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�صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبداللـه املعظمة

رئي�س املجل�س ال�طني ل�ص�ؤون الأ�رسة



يسر املجلس الوطني لشؤون األسرة أن يقدم التقرير السنوي لعام 2003 2004- والذي يعرض إجنازات املجلس خالل السنتني   
املاضيتني، حيث جسد املجلس  اإلميان باملشاركة الفاعلة للمجتمع املدني في التخطيط وإعداد وتطبيق السياسات املوجهة لتحسني نوعية 

حياة األسرة األردنية.

تأسس املجلس الوطني لشؤون األسرة بإرادة ملكية سامية في عام  2001 ليمثل نهجا جديدا في اإلستجابة للقضايا التي تواجه األسرة 
األردنية. وقد شجع املجلس الذي ترأسه صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة جميع اجلهات املعنية سواء أكانت مؤسسات قطاع عام 
أو خاص بتضافر جهودهم والعمل ضمن إطار يضع قضايا واهتمامات األسرة على أعلى سلم أولوياتهم، مع التأكيد على القضايا املتعلقة 

بحماية األسرة وتعزيز نوعية احلياة ومشاركة األسر أنفسهم في صياغة السياسات ذات العالقة بهم.

لقد كانت مواصلة عمل الفرق الوطنية املعنية بأمان األسرة وتنمية الطفولة املبكرة والتي تشكلت في العامني 1999 و2000  مهمة كبيرة، 
السليم  التطبيق  على  اإلش��راف  من  األس��رة  لشؤون  الوطني  املجلس  متكن  الشركاء  ودع��م  و  األمناء  ملجلس  احلثيثة  اجلهود  بفضل  ولكن 
لالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة، من خالل إعداد خطة شاملة متخض عنها العديد من املشاريع مثل املشروع تطوير تعليم ما قبل 
املدرسة. وأتت ثمار املشروع في  إدماج  املنهاج الوطني ملرحلة ما قبل التعليم في نظام احلضانة الوطني للعام الدراسي -2004 2005 . من 
جهة أخرى شهد العام 2004 إعداد خطة عمل وطنية عشرية لألطفال والتي تعتبر مؤشرا اللتزام املجلس ب:” أردن جدير باألطفال” متاشيا 

مع إعالن جلسة األمم املتحدة اخلاصة حول األطفال في 2002 .

 ونحن هنا في املجلس الوطني لشؤون األسرة نفتخر باإلجنازات التي حتققت في مجال حماية األسرة حيث عمل مشروع حماية األسرة 
في األردن حتت مظلة املجلس في السنوات األربع املاضية على زيادة الوعي والترويج لقضايا حماية األسرة. حيث أنه من املتوقع إنهاء خطة 
حتدد أدوار ومسئوليات جميع اجلهات املعنية خالل عام 2005.  وهنا جتدر اإلشارة إلى جائزة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والتي تسلمها 

فريق عمل مشروع حماية األسرة عرفانا وتقديرا جلهودهم في هذا املجال.

يأخذ املجلس الوطني لشؤون األسرة على عاتقه مسؤولية إحداث التغيير، وكمثال حي على ذلك، عمل املجلس على توحيد اجلهود وعلى 
جميع املستويات لالحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة. ويشير جناح املؤمتر العربي اإلقليمي الذي عقد في تشرين أول من 
عام 2004 لالحتفال بهذه املناسبة إلى مدى الوعي املوجود بني املؤسسات للعمل من اجل األسرة وتشاركهم بأجندة واحدة تكفل إحداث 
التغيير املطلوب. وبناء عليه تأتي ضرورة استمرار العمل لتمكني وحماية األسرة من خالل تأسيس شبكات اتصال تسهل التفاعل والتعاون 

بني املؤسسات املعنية عند اللزوم.

نأمل من خالل هذا امللخص أن نكون قد قدمنا بإيجاز بعضا من إجنازات املجلس الوطني لشؤون األسرة، والذي نطمح أن يستمر في خطة 
عمله لبلورة رؤيا وطنية تترجم سياسات األردن التنموية إلى واقع ملموس من خالل دعمكم ودعم الشركاء لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة 

األردنية.
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املجل�س الوطني ل�صوؤون الأ�رسة 

السياسات  وض����ع  ف���ي  اإلس���ه���ام  ع��ل��ى  امل��ج��ل��س  ي��ع��م��ل   
واالستراتيجيات املتعلقة باألسرة والنهوض بها وحمايتها باإلضافة 
تعنى  التي  واخلاصة  العامة  والهيئات  للمؤسسات  الدعم  تقدمي  إلى 

بقضايا األسرة. 

الوطني لشؤون األس��رة برئاسة صاحبة  2001     انشىء املجلس 
بشخصية  تتمتع  أهلية  كهيئة  املعظمة  العبدالله  رانيا  امللكة  اجلاللة 

اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري. 

التنسيقي  اجلانب  األس��رة  لشؤون  الوطني  املجلس  تبنى      2002
فريق  بتكليف  ق��ام  حيث  األط��ف��ال  لرياض  التفاعلي  املنهاج  إلع��داد 
منهاج  إلع��داد  املبكرة  الطفولة  وتنمية  تربية  في  متخصص  وطني 
هذه  تربية  في  العجز  ويغطي  األردن���ي  املجتمع  ثقافة  مع  يتناسب 
املرحلة احلساسة من عمر األطفال. وبدا الفريق عمله في أواخر عام 
2002 حيث مت االنتهاء من إعداد املنهاج وتزويد الرياض احلكومية 

به خالل الفصل الدراسي الثاني من عام 2003 / 2004 .

