
املجلس الوطني لشؤون األرسة

المجلس الوطني
لشؤون األسرة

رانــيا  امللـكـة  الجـاللة  صاحبة  حرص  من  وانطالقاً 

األرسة-  لشؤون  الوطني  املجلس  رئيسة  العبداللــه– 

فقد  اإلنسان  حقوق  وحامية  لتعزيز  وسعيها  ومتابعتها 

أكدت جاللتها يف رسالتها إىل الفريق الوطني لحامية األرسة 

مبناسبة اختياره لنيل جائزة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

لعام ٢٠٠٣ حيث قالت  جاللتها :

" فقد كان من األهمية أن نتطرق إىل املواضيع 

املوجه  بالعنف  واملتعلقة  اجتامعيا  الحساسة 

نتائج سلبية  ضد األرسة وما يرتتب عليها من 

تعود عىل مجتمعنا بالرضر".  ٢٠٠٣

نبذة عن المجلس:
جاللة  برئاسة   ٢٠٠١ لسنة   ٣٧ رقم  القانون  مبوجب  املجلس  تأسس 

امللكة رانيا العبد الله املعظمة ويعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتيسري 

الحكومية  وغري  الحكومية  الوطنية  املؤسسات  من  الرشكاء  عمل 

والقطاع الخاص العاملة يف مجال االرسة.

ويسعى املجلس  اىل تعزيز مكانة االرسة  االردنية، وتعظيم دورها يف 

القيمي  املوروث  عىل  املحافظة  يف  املساهمة  من  لتمكينها  املجتمع 

والحضاري مبا يواكب التغريات االجتامعية والثقافية يف اململكة.

ان االهتامم باالرسة عىل املستويات الوطنية واالقليمية والدولية كان 

له اثارا واضحة يف دفع قضايا االرسة وافرادها اىل الضوء حيث ساهم 

يف  باالرسة  املتعلقة  القضايا  جعل  عام  مناخ  خلق  يف  االهتامم  هذا 

التنموية  الدولية سواء  العالقات  العامل جزءا من خطاب  جميع دول 

فإن  ذلك  اىل  اضافة  السياسية  او  الثقافية  االجتامعية،  االقتصادية، 

االهتامم الدويل وضع االرسة يف اطار التنمية الشاملة وجعلها مرتبطة 

املستدامة  والتنمية  والسكان  االنسان  كحقوق  مختلفة  مبسائل 

واملتكاملة.

الله  العبد  رانيا  امللكة  ترأسه  الذي  الوطني  املجلس  استطاع  وقد 

لالرتقاء  الهادفة  املبادرة  دعم  يف  املساهمة  املجلس  رئيسة  املعظمة 

مبستوى حياة ارستنا االردنية وتعزيز التنسيق والتشارك مع العديد من 

املؤسسات والهيئات املعنية من خالل الفريق الوطني لحامية االرسة 

من العنف الذي توجت جهوده بحصوله عىل جائزة االمم املتحدة عام 

.٢٠٠٣

فالرشاكة والتعاون هام اساس النجاح واالنجاز الذي نرسم به مستقبل 

االجيال وال نبالغ يف القول ان مؤسساتنا يف االردن فريق واحد ملصلحة 

الطفل واالرسة.

االمني العام     

د. هيفاء ابو غزالة     

جاللة الملكة رانيا العبداهللا
 المعظمة

نهجنا تشاركي
من  االرسة  لحامية  الوطني  الفريق  تشكيل  جاء   لقد 

العنف انطالقا من اميان  املجلس املطلق بالنهج التشاريك 

الفريق عىل مستوى  متثيل  ويأيت  القطاعات  مختلف  مع 

متخذي القرار يف هذه القطاعات (كأمناء عامني الوزارات 

إصداراتنا

لتسهيل   ( الوطنية  املؤسسات  عامني   ومدراء  املعنية 

عملية تحقيق اهداف الفريق واتخاذ القرارات املتعلقة 

حامية  مجال  يف  الوطنية  والربامج  السياسات  برتجمة 

االرسة من العنف.
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عملنا 
ا. نساهم يف تطوير الترشيعات ذات العالقة باالرسة

