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املجاالت.  االقتصادية، واالجتامعية، والسياسية وغريها من  املجاالت؛  املايض خطوات واسعة يف جميع  العقد  األردن يف  لقد خطى 

وبدأت قضايا األرسة األردنية تأخذ االهتامم الذي تستحق ضمن سياسات وأولويات صناع القرار. إذ منذ تويل صاحب الجاللة الهاشمية 

امللك عبدالله الثاين ابن الحسني سلطاته الدستورية؛ وهو يويل األرسة األردنية جل اهتاممه. وانطالقا من هذا االهتامم؛ فقد جاء 

تأسيس املجلس الوطني لشؤون األرسة يف عام 2001 بإرادة ملكية سامية، والذي اسند رئاسته لجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة، 

ليعنى بتحسني مستوى معيشة األرسة األردنية، والعمل عىل توفري البيئة الترشيعية املالمئة من خالل مراجعة العديد من الترشيعات 

ذات العالقة باألرسة، والعمل عىل إيجاد آليات التنسيق والرشاكة مع الجهات العاملة يف مجال األرسة وأفرادها.

واستطاع املجلس منذ تأسيسه تحقيق العديد  من االنجازات الوطنية، واملنسجمة مع  رؤى صاحّبي الجاللة املعظمني باالهتامم 

باألرسة ودورها، وبقدرتها عىل إحداث التغري االيجايب باملجتمع. ففي عام 2005 جاءت اإلسرتاتيجية الوطنية لألرسة، والتي قام املجلس 

العرص،   تنسجم معطياتها مع متطلبات  والتي  املجلس،  املضيئة يف مسرية  النقاط  لتشكل إحدى  العديد من رشكائه  بإعدادها مع 

وتشتمل عىل كافة جوانب حياة األرسة األردنية. والهتامم جاللته بفئة كبار السن فقد عمد املجلس مع رشكائه عىل إعداد اإلسرتاتيجية 

الوطنية لكبار السن خالل عام 2008  لتعد الوثيقة الوطنية األوىل التي تهتم برسم السياسات الخاصة بكبار السن، لوضعها يف متناول 

أصحاب القرار ومعدي السياسات والربامج الهادفة إىل معرفة الخلل والقصور يف الربامج املقدمة لهذه الفئة.

والن األرسة هي املؤسسة األوىل إلعداد الطفل فقد جاءت الخطة الوطنية للطفولة لألعوام 2004 – 2013، والتي تفضل صاحّبي 

الجاللة بإطالقها والتي تشتمل عىل محاور عدة: كتأمني الصحة والحياة اآلمنة والنامء وتنمية القدرات والحامية. كام ورفع املجلس 

ورشكاؤه من الجهات املعنية يف عام 2005 التقرير الثالث لحقوق الطفل إىل لجنة حقوق الطفل يف جنيف وتضمن التقرير كافة 

اليونيسف تقرير وضع األطفال، والذي  التدابري املتخذة من قبل الحكومة لحامية الطفل. كام واعّد املجلس بالتعاون مع منظمة 

أطلقته جاللة امللكة رانيا العبدالله خالل عام 2008، والذي يناقش الظروف التي يعيش فيها األطفال كالبيئة واإلسكان والحاكمية 

التي أنجزها املجلس مع رشكائه يف هذه  واالقتصاد والثقافة والعوامل االجتامعية والصحية،  إىل غريها من العديد من اإلنجازات 

املجال. 

الخطة  بتطوير  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  قام  فقد  باستمرار،  الجاللة  صاحّبي  بال  تشغل  األرسي  العنف  قضايا  كانت  وملا 

اإلسرتاتيجية الوطنية لحامية األرسة من العنف لألعوام 2005-2009، واإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف 2007، حيث جاءا 

استجابة للتوجيهات امللكية. إذ أكد جاللته انه من “غري املسموح” اإلساءة إىل الطفل ومن “غري املسموح” مامرسة أي شكل من 

أشكال العنف ضد املرأة مشريا إىل أن احرتام حقوق اإلنسان يف جميع املجاالت، وخصوصا حقوق املرأة والطفل، مسؤولية يجب أن 

تتكاتف جهود الجميع للتصدي لها.

تقدمي



واعرتافا بجهود األردن يف مجال حامية األرسة وسعي جاللته ليبقى األردن واحة امن واستقرار فقد اعتمدت منظمة الصحة العاملية  

املجلس يف عام 2006 كمركز تعاون إقليمي يف مجال الوقاية والحامية من العنف األرسي، والذي يعترب األول من نوعه عىل مستوى 

دول رشق حوض األبيض املتوسط. وسيعمل املجلس عىل تطوير وتنفيذ وتقييم سياسات واسرتاتيجيات إقليمية للوقاية من العنف 

األرسي، والبحث عن القضايا املستجدة. 

 وكذلك تابع املجلس مراحل إصدار قانون الحامية من العنف األرسي الذي اقر من مجليس النواب واألعيان خالل عام  2008 بالتعاون 

مع وزارة التنمية االجتامعية وقدم عددا من املالحظات عىل مرشوع القانون، حيث تبنى مجلس األمة معظم التعديالت التي اقرتحها 

املجلس ووزارة التنمية االجتامعية. 

ومنذ بداية عام 2008 أطلق املجلس مبادرة إنشاء املكتب الفني للتواصل مع مجليس األعيان والنواب بهدف تعزيز دور الربملانيني 

يف مناقشة وتحليل السياسيات العامة املعنية بشؤون األرسة، ومبادرة مجلس األعيان الرائدة واملتضمنة تشكيل لجنة مؤقته لألرسة 

يف مجلس األعيان للتعاون والتواصل  مع املكتب الفني يف املجلس الوطني لشؤون األرسة، وللعمل عىل دراسة القوانني واالقرتاحات 

واملعاهدات واالتفاقيات املتعلقة باألرسة . 

