ( )%79.8مــن عينــة
الدراســة .كمــا وبلــغ معــدل الذيــن يعملــون للمســاعدة فــي دخــل االســرة .%84
أظهــرت الدراســة أن مــا نســبته ( )%82.2هــم مــن امللتحقــن باملدرســة ويعملــون فــي القطــاع
الزراعــي ،وأن ( )%8.7هــم مــن املنقطعــن عــن الدراســة ،و( )%7.8هــم مــن املتســرّبني مــن املدرســة،
و( )%1.3لــم يلتحقــوا باملدرســة أبــداً.
اظهــرت نتائــج الفحــص الطبــي الســريري واخملبــري لعينــة األطفــال العاملــن فــي الزراعــة أن
الرئتــن جلميــع املســتجيبني الذيــن شــاركوا بهــذا الفحــص كانتــا ســليمتني ،و( )%28.9كان جهازهم
ـن الفحــص الســريري للجلــد أن ( )%73.3كانــوا ســليمني.
التنفســي العلــوي غيــر ســليم .فيمــا بـ َ
وعنــد فحــص اجلهــاز العصبــي ،خلصــت النتائــج الــى أن ( )%97.8كانــوا ســليمني.

توصيات الدراسة:
إجــراء دراســات مســتقبلية موســعة تســتهدف املناطــق الزراعيــة ،ويخصــص اجلــزء األكبــر منهــا
للجانــب الطبــي واالهتمــام باملناطــق الزراعيــة فــي منطقــة األغــوار ،إذ تعتبــر بــؤرا ً ســاخنة مــن
ناحيــة اســتخدام االطفــال فــي العمــل إضافــة إلــى اســتخدام املبيــدات الزراعيــة بشــكل واســع
دون رقابــة،
توســعة برنامــج التعليــم غيــر النظامــي لتتشــارك فــي تنفيــذه مؤسســات اجملتمــع احمللــي،
والتركيــز علــى تفعيــل وتنســيق اجلهــود فــي القطاعــن العــام واخلــاص لتحويــل بيئــة املدرســة
إلــى بيئــة جاذبــة ومحفــزة لألطفــال.
العمــل علــى اجلانــب التوعــوي لألطفــال وألســرهم مــن خــال كافــة املؤسســات اإلعالميــة لوقاية
األطفــال وحمايتهــم مــن خطــر التعامــل مــع املبيــدات الزراعية واألســمدة.

7 -7مشروع االحتضان:
قــام اجمللــس بالتعــاون مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة انقــاذ الطفــل للعمــل علــى
مشــروع االحتضــان والــذي يتنــاول تنفيذه شــقني:
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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وخالل العام  2012جاءت مخرجات املشروع كالتالي:
تشــكيل جلنــة فنيــة لالحتضــان تضــم فــي اعضائهــا مختلــف املؤسســات ذات العالقــة باالطفــال وفاقــدي
الســند االســري.
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.
وخــال العــام  2013ســيقوم اجمللــس باخــراج دليــل االحتضــان بصورتــه النهائيــة ،واســتخراج النظــام كذلــك
بصورتــه النهائيــة وتزويدهمــا لــوزارة التنميــة االجتماعيــة.

ثالثا :انجازات المجلس في مجال التشريعات والسياسات:
يقــوم اجمللــس مبراجعــة التشــريعات األردنيــة وتقــدمي مقترحــات تعديلهــا مبــا يحقــق األهــداف الوطنيــة املتوخــاه
فــي مجــاالت شــؤون األســرة ،ورصــد وتوثيــق ومتابعــة التشــريعات الوطنيــة ملواءمتهــا وضمــان عــدم تعارضهــا مــع
االتفاقيــات واملواثيــق العربيــة والدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة.
ومتثلت اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام  2012مبايلي:

1 -1مشــروع تدريــب احملامــن الشــرعيني والكنســيني علــى توظيــف االتفاقيــات الدوليــة فــي
اإلجــراءات واملرافعــات القضائيــة:
نفــذ اجمللــس مشــروعا ً تدريبيــا لتدريــب احملامــن الشــرعيني والكنســيني علــى توظيف
االتفاقيــات الدوليــة فــي اإلجــراءات واملرافعــات القضائيــة بالتعــاون مــع جمعيــة
احملامــن والقضــاة األمريكيــن ،وبدعــم مــن الوكالــة األمريكيــة لإلمنــاء الدولــي ،مــن
خــال عقــد مجموعــة مــن ورش العمــل التدريبيــة بــدأت اوالهــا وســط العاصمــة
حيــث مت عقــد ورشــتني تدريبيتــن
فــي محافظــة العاصمــة .االولــى كانــت للمحامــن الشــرعيني وبلــغ عددهــم ()60
محامــي ومحاميــة ،والثانيــة للمحامــن الكنســيني وبلــغ عددهــم ( ،)20ومت تدريبهــم
علــى تقنيــات ومهــارات توظيــف االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة باألســرة فــي
املرافعــات القضائيــة اخلاصــة بهــم ،إضافــة إلــى تدريبهــم علــى قانــون األحــوال
الشــخصية الناظــم لــكل منهــم،
وهــدف املشــروع إلــى تفعيــل تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باألســرة وأفرادهــا
وتطبيــق أحكامهــا فــي النظــام القضائــي األردنــي ،إضافــة إلــى تطويــر املنظومــة
القضائيــة والقانونية مبــا ينســجم مــع إقــرار احلقــوق الدوليــة ،ومناقشــة منظومــة التشــريعات الدوليــة والوطنيــة
املتعلقــة باألحــوال الشــخصية مــع القضــاء الواقــف لضمــان إقــرار احلقــوق.
وســيقوم اجمللــس خــال العــام  2013مبتابعــة تنفيــذ الــورش التدريبيــة فــي الشــمال واجلنــوب والتــي تســتهدف
احملامــن الشــرعيني والكنســيني.
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2 -2العمل على إعداد مشروع قانون احلماية من العنف األسري لعام :2008
عمــل اجمللــس خــال العــام  2012علــى 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 خــال النصــف األول مــن عــام  2013علــى االنتهــاء مــن القانــون ورفعــه إلــى اجلهــات التشــريعية
ذات العالقــة إلقــراره.