والخطط  واالسرتاتيجيات  السياسات  اعداد  يف  نساهم   .٢

التنموية ذات العالقة باالرسة االردنية 

الخدمات  اعتامد  معايري  تحديد  يف  رشكائنا  مع  نساهم   .٣

املقدمة لحامية االرسة والطفولة 

واالجتامعية  الرتبوية  والنشاطات  الرامية  الجهود  نتابع   .٤

والثقافية واالعالمية املوجهة لالرسة ونشارك يف تطويرها 

املواثيق  اهداف  تحقيق  اىل  الرامية  الجهود  نتابع   .٥

واالتفاقيات الدولية املتعلقة بشؤون االرسة

٦. نساهم يف اجراء البحوث والدراسات وانشاء قواعد البيانات 

املتعلقة بشؤون االرسة وافرادها

٧. نتعاون مع املؤسسات والجهات االهلية القامئة ذات العالقة 

باملجلس 

مجال  يف  العاملة  الهيئات  لكافة  ومرجعية  كمظلة  نعمل   .٨

االرسة لدعم وتنسيق جهودها يف جميع القطاعات املعنية 

باالرسة 

املعنية   للجهات  واملساندة  الفني  الدعم  لتوفري  نسعى   .٩

وتطوير  لها  الالزمة  البرشية  املوارد  وتنمية  االرسة  بشؤون 

وسائل عملها 

١٠. نسعى  اىل املساهمة يف تحسني نوعية مستوى حياة االرسة 

ورعاية دورها ومتكينها من تلبية احتياجات افرادها وضامن 

امنهم مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة باالرسة 

المؤتمر العربي الثاني
لحماية االسرة من العنف 

(نحو منهاج عمل لحامية االرسة من العنف )
  يعترب هذا املؤمتر فرصة للدول العربية ومؤسساتها املعنية بحامية 

األرسة بلورة توجهاتها الوطنية يف رسم السياسات والرؤى الوطنية 

املامرسات  تبني  عىل  والعمل  واملعرفة  الخربات  تبادل  خالل  من 

حيث  األرسي،  العنف  من  والحامية  الوقاية  مجال  يف  الفضىل 

الرئيسية،  يتضمن املؤمتر عدد من األنشطة تغطي محاور املؤمتر 

ومائدة مستديرة لبلورة التصورات املستقبلية حول الشبكة العربية 

العريب  العمل  منهاج  وتنفيذ  وتبني  بلورة  وآليات  األرسة،  لحامية 

بحامية  املختلفة  القطاعات  ومسؤوليات  أدوار  األرسة،  لحامية 

األرسة. 

االرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  يعقده  املؤمترالذي  ويهدف  

املؤسسات  من  والعديد  االجتامعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 

بني  تشاركية  آلية عمل  تجسيد  إىل  والدولية   واالقليمية  الوطنية 

الدول العربية سواء يف متابعة مدى استجابة الدول لتطور العمل 

عىل مستوى رسم السياسات الوطنية ورفع التقارير الدولية.

وتبادل الخربات العلمية والعملية بشكل منهجي من خالل تأسيس 

الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف، وترسيخ آليات التواصل 

والتشبيك بني الدول العربية من خالل إعداد وتبني منهاج عمل 

التعاون وتبادل  يركز عىل أهمية  العنف  عريب لحامية األرسة من 

لحامية  الوطنية  العمل  وخطط  اسرتاتيجيات  تطوير  يف  الخربات 

األرسة من العنف يف كل دولة عربية 

وتكون هذه االليات مبنية   عىل ترسيخ العمل التشاريك وتكاتف 

الخاص عىل  الرسمية واألهلية والقطاع  الجهات  الجهود بني كافة 

الوطنية  والرؤى  اإلرادة  تعكس  وبصورة  الوطنية،  املستويات 

ملناهضة العنف والحد منه.

وتعزيز  توحيد  يف  أهدافه  لرتجمة  محاور  عدة  املؤمتر  ويناقش 

الجهود العربية يف حامية األرسة من العنف هي: 

•  شبكة العمل العربية لحامية األرسة من العنف.

•  منهاج العمل العريب لحامية األرسة من العنف ومحاوره (الوقاية، 

والقضايا  والسياسات  التش  واملادية،  البرشية  املوارد  الحامية، 

املتابعة  والبحوث،  الدراسات  والتنسيق،  الرشاكة  القانونية، 

والتقييم)

•  ادوار ومسؤوليات الجهات املعنية بحامية األرسة من العنف

املنظامت  املدين،  املجتمع  الخاص، منظامت  القطاع  (الحكومة،    

الدولية والجهات املانحة).