ويأيت إصدار املجلس الوطني لشؤون األرسة لتقريره السنوي، والذي يرصد ابرز انجازات املجلس لعام 2008؛ بالتزامن مع احتفاالت 

األردن بالذكرى العارشة لتويل جاللة امللك لسلطاته الدستورية، والذي له حق علينا لبذل املزيد من الجهد والعمل من اجل أرستنا 

األردنية ومن اجل أردننا الحبيب ليبقى االمنوذج الذي يحتذى يف كافة املحافل الدولية واإلقليمية. 

وأخرياً، إذ يقّدم املجلس الوطني لشؤون األرسة إيجازاً بسيطاً عن إنجازاته، فإنه يحرص عىل تقديم شكره وتقديره ملجلس أمنائه، 

برئاسة صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة، لدعمهم الدائم للمجلس إلنجاز أنشطته وبرامجه املتعددة، باإلضافة إىل تقديم 

الشكر والعرفان لرشكائه من كافة الهيئات الحكومية وغري الحكومية والقطاع الخاص املعنية باألرسة والطفولة لتعاونهم يف إعداد 

وتنفيذ الخطط والسياسات والربامج الخاصة باألرسة، مجسدين روح العمل جميعاً من أجل طفولة سعيدة وشباب واعد وشيخوخة 

آمنة.

والله ويل التوفيق

د. هيفاء أبو غزالة

األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة
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اأبرز االجن�زات منذ الت�أ�سي�س

2001: تأسيس املجلس الوطني لشؤون األرسة بإرادة ملكية سامية.  -

2002: تطوير خطة عمل تنمية الطفولة املبكرة ملدة خمس سنوات )2008-2003(.  -

2002: املجلس الوطني لشؤون األرسة يتبنى الجانب التنسيقي إلعداد املنهاج التفاعيل لرياض األطفال، حيث تم االنتهاء من   -

إعداد املنهاج وتزويد الرياض الحكومية به خالل الفصل الدرايس الثاين عام 2004/2003.

2002: مرشوع تحليل الترشيعات املتعلقة باألرسة من خالل عقد جلسات متخصصة ملناقشة العديد من القوانني التي تخص   -

األرسة، واستمر خالل عام 2003 و2004 وتم االنتهاء منه عام 2005.

2004: إطالق الخطة الوطنية للطفولة.  -

2004: انعقاد االجتامع العريب اإلقليمي لالحتفال بالذكرى العارشة للسنة الدولية لألرسة.  -

2005: إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية لألرسة األردنية.  -

2005: إطالق  التقرير األردين الثالث لحقوق الطفل.  -

2005: انعقاد املؤمتر اإلقليمي األول لحامية األرسة من العنف.  -

وهيكله  ودوره  وأهدافه  رسالته  وبيان  املجلس  وبرامج  ألنشطة  للرتويج  باملجلس  الخاص  اإللكرتوين  املوقع  إطالق   :2005  -

التنظيمي.

الربامج  كافة  أداء  وتقييم  للسياسات  فكرية  كهيئة  بدوره  القيام  من  املجلس  لتمكني  والتقييم  املتابعة  نظام  إعداد   :2005  -

واملشاريع واألنشطة.

2005: إعداد االسرتاتيجية الوطنية لحامية األرسة والوقاية من العنف األرسي لألعوام )2005 – 2009(.  -

2006: إعداد الدليل القانوين للزواج اإلسالمي.  -

2006: انعقاد املؤمتر العاملي إلطالق الشبكة النسائية العاملية للطفولة.  -

2006: انعقاد قمة األرسة العاملية.  -

2007: إطالق الدليل القانوين للزواج للطوائف املسيحية.  -

2007: إطالق وثيقة اإلطار الوطني لحامية األرسة من العنف.  -

2008: إطالق دليل الترشيعات ذات العالقة باألرسة األردنية .  -

2008: إطالق نظام املعلومات الوطني لشؤون األرسة.  -

2008: إعداد االسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن.  -

2008: إطالق تقرير وضع األطفال يف األردن.  -

2008: إنشاء مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس النواب واألعيان، لتعزيز دور الربملانني  -

يف مناقشة وتحليل السياسات العامة املعنية بشؤون األرسة.  
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ردنية �سرة االأ �سرات االأ اأهم م�ؤ

السنة املؤرش

5.7 مليون نسمة 2007 عدد سكان األردن 

2007  1059800 أرسة عدد األرس 

5.4 فرد 2007 متوسط حجم األرسة

%10.5 2006 نسبة األرس التي ترأسها امرأة 

10.6 2007 معدل الزواج الخام )لكل ألف من السكان(

29.5
2007

متوسط العمر عند الزواج األول

ذكور

26.4إناث

19 2007 معدل وفيات األطفال الرضع )لكل ألف مولود حي(

20 2007
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

)لكل ألف مولود حي(

2.1 2007 معدل الطالق الخام )لكل ألف من السكان(

%3.3 2007 نسبة كبار السن +65

%7.9 2007 نسبة األمية للسكان الذين أعامرهم 15 سنة فأكرث

13.1 2007 معدل البطالة

)املصدر: األردن باألرقام 2007 /دائرة اإلحصاءات العامة(
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�سرة ون االأ املجل�س ال�طني ل�س�ؤ

مقدمة:
ُتعترب األرسة عامد املجتمع ملا لها من دور كبري ومهم يف إعداد اإلنسان من خالل ما توفره من رعاية وما تقدمه من متطلبات التنشئة 

االجتامعية والثقافية. وبغض النظر عن نوع األرسة، فإن لدى الغالبية صورة مثالية ملا يجب أن تكون عليه. فشكل األرسة ومنطها 

القائم يف أي مجتمع من املجتمعات يرتكز إىل ثقافته األساسية، ويرتتب عىل أدوار أفراد األرسة التزامات وتوقعات ميكن أن تختلف 

بحسب الجنس والعمر. وبالنتيجة، فإن تحقيق هذه االلتزامات يسهم يف تحقيق وظائف األرسة من دعم اقتصادي ورعاية لألطفال 

وتوفري لألمن العاطفي.