3 -3مشروع حتليل التشريعات:
بــدء العمــل علــى املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع حتليــل التشــريعات حيــث مت جتميــع التشــريعات ذات العالقــة 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 عالقــة باحملــور محــل التحليــل.
وســيتم العمــل خــال عــام  2013علــى تشــكيل جلــان استشــارية لــكل محــور وعقــد اجتماعــات دوريــة ملراجعــة
التعديــات املقترحــة ،ومناقشــتها مــع اللجنــة اخملتصــة ،وتقــدمي التوصيــات القانونيــة حولهــا ،وذلــك بهــدف إيجــاد
مفعلــه خاصــة باألســرة تضمــن حتقيــق أمــان ومصلحــة األســرة.
تشــريعات معدلــة او
ّ

رابعا :انجازاتنا في مجال االعالم والتطوير المؤسسي:
يســاهم اجمللــس فــي رفــع الوعــي وحشــد الدعــم الوطنــي للقضايــا والسياســات التــي تتع ّلــق باألســرة األردنيــة وحقــوق
أفرادهــا ،اضافــة الــى تشــجيع االنشــطة اإلعالميــة والثقافيــة واالجتماعيــة ذات العالقــة والتــي تهــم األســرة وأفرادهــا.
باالضافــة الــى تقويــة العالقــات املؤسســية داخليــا ومــع األطــراف الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة التــي تعمــل فــي
مجــال شــؤون األســرة وتعزيــز العالقــات مــع وســائل اإلعــام اخملتلفــة لزيــادة وعيهــم عــن البرامــج ذات العالقــة باألســرة.
ومتثلت اجنازات اجمللس في هذا اجملال خالل العام  2012مبايلي:
تفعيــل دور شــبكة االعالميــن 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  2012الــى :زيــارة الــى مؤسســة احلســن 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
وســلم الرواتب.
اإلنتهاء من تطوير املرحلة األولى لنظام اإلجراءات ونظام إدارة الوثائق لتطبيقها إلكترونيا.
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وخالل العام  2013سيقوم اجمللس مبتابعة العمل مع شبكة االعالميني االردنيني حلماية االسرة من العنف االسري،
وتنفيذ االنشطة االعالمية واملؤسسية التي ترتقي بعمل اجمللس.

مؤشرات أسرية:
المؤشر

البيان

عدد األسر املقدر (بااللف)

1,157,2

نسبة األطفال في الفئة العمرية )%( 18-0

46.2

معدل اإلجناب الكلي

3.8

عدد عقود الزواج املسجلة (بااللف)

64.7

معدل الزواج اخلام (لكل ألف من السكان)

10.3

معدل الطالق اخلام (لكل ألف من السكان)

2.6

معدل النمو السكاني ()%

2.2

معدل الزيادة الطبيعية للسكان ()%

2.1

نسبة االعالة ()%

68.2

السكان أقل من  15سنة

37.3

السكان 64-15

59.5

متوسط حجم األسرة (فرد)

5.4

نسبة كبار السن 65+

3.2

عدد االناث في العمر  55فأكثر

222740

عدد الذكور في العمر  60سنة فأكثر

162280

معدل البطالة ()%

12.9

نسبة النساء في قوة العمل  15سنة فاكثر

18.5

نسبة االمية للسكان الذين اعمارهم  15سنة فأكثر ()%

6.7

املصدر :دائرة االحصاءات العامة ،االردن باالرقام www.dos.gov، 2011

25

موارد المجلس المالية:
تتألف املوارد املالية للمجلس حسب املادة ( )14من قانون اجمللس رقم  27لسنة  2001من:
 .أريع األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكها اجمللس.
 .بعوائد الصناديق واملشاريع والبرامج التي يديرها اجمللس.
 .تمنحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.
 .ثالتبرعات والهبات التي يوافق عليها اجمللس ،على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
 .جأي موارد أخرى يوافق عليها اجمللس.

الداعمون لعام :2012
احلكومة االردنية
وزارة التخطيط
جمعية احملامني والقضاة األمريكيني
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
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كلمة شكر وتقدير
يتقــدم اجمللــس الوطنــي لشــؤون االســرة بالشــكر والتقديــر الــى كافــة شــركائه مــن املؤسســات التــي
ســاهمت فــي تنفيــذ انشــطة وبرامــج اجمللــس املتعــددة .كمــا ويتقــدم اجمللــس بالشــكر اجلزيــل والتقديــر
والعرفــان الــى كافــة املؤسســات املانحــة التــي قامــت بدعــم برامــج اجمللــس خــال عــام .2012