مخرجات المؤتمر:
•  تطوير منهاج عمل عريب لحامية األرسة من العنف.

•  إطالق الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف.

وما تزال مبادراتنا مستمرة 
١. مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس النواب واالعيان 

٢. موازنات صديقة للطفل 

٣. مؤرشات اتفاقية حقوق الطفل 

٤. اسرتاتيجية االرشاد  االرسي

٥. حقوق املراة العاملة 

٦. االطار الوطني لعاملة االطفال 

٧ . نظام املعلومات الوطني 

٨ . خريطة االرسة االردنية 

٩. دليل الترشيعات املتعلقة باالرسة

 

انجازاتنا
جاءت  فقد  الطفل  إلعداد  األوىل  املؤسسة  هي  األرسة  والن    .١

تفضل  والتي   ٢٠١٣  – لألعوام ٢٠٠٤  للطفولة  الوطنية  الخطة 

كالصحة  محاور  عدة  عىل  وشملت  بإطالقها  الجاللة  صاحبّي 

والحياة اآلمنة والنامء وتنمية القدرات والحامية لألطفال.

٢. جاءت اإلسرتاتيجية الوطنية لألرسة األردنية يف عام ٢٠٠٥،  والتي 

النقاط  إحدى  رشكائه  من  العديد  مع  بإعدادها  املجلس  قام 

املضيئة يف مسرية املجلس، والتي تنسجم معطياتها مع متطلبات 

العرص وتشتمل عىل كافة جوانب حياة األرسة األردنية.

٣. رفع  املجلس ورشكاؤه من الجهات املعنية يف عام ٢٠٠٥ التقرير 

الثالث لحقوق الطفل إىل لجنة حقوق الطفل يف جنيف حيث 

تضمن التقرير كافة التدابري املتخذة من قبل الحكومة لحامية 

الطفل. 

٤. قام املجلس الوطني لشؤون األرسة بتطوير  الخطة اإلسرتاتيجية 

الوطنية لحامية األرسة من العنف لألعوام ٢٠٠٥-٢٠٠٩، واإلطار 

الوطني لحامية األرسة من العنف ٢٠٠٧، 

األردن يف مجال حامية األرسة وسعي جاللته  ٥. واعرتافا  بجهود 

ليبقى األردن واحة امن واستقرار فقد اعتمدت منظمة الصحة 

العاملية  املجلس يف عام ٢٠٠٦ املجلس كمركز تعاون إقليمي يف 

الوقاية والحامية من العنف األرسي، والذي يعترب األول  مجال 

من نوعه عىل مستوى دول رشق حوض األبيض املتوسط.

سياسات  وتقييم  وتنفيذ  تطوير  عىل  املجلس  وسيعمل   

واسرتاتيجيات إقليمية للوقاية من العنف األرسي، والبحث عن 

القضايا املستجدة.

٦. تابع املجلس مراحل إصدار قانون الحامية من العنف األرسي 

الذي اقر من مجليس النواب واألعيان خالل عام ٢٠٠٨بالتعاون 

عىل  املالحظات  من  عددا  وقدم  االجتامعية  التنمية  وزارة  مع 

مرشوع القااعّد املجلس بالتعاون  مع منظمة اليونيسف تقرير 

وضع األطفال ، والذي تفضلت جاللة امللكة رانيا العبد بإطالقه   

فيها  يعيش  التي  الظروف  التقرير   ٢٠٠٨،ورشح  عام  خالل 

والثقافة  واالقتصاد  والحاكمية  واإلسكان  كالبيئة  األطفال 

والعوامل االجتامعية والصحية وغريها .

٧. والهتامم جاللته بفئة كبار السن فقد عمد املجلس مع رشكائه 

السن خالل عام ٢٠٠٨   لكبار  الوطنية  اإلسرتاتيجية  إعداد  عىل 

لتعد الوثيقة الوطنية األوىل التي تهتم برسم السياسات الخاصة 

ومعدي  القرار  أصحاب  متناول  يف  لوضعها  السن،  بكبار 

يف  السن  كبار  دور  تعزيز  إىل  الهادفة  والربامج  السياسات 

املجتمع.