وانطالقاً من واقع البيئة العامة املساندة لألرسة وما يفرضه الواقع من توجهات وطنية وبرامج عمل تقدمها القطاعات املختلفة، برزت 

الحاجة إىل إنشاء املجلس الوطني لشؤون األرسة للتعامل مع األرسة عىل مستوى التخطيط االسرتاتيجي، ووضع السياسات والربامج 

والسياسات  والربامج  الخطط  األردن وتقّصيه، وتعديل  اقتصادية ونوعية تعمل عىل وصف وضع األرسة يف  اجتامعية  وفق معايري 

والترشيعات املنبثقة عنها واإلجراءات املتعلقة بها وفقاً لفهم أعمق لقضايا األرسة، مع األخذ بعني االعتبار أن احتياجات األرس تختلف 

وفقاً لظروفها. 

تأسس املجلس الوطني لشؤون األرسة مبرسوم مليك يف عام 2001 برئاسة جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة. ويعمل كمظلة داعمة 

للتنسيق وتيسري عمل الرشكاء من املؤسسات الوطنية الحكومية وغري الحكومية واملؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة يف مجال 

األرسة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لألرسة األردنية.
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رسالتنا
تعزيز مكانة األرسة األردنية وتعظيم دورها يف املجتمع لتمكينها من املساهمة 

االجتامعية  التغريات  يواكب  مبا  والحضاري  القيمي  املوروث  عىل  املحافظة  يف 

والثقافية يف اململكة.

مهمتنا
املساهمة بضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية من خالل رؤيا وطنية تدعم 

سياسات البلد التنموية ومتكن كافة األرس األردنية من تحقيق طموحاتها.

أدوارنا االسرتاتيجية
هيئة فكرية للسياسات الوطنية  -

هيئة تنسيق ومتابعة  -

هيئة حشد الدعم للقضايا األرسية  -

أهدافنا االسرتاتيجية

صياغة السياسات واإلصالح:

يلتزم املجلس كهيئة فكرية للسياسات الوطنية بإعداد ومراجعة وتعديل السياسات والترشيعات واإلجراءات املتعلقة باألرسة من 

خالل توجيه األبحاث والربامج العلمية نحو األولويات الوطنية والرتويج لها. 

إدارة البحوث ومصادر البيانات:

يلتزم املجلس مبصداقية املعلومات التي يقدمها حول كل ما يتعلق باألرسة. لذا، يقوم املجلس بإدارة جميع هذه املعلومات لتتمكن 

الجهات املعنية من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية عىل أسس علمية كفيلة بضامن استمرارية التقدم والرفعة لألرسة األردنية.

حشد الدعم:

يركز املجلس الوطني لشؤون األرسة عىل حشد الدعم الوطني للسياسات والربامج األرسية والرتويج لحقوق أفراد األرسة مام يكفل 

تأسيس قاعدة واسعة من صانعي القرار الذين يتمتعون بعلم ودراية بأهم قضايا األرسة. كام يندرج توفري الدعم املايل ضمن جهود 

املجلس يف حشد الدعم لضامن استمرارية الربامج األرسية.
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التنسيق واملتابعة:

يأيت تسهيل وتنسيق ومراقبة تطور وتطبيق وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات املتعلقة باألرسة يف صميم عمل املجلس األمر الذي 

يحقق التوافق بني خطط وبرامج املجلس واملؤسسات الرشيكة.

التطوير املؤسيس:

دوره ومسؤولياته كام هو  مع  ومالياً  وإدارياً  فنياً  التجاوب  مقدرته عىل  ودعم  تطوير  إىل  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  يهدف 

منصوص عليه يف القانون األردين.

الهيكل التنظيمي للمجلس
حسب قانون املجلس رقم 27 لسنة 2001 يضم الهيكل التنظيمي للمجلس ماييل: 

مجلس األمناء : وميثل أعضاؤه مختلف الوزارت واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية العاملة يف مجال األرسة وممثلني عن   .1

القطاع الخاص وخرباء.

أعضاء املجلس خالل فرتة إعداد التقرير

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة/ الرئيس  •

معايل الّدكتور منذر املرصي/ نائب رئيس مجلس األمناء  •

معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل  •

معايل وزير الصحة  •

معايل وزير التنمية االجتامعية  •

معايل وزير الرتبية والتعليم   •

معايل العني الّدكتور رجايئ املعرش  •

معايل العني الّسيدة ليىل رشف  •

عطوفة مدير األمن العام  •

عطوفة الدكتورة هيفاء ابو غزالة/  •

األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة  

عطوفة الدكتورة جانيت مريزا  •

عطوفة السيدة هالة زريقات  •

سعادة السيدة دمية بيبي  •

سعادة القاضية ملك غزال  •
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سعادة القايض محمد الطراونة  •

سعادة الدكتورة أمل الخاروف  •

2.  اللجنة التنفيذية: منبثقة عن مجلس األمناء وتضم يف عضويتها:

معايل الّدكتور منذر املرصي/ نائب رئيس مجلس األمناء  •

معايل العني الّدكتور رجايئ املعرش  •

معايل العني الّسيدة ليىل رشف  •

عطوفة العني الدكتورة هيفاء ابو غزالة/ األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة  •

عطوفة السيدة هالة زريقات  •

سعادة القاضية ملك غزال  •

سعادة القايض محمد الطراونة  •

األمانة العامة   .3

هيكلة  اعادة  العمل عىل  تم   2008 عام  العام، وخالل  األمني  ويرأسها  املجلس،  لعمل  التشغييل  والذراع  التنفيذي  الجهاز  تعترب 

املجلس، والذي تم إقراره من مجلس األمناء يف قرار رقم 2008/3/2، بتاريخ 2008/10/22، إذ أصبح يضم اإلدارات التالية:

املكتب الفني للتواصل مع الربملان  -

املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية  -

مركز اعتامد رياض األطفال  -

إدارة برامج األرسة، والتي تضم:  -

الربنامج االجتامعي االقتصادي  •

الربنامج الرتبوي التعليمي  •

الربنامج الصحي البيئي  •

برنامج حامية األرسة  •

برنامج سياسات وترشيعات األرسة  •

إدارة الدعم الفني، والتي تضم:  -

املتابعة والتقييم وإدارة املشاريع  •

اإلعالم وحشد الدعم  •

ادارة الشؤون املالية  -
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أوال: انجازات إدارة برامج األرسة

1. الربنامج االجتامعي االقتصادي

واستخالص  األردنية،  األرسة  عىل  أثرها  وتحديد  واالقتصادية،  االجتامعية  املتغريات  رصد  عىل  االقتصادي  االجتامعي  الربنامج  يقوم 

التحديات والقضايا ذات األثر السلبي، واقرتاح الحلول لها، وتبني املبادرات واملشاريع ذات األولوية ملواجهة هذه التحديات ومعالجة 

هذه القضايا بالتنسيق والتشارك مع املؤسسات ذات العالقة، الحكومية وغري الحكومي، ومؤسسات املجتمع املدين. كام ويحرص عىل 

تزويد صناع القرار مبؤرشات حيوية للحالة االجتامعية واالقتصادية والبيئية لألرسة؛ لالسرتشاد بها عند اتخاذ القرارات املناسبة لتحسني 

مستوى نوعية الحياة االجتامعية واالقتصادية لألرسة األردنية.

وخالل عام 2008 قام الربنامج االجتامعي االقتصادي مبتابعة إصدار وثيقة اإلسرتاتيجية الوطنية لكبار السن، وخطتها التنفيذية التي تم 

إقرارها من قبل رئاسة الوزراء؛ وتسعى هذه اإلسرتاتيجية التي قام املجلس بإعدادها بالتعاون مع وزاريت الصحة والتنمية االجتامعية، 

وأمانة عامن الكربى، ومنظمة الصحة العاملية، واملجلس التمرييض األردين؛ إىل توفري أفضل رعاية صحية واجتامعية ممكنة لكبار السن، 

ومواجهة التحديات واملشاكل التي تواجهها قضايا الشيخوخة يف األردن. وعىل غرار إعداد إسرتاتيجية املسنني ارتأى الربنامج إصدار 

كتيبات توعوية حول كيفية التعامل مع كبار السن.

 كام وقام الربنامج بتطوير مسودة اإلسرتاتيجية الوطنية لإلرشاد األرسي، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وغري الحكومية 

ذات العالقة، والتي تعكس أهم القضايا واملشكالت التي تعنى باإلرشاد األرسي، وتتابع آخر التطورات يف هذا املجال. وألهمية التوعية 

العاملني يف املؤسسات  بهذا املوضوع؛ فقد عقدت ورشة عمل بني املجلس واملجلس األعىل لإلعالم، بهدف تعريف اإلعالميني من 

اإلعالمية يف القطاعني العام والخاص ويف املؤسسات العسكرية مبفهوم “ اإلرشاد األرسي “ وأهميته للمجتمع. كام قام الربنامج بنرش 

تقرير جهود األردن لتنفيذ أهداف السنة الدولية لألرسة والبيان العريب لحقوق األرسة )2004-2007(، ونرش الربنامج دراسة التامسك 

األرسي ضمن أوراق مؤمتر “مقومات متاسك األرسة” لجامعة الدول العربية. وعمل أيضاَ عىل إطالق اإلصدار األول لدليل البحوث 

والدراسات برعاية صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبد املعظمة. 
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التوجهات املستقبلية:

مرشوع تحسني خدمات اإلرشاد األرسي يف األردن.  •

مرشوع الحد من عاملة األطفال.  •

إعداد مؤرشات نوعية حياة األرسة األردنية.  •

إعداد تقرير وضع األرسة األردنية.  •

إطالق االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن تحت الرعاية امللكية السامية..  •

إصدار دلييل الدراسات ذات العالقة باألرسة األردنية ) املجلد الثاين والثالث(، وإصدار كتيب األرسة األردنية باألرقام.  •

2. الربنامج التعليمي الثقايف

يعمل الربنامج الرتبوي التعليمي عىل تحليل البيئة واملنظومة التعليمية والرتبوية يف املجتمع األردين من منظور األرسة كوحدة بناء 

أساسية للمجتمع بكافة أفرادها، وتحديد التحديات والقضايا التي تواجهها، وتبني املبادرات واملشاريع ذات األولوية ملواجهة هذه 

التحديات ومعالجة هذه القضايا بالتشارك مع املؤسسات التعليمية والصحية والثقافية يف القطاعات الحكومية واألهلية والخاصة، 

من خالل التنسيق واملساهمة يف وضع االسرتاتيجيات والخطط الوطنية وتنسيق ومتابعة وتقييم جهود املؤسسات املشاركة يف تنفيذ 

الخطط، وتوفري الدعم لها من خالل إدامة شبكة تضم الباحثني والعاملني واملمولني يف هذا املجال.  كام ويعنى الربنامج بتزويد صناع 

القرار بالتوصيات واملؤرشات الحيوية ملستوى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية لتساعدهم عىل اخذ القرارات املناسبة لتحسني 

مستواها.

وخالل عام 2008، قام الربنامج بالتعاون مع منظمة اليونيسف بإطالق تقرير وضع األطفال يف األردن يف حفل رسمي برعاية صاحبة 

الجاللة امللكة رانيا العبدالله،  وعقدت حلقة نقاشيه  خالل الحفل اجتمع  فيها مجموعة من األطفال مع جاللة امللكة بحضور بعض 

أصحاب القرار املعنيني يف املجاالت املختلفة. كام وقام الربنامج بالتعاون مع أمانة عامن الكربى باالحتفال باليوم العاملي للطفل برعاية 

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله؛ قدم فيه مجموعة من اليافعني عروض تقدميية حول املبادىء االساسية لحقوق الطفل )البقاء، 

الربنامج  نظمها  التي  الفنية  املسابقة  الفائزين يف  لألطفال  تقديرية  تقديم جوائز  تم  الحفل  واملشاركة(، ويف ختام  الحامية  النامء، 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم يف كافة مدارس اململكة حول حقوق الطفل.

ومن خالل مرشوع تطوير الخدمات املقدمة لألطفال من الوالدة إىل أقل من أربع سنوات قام الربنامج بصياغة تعليامت تأسيس 

وترخيص دور الحضانة، وإعداد دراسة تقييم الرقابة واإلرشاف عىل دور الحضانة، بهدف العمل عىل تطوير النظام الرقايب واإلرشايف 

الرقابة  دليل  إعداد  تم  الدراسة  نتائج  وبناًء عىل  املحدثة،  التعليامت  مع  ليتوافق  االجتامعية  التنمية  وزارة  الحضانة يف  دور  عىل 

واإلرشاف عىل دور الحضانة الذي يتضمن األسس واألدوات والوسائل الالزمة لضامن صحة وسالمة األطفال يف دور الحضانة من خالل 

مراقبة وتقييم التزامها مبعايري ومتطلبات الرتخيص. كام وتم من خالل هذا املرشوع أيضاً تصميم أداة تقييم بيئة الحضانات ملساعدة 

مقدمي الرعاية وأصحاب دور الحضانة واملرشفني للتأكد من أن دار الحضانة تشكل بيئة آمنة توفر الرعاية املتكاملة لألطفال. وضمن 

هذا املرشوع ايضا تم االنتهاء من إعداد وثيقة النتاجات العامة والخاصة وذلك بناءاً عىل املعايري النامئية للطفل األردين. باالضافة 

اىل ذلك قام الربنامج بإعداد املرحلة األوىل من الخطة الثانية لتنمية الطفولة املبكرة )2009-2013(، بناءاً عىل توجهات االسرتاتيجية 

الوطنية للطفولة املبكرة، وذلك بالتعاون مع املؤسسات الحكومية وغري الحكومية املعنية بالطفولة. وكام  تم العمل عىل مأسسة 

املعايري واملؤرشات  اليونيسيف إطار  اليونيسيف. كام واّعد  مع منظمة  اليافعني يف أعامل املجلس وبالتعاون مع منظمة  مشاركة 

النامئية للطفولة املبكرة والتي تشتمل عىل التوقعات الخاصة بنامء وتطور األطفال األردنيني من الوالدة إىل أقل من تسع سنوات. 

ومن خالل برنامج التوعية الوالدية فقد تم  التوصل خالل العام 2008، إىل 13 ألف أرسة أردنية.
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التوجهات املستقبلية:

إعداد مركز اعتامد رياض األطفال.  •

مرشوع موازنات صديقة للطفل.  •

مؤرشات اتفاقية حقوق الطفل.  •

إعداد دليل األنشطة للعاملني مع األطفال أقل من أربع   •

سنوات

استكامل املرحلة الثانية من خطة العمل الثانية للطفولة   •

املبكرة)2013-2009(.

االستمرار يف املرشوع الوطني للتوعية الوالدية.  •

3. برنامج حامية األرسة

يقوم برنامج حامية األرسة عىل التنسيق والرشاكة مع املؤسسات الوطنية املعنية بحامية األرسة من العنف من خالل تعزيز النهج 

املؤسيس املتعدد الجهات، ومتابعة تنفيذ وتقييم الربامج املنفذة من قبل املؤسسات الرشيكة، ويقوم الربنامج كذلك مبتابعة تنفيذ 

وثيقة اإلطار الوطني لحامية األرسة والتي، انبثق عنها اإلسرتاتيجية الوطنية لحامية األرسة من العنف، والبحث عن مصادر متويل 

للمؤسسات املنفذة كام يعمل الربنامج عىل تطوير أدلة وإجراءات للمؤسسات العاملة يف حامية األرسة وتدريب العاملني يف املؤسسات 

املعنية عىل التعامل مع حاالت العنف األرسي .

وخالل عام 2008،  وألهمية قضية العنف ضد املرأة، وللتعرف عىل واقع هذه القضية يف االردن؛  فقد عمل الربنامج من خالل مرشوع 

كسب الدعم واملؤازرة ملناهضة العنف ضد املراة، والذي جاء بالرشاكة بني املجلس ومرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة وبدعم من 

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية عىل إعداد ونرش الدراسة التحليلية لواقع العنف ضد املرأة، والخروج بتعريف ومؤرشات وطنية 

لواقع العنف ضد املراة. والتعرف عىل املؤسسات الوطنية املعنية واآلليات املتبعة يف التعامل مع هذه القضية. إضافة إىل إصدار نرشة 

سياسات وورقة حقائق حول العنف ضد املرأة تستهدف صناع القرار، وتركز عىل املؤرشات والفجوات واألولويات الوطنية التي يجب 

العمل عليها ملجابهة العنف ضد املرأة، كام قام الربنامج بعقد تدريب حول آليات كسب الدعم والتأييد ملناهضة العنف ضد املراة 

استهدف العاملني يف املؤسسات الوطنية املعنية بهذا املجال. 

ولدعم القدرات املؤسسية للمؤسسات الوطنية التي تتعامل مع قضايا العنف ضد املراة قام  الربنامج بإعداد دراسة تحديد احتياجات 

دار الوفاق األرسي التابعة لوزاراة التنمية االجتامعية ليتم العمل عىل تلبية اولوياتها ضمن املرشوع. كام تم عقد تدريب للعاملني 

الصحيني حول اجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي يف املؤسسات الصحية. واخريا عمل الربنامج ضمن مرشوع مراجعة استجابة 

االردن يف التعامل مع حاالت العنف االرسي وبدعم من منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف حيث تم اعداد الجزء األول من الدراسة 

واملتعلق بالعنف ضد املرأة وتحديد الفجوات والثغرات وآليات التعامل معها. 
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التوجهات املستقبلية:

مرشوع معايري االعتامد للمؤسسات مقدمة الخدمة يف مجال العنف.    •

عقد املؤمتر العريب الثاين لحامية األرسة من العنف األرسي.   •

وضع خطة لعمل الشبكة العربية لحامية األرسة من العنف.  •

عقد املؤمتر التدريبي حول العنف ضد األطفال.  •

تطوير أدلة تدريبية لإلعالميني وللوعاظ والواعظات حول قضايا العنف األرسي، ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازرة ملناهضة   •

العنف ضد النساء. وتطوير خطة حشد دعم صانعي القرار، وتغطية احتياجات دار الوفاق األرسي وضمن األولويات.

استكامل الجزء الثاين من مرشوع مراجعة استجابة االردن يف التعامل مع حاالت العنف االرسي واملتعلق بالعنف ضد االطفال،   •

واخراج الدراسة بقسميها بصورتهام النهائية.

تحديث االسرتاتيجية الوطنية لحامية االرسة والوقاية من العنف االرسي بناءا عىل نتائج دراسة استجابة االردن يف التعامل مع   •

حاالت العنف االرسي.

4. برنامج سياسات وترشيعات األرسة

يعمل الربنامج عىل تحليل الترشيعات املتعلقة باألرسة األردنية وأفرادها وتحديد األثر الناجم عنها واقرتاح الحاجة إىل تعديلها أو 

تغيريها أو إلغائها ملا فيه مصلحة األرسة األردنية وأفرادها واملجتمع ككل، هذا باإلضافة إىل حشد الدعم وكسب التأييد ونرش الوعي 

التحالفات  بالتشارك مع املؤسسات الحكومية واألهلية ومجموعات الضغط وبناء  القرار واملعنيني،  بني أفراد املجتمع ولدى صناع 

يهدف  إذ  املبادرات.   تلك  نجاح  والتنفيذية لضامن  الترشيعية  الجهات  مع 

البعد  إطار  يف  الوطنية  والقانونية  الترشيعية  املنظومة  تحسني  إىل  الربنامج 

الديني والتاريخي واالجتامعي واملوروث الثقايف،  األمر الذي يؤدي إىل تحسني 

األرسة  وحامية  متاسك  واىل  األردين،  املجتمع  يف  والفردية  األرسية  العالقات 

واملجتمع ككل.

للتواصل  الفني  املكتب  إنشاء  مبادرة  الربنامج  أطلق   2008 عام  بداية  منذ 

مع مجليس األعيان والنواب بهدف تعزيز دور الربملانيني يف مناقشة وتحليل 

الرائدة  األعيان  مجلس  ومبادرة  األرسة.  بشؤون  املعنية  العامة  السياسيات 

واملتضمنة تشكيل لجنة مؤقته لألرسة يف املجلس األعيان للتعاون والتواصل 

دراسة  عىل  وللعمل  األرسة،  لشؤون  الوطني  املجلس  يف  الفني  املكتب  مع 

وعمل  كام  باألرسة.  املتعلقة  واالتفاقيات  واملعاهدات  واالقرتاحات  القوانني 

برعاية  األردنية  باألرسة  العالقة  ذات  الترشيعات  دليل  إطالق  الربنامج عىل 

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله، ويضم الدليل كافة الترشيعات املعمول 

العالقة باألرسة وشؤونها  اململكة من قوانني وأنظمة وتعليامت ذات  بها يف 

وذلك عىل ثالثة أجزاء )قوانني، أنظمة، تعليامت(.

األرسي  العنف  من  الحامية  قانون  إصدار  مراحل  كثب  عن  الربنامج  وتابع 

بالتعاون مع وزارة  النواب واألعيان خالل عام 2008  اقر من مجليس  الذي 

القانون، حيث  املالحظات عىل مرشوع  االجتامعية وقدم عددا من  التنمية 
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تبنى مجلس األمة معظم التعديالت التي اقرتحها املجلس ووزارة التنمية االجتامعية. كام واعد الربنامج  تقرير تحليل موقفي حول 

وضع األطفال مجهويل النسب والتوجهات اإلسرتاتيجية وخطة العمل للتعامل مع القضية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية، 

باإلضافة إلعداد ورقة تحليل للنصوص القانونية الواردة يف قانون العقوبات واملتعلقة باألرسة ومقارنتها باألحكام القضائية. كام عمل 

عىل إعداد وثيقة االتفاقيات الخاصة بشؤون األرسة، ووثيقة تعديل الترشيعات الواردة يف موسوعة ترشيعات املرأة العربية/ جامعة 

الدول العربية. ومن خالل مرشوع حقوق املرأة يف ترشيعات العمل، عمل الربنامج عىل تحليل النصوص الترشيعية املتعلقة باملرأة يف  

»قانون العمل«. كذلك أصدر العدد األول من سلسلة الثقافة القانونية حول رضب األطفال، والعدد الثاين من سلسة الثقافة القانونية 

األرسية حول دليل أحكام املرياث. 

التوجهات املستقبلية:

إعداد دراسة تحليلية لترشيعات عمل املرأة ودراسة حقوق املرأة وزيادة الوعي وحشد دعم صانعي القرار حول ترشيعات عمل   •

املرأة.

إعداد األوراق املرجعية حول القضايا املستجدة ضمن أعامل مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس األعيان والنواب وحشد   •

الدعم مع صانعي القرار.

إعداد دراسة تحليلية لترشيعات عاملة األطفال، وتلخيص التوصيات الخاصة بها.  •

املساهمة يف إصدار قانون حقوق الطفل وإخراجه بالصورة النهائية.  •

إنشاء مكاتب اإلصالح والتوفيق األرسي يف املحاكم الرشعية.  •

إقرار وثيقة األطفال مجهويل النسب والخطة الخاصة بها.  •
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 ثانيا: انجازات إدارة الدعم الفني

1. اإلعالم وحشد الدعم

قضايا  تتناول  التي  والربامج  السياسات  الوعي حول  زيادة  عىل  الدعم  وحشد  اإلعالم  يعمل 

وشؤون األرسة وحقوق األفراد األساسية. ويهدف إىل حشد الدعم عىل قضايا األرسة األردنية، 

وتعزيز رفاهيتها، من خالل الحمالت وتسخري الجهود الوطنية لخلق بيئة مالمئة تدعم تحقيق 

الرؤية اإلسرتاتيجية للمجلس، وزيادة الوعي حول الربامج وخدمات املجلس لدعم رفاهية أفراد  

األرسة األردنية.

عمل اإلعالم يف عام 2008 عىل إعادة تصميم املوقع االلكرتوين للمجلس الوطني لشؤون األرسة، 

وتقديم الدعم اإلعالمي لربامجة املتعددة وكذلك رصد أخبار وأنشطة املجلس من خالل وسائل 

اإلعالم املريئ واملسموع.

كام قام بعمل برنامج خاص مبناسبة اليوم العاملي لألرسة األردنية، والعمل عىل إعداد أغنية 

خاصة باملجلس الوطني لشؤون األرسة بعنوان”أرستنا” من كلامت معايل الشاعر حيدر محمود 

وألحان وائل الرشقاوي، كام أسس للتنسيق والتشارك من خالل اتفاقية مع مؤسسة اإلذاعة 

والتلفزيون وبث عروض رسيعة عىل قناة الربنامج العام للتلفزيون األردين. كام تابع االنضامم 

وإنشاء  العربية،  األرسة  منظمة  عضوية  عىل  الحصول  مثل  العربية  املجالس  بعض  لعضوية 

رشاكات مع وسائل اإلعالم املختلفة.

التوجهات املستقبلية:

تحديث عىل املوقع االلكرتوين.  •

توسيع الرشاكة مع وسائل اإلعالم املختلفة.  •

الحصول عىل اعتامد من املجلس االقتصادي االجتامعي.  •

إعداد نرشة الكرتونية تتناول قضايا األرسة التي يعمل عليها املجلس.  •

إعداد عرض تقدميي باللغتني العربية واإلنجليزية) برنامج تعريفي عن املجلس(.  •

2. املتابعة والتقييم

يعنى املتابعة والتقييم مبتابعة وتقييم الخطة الوطنية للطفولة، بحيث يوفر لصناع القرار والباحثني واملعنيني بشؤون األرسة بيانات 

عن تطور الجهود الوطنية يف تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة، كام يعمل عىل توفري بيانات عن تطور العمل عىل الخطط والربامج التي 

ينفذها املجلس الوطني لشؤون األرسة من خالل برامجه املختلفة. 



16

عمل املتابعة والتقييم خالل العام 2008 عىل تعزيز نظام املتابعة والتقييم الذي اعتمده املجلس الوطني لشؤون األرسة كآلية ملتابعة 

وتقييم الخطة الوطنية للطفولة والخطط الوطنية األخرى التي أعدها املجلس بالتشارك مع الجهات الوطنية الحكومية وغري الحكومية 

املعنية بشؤون األرسة. ولهذا الغرض، قام وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل )الدمنارك( بإعداد نظام محوسب للمتابعة والتقييم؛ يقوم 

عىل مبدأ التخطيط األمثل وتحديد مخرجات املشاريع بتعيني مخرجات األداء، بهدف متكني الرشكاء الوطنيني من تدوين مشاريعهم 

املدرجة يف الخطة الوطنية للطفولة ومخرجاتها وتطور العمل عليها عىل النظام املحوسب من مكاتبهم أو أماكن عملهم من خالل 

شبكة إلكرتونية www.ncfa-me.org  تم تصميمها لتجميع بيانات ومدخالت جميع الرشكاء بأقل جهد منهم، وبحيث تكون تفاصيلها 

املعنيني مبتابعة  والباحثني والدارسني  القرار  ناحية، ولصانعي  الوطني لشؤون األرسة من  املجلس  املتابعة يف  متوفرة ملسؤول نظام 

تطور اإلنجازات الوطنية يف هذه الخطط من ناحية ثانية. وليتمكن املجلس من رصد مدخالت النظام واستقراء بياناته بشكل علمي 

ومتوافق مع فهم املؤسسات الرشيكة؛ قام بعقد دورات تدريبية لضباط ارتباط تم تعيينهم من قبل املؤسسات الوطنية الرشيكة؛ تم 

خالل هذه الدورات تعريف ضباط االرتباط عىل نظام املتابعة والتقييم الورقي ومن ثم املحوسب بهدف رفع إمكانياتهم يف التخطيط 

واملتابعة ملشاريعهم بشكل عام، ومشاريعهم املرتبطة بالخطط الوطنية بشكل خاص.

كذلك قام املتابعة والتقييم بتدريب موظفي املجلس الوطني لشؤون األرسة عىل استخدام النظام، بحيث يتمكنوا من إرسال تقارير 

املتابعة ملشاريعهم باستخدام النظام املحوسب ذاته. كذلك عمل املتابعة والتقييم خالل العام 2008 وبالتعاون مع الربنامج الرتبوي 

وقام  الوطني،  املستوى  جيلهم عىل  أبناء  ميثلون  اليافعني  من  فريق  تأسيس  اليونيسيف عىل  مع  وبالرشاكة  املجلس  يف  التعليمي 

بتأهيلهم من خالل تعريفهم ضمن دورات تدريبية عىل حقوق الطفل يف املواثيق الدولية والوطنية، وعىل نظام املتابعة والتقييم 

املعتمد لدى املجلس، بهدف إرشاك الجيل الناشئ يف عملية التخطيط والتقييم للربامج الوطنية املعنية بشؤونهم.

ولتعزيز مبدأ الرشاكة الوطنية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز امللك عبد الله الثاين للتميز؛ تنص عىل تبادل املعرفة واالستناد إىل 

تقارير اإلنجاز املقدمة من الرشكاء الوطنيني يف تقييم املركز ألدائهم يف معيار القيادة وااللتزام باملبادرات الوطنية. وعىل املستوى 

اإلقليمي، شارك املجلس وزارة التنمية االجتامعية يف إعداد تقرير األردن ملتابعة إنجازات األردن يف تنفيذ إسرتاتيجية األرسة العربية. 

التوجهات املستقبلية:

اختبار فعالية النظام املحوسب يف استقراء تطور العمل يف املؤسسات الوطنية الرشيكة.  •

إصدار تقارير تقييمية ترصد تطور إنجازات الخطة الوطنية للطفولة.  •

تعميم النظام عىل الخطط الوطنية األخرى يف األعوام التالية.   •

اعداد نظام متابعة لحاالت العنف األرسي.   •
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املؤازرة وكسب التأييد

االحتفال باليوم العاملي للطفل.  •

إنشاء مكتب الدعم الفني للتواصل مع األعيان والنواب.  •

اإلعداد للمؤمتر العريب الثاين لحامية األرسة من العنف.  •

إطالق اإلصدار األول من دليل البحوث والدراسات ذات العالقة باألرسة األردنية برعاية  •

صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة.  

إطالق دليل الترشيعات ذات العالقة باألرسة األردنية برعاية صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة.  •

إطالق تقرير تحليل وضع االطفال يف األردن، برعاية صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة.  •

إعداد دراسة تحليلية للنصوص الواردة يف قانون العمل واملتعلقة باملرأة.  •

إعداد وثيقة للقوانني ذات العالقة باألرسة واملقرتح تعديلها.  •

التوسع يف مرشوع التوعية الوالدية.  •

تدريب العاملني يف املؤسسات الوطنية املعنية حول آليات كسب الدعم والتأييد ملناهضة العنف ضد املرأة.  •

تدريب العاملني الصحيني حول اجراءات التعامل مع حاالت العنف األرسي يف املؤسسات الصحية.  •

إنشاء رشاكات مع وسائل اإلعالم املختلفة.  •

االشرتاك يف عضوية بعض املجالس العربية.  •
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مراجعة وتطوير االسرتاتيجيات والسياسات وخطط العمل الوطنية

إنهاء املرحلة األوىل من خطة العمل الثانية لتنمية الطفولة املبكرة لألعوام )2013-2009(  •

إعداد تعليامت تأسيس وترخيص دور الحضانة  •

إعداد إطار املعايري واملؤرشات النامئية للطفولة املبكرة  •

إعداد وثيقة النتاجات العامه والخاصة بناءاً عىل املعايري النامئية للطفل األردين.  •

إعداد الخطة التنفيذية لالسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن.ز  •

إعداد وثيقة اإلرشاد األرسي.  •

إعداد ورقة حقائق ونرشة سياسات حول أهم قضايا العنف ضد املرأة.  •

إعداد تقرير تحليل موقفي حول وضع األطفال مجهويل النسب والتوصيات للتعامل مع القضية,  •

إعداد ورقة تحليل للنصوص القانونية الواردة يف قانون العقوبات واملتعلقة باألرسة ومقارنتها باألحكام القضائية.  •

إصدار العدد األول من سلسلة الثقافة القانونية حول رضب األطفال.  •

إصدار العدد الثاين من سلسلة الثقافة القانونية حول دليل املرياث  •
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التنسيق واملتابعة

اعتامد الجزء األول من مرشوع مراجعة استجابة االردن يف التعامل مع حاالت العنف األرسي واملتعلقة بالعنف ضد املراة.  •

حوسبة نظام املتابعة والتقييم.  •

التطوير املؤسيس

إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس ووصف الوظائف.  •

تطوير املوقع االلكرتوين للمجلس.  •

موارد املجلس املالية 
تتألف املوارد املالية للمجلس حسب املادة 14 من قانون املجلس رقم 27 لسنة 2001 من:

ريع األموال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكها املجلس.  .1

عوائد الصناديق واملشاريع والربامج التي يديرها املجلس.  .2

منحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.  .3

التربعات والهبات التي يوافق عليها املجلس، عىل أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غري أردين.  .4

أي موارد أخرى يوافق عليها املجلس.  .5
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الجهات الداعمة ألعامل املجلس خالل العام 2008:
حكومة اململكة األردنية الهاشمية  -

وزارة التخطيط والتعاون الدويل  -

)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان  -

)UNICEF( منظمة اليونيسف  -

))UNDP صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ  -

)UNFUIM( صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة  -

البنك األهيل، ممثاًل مبعايل العني الدكتور رجايئ املعرش  -

أمانة عامن الكربى  -

))AGFUND برنامج الخليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلمنائية  -

 )WHO( منظمة الصحة العاملية  -

مؤسسة إنقاذ الطفل/ الدمنارك  -

)DFID( دائرة التنمية الدولية الربيطانية/املجلس الثقايف الربيطاين  -

)USAID( بدعم من الوكالة االمريكية  للتنمية الدولية )PSP( مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة  -

الهالل األحمر اإلمارايت  -

السفارة الهولندية  -

-  االتصاالت األردنية

DOL-CHF  -

)Freedom House( فريدوم هاوس  -

مؤسسة املستقبل لتعزيز الدميقراطية وحقوق االنسان يف منطقة الرشق االوسط الكبري وشامل افريقيا  -

)Foundation for the Future(  

رشكة أمنية  -

)MEPI( مبادرة الرشاكة الرشق أوسطية  -