لألسرة  الدولية  للسنة  العاشرة  بالذكرى  العالم  احتفل    2004
احلكومات  دع��ت  التي  املتحدة  ل��ألمم  العامة  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 
الدينية  واجلماعات  التربوية  واملؤسسات  احلكومية  غير  واملنظمات 

واألفراد في أنحاء العالم إلى نشر الوعي حول قضايا األسرة.

وضع املجلس الوطني لشؤون األسرة اخلطة اإلستراتيجية   2004
االستجابة  ف��ي  املجلس  آلية  متثل  وال��ت��ي   2004-2008 ل��ألع��وام 
للقضايا التي تؤثر في قدرة األسر األردنية على املساهمة في أمنها 
ومنوها ورفاهها، وأمن الوطن ومنوه ورفاهه أيضا. وضمن مساعي 
املجلس لتطوير إستراتيجية عمله لتحقيق أهدافه، حدد أعضاء املجلس 
واألمانة العامة األهداف العامة واألهداف الفرعية واملسؤوليات الفنية 
لسلسلة من البرامج واألنشطة املبرمجة زمنيا والرامية إلى ترسيخ 
قدرة املجلس على التنسيق الفعال ملنهجية مؤسسية متعددة األبعاد 

لتحسني نوعية حياة األسر األردنية.

صاحبي  رعاية  حتت  للطفولة  الوطنية  اخلطة  إط��الق  مت   2004
والتي  املعظمني  الله  العبد  رانيا  وامللكة  الثاني  الله  عبد  امللك  اجلاللة 
 -18  0( للطفولة  الوطنية  اخلطة  واعتماد  تطوير  ضمان  إلى  تهدف 
عام( لعشرة أعوام )2013-2004( بالنظر إلى وثيقة األمم املتحدة 

للطفولة.  العربية  باألطفال” واخلطة  جدير  “عالم 
 

ر�صالة املجل�س

تعزيز مكانة األسرة األردنية وتعظيم دورها في املجتمع    
لتمكينها من املساهمة في احملافظة على املوروث القيمي واحلضاري 

مبا يواكب التغيرات االجتماعية والثقافية في اململكة

الغاية من املجل�س

في  املساهمة  إلى  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  يهدف   
حتقيق نوعية حياة أفضل لألسرة األردنية

اأهداف املجل�س: 

•  احملافظة على كيان األسرة واستقرارها
•  توفير بيئة السياسات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية    

       والتشريعية املساندة لكيان األسرة
•  متكني األسرة من التفاعل بايجابية مع مستجدات الظواهر 

        الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اقليمياً واجتماعياً.

اأدوار املجل�س:

•  املساهمة في وضع وتطوير السياسات والتشريعات 
        واخلطط التنموية  لصالح كافة األسر وأفرادها.

•  املساهمة في حتسني نوعية حياة كافة األسر ومتكينها من  
        تلبية احتياجات أفرادها.

•  املساهمة في النهوض باألسرة و حمايتها.
•  دعم جهود مؤسسات املجتمع  وهيئاته املختلفة والتنسيق 

        فيما بينها. 

ال�صرتاتيجية

تتلخص أهداف املجلس االستراتيجية في:
ومراجعة  تطوير  عملية  لتسهيل  واإلص��الح  السياسات  صياغة     -
السياسات  ع��ل��ى  ال��الزم��ة  وال��ت��ع��دي��الت  وإج����راء اإلص���الح���ات 

والتشريعات واإلجراءات املتعلقة باألسرة.
-     إدارة البحوث ومصادر البيانات وتوفيرها لصناع القرار ومدراء 
البرامج وداعمي شؤون األسرة واملجتمع بصورة عامة بهدف 
احلياة  نوعية  لتحسني  الهادفة  ال��ق��رارات  اتخاذ  عملية  مأسسة 

لألسرة األردنية.

املؤثرة  والسياسات  القضايا  ح��ول  الوعي  وزي��ادة  الدعم  حشد    -
بحياة األسر األردنية.

والبرامج  واالستراتيجيات  السياسات  لكافة  واملراقبة  التنسيق     -
الوطنية الهادفة لتحسني نوعية احلياة لكافة األسر األردنية.
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لشؤون  الوطني  املجلس  ق��درة  لدعم  وذل��ك  املؤسسي  التطوير     -
األسرة على إدارة مسؤولياته وتطبيق برامجه. 

اإلستراتيجية  اخلطة  األس��رة  لشؤون  الوطني  املجلس  اقر  وقد     -
لألعوام اخلمس القادمة )2008-2004( والتي متثل آلية املجلس 
في االستجابة للقضايا التي تؤثر في قدرة األسر األردنية على 
املساهمة في أمنها ومنوها ورفاهها، وأمن الوطن ومنوه ورفاهه 
أيضا. وضمن مساعي املجلس لتطوير إستراتيجية عمله لتحقيق 
العامة  األه���داف  العامة  واألم��ان��ة  املجلس  أع��ض��اء  ح��دد  أه��داف��ه، 
البرامج  م��ن  لسلسلة  الفنية  واملسؤوليات  الفرعية  واأله���داف 
املجلس  ق��درة  ترسيخ  إل��ى  والرامية  زمنيا  املبرمجة  واألنشطة 
الفعال ملنهجية مؤسسية متعددة األبعاد لتحسني  التنسيق  على 

نوعية حياة األسر األردنية. 

بع�س موؤ�رسات الأ�رسة

عدد سكان االردن                                2004 مليون 5.35
متوسط حجم االسرة                         2003 فرد 5.7
نسبة األسرة املمتدة                             2003 13.8 ٪
  نسبة األسرة النواة                               2003  77.1 ٪
     نسبة األسر التي يرأسها امرأة         2003    13 ٪

متوسط العمر عند الزواج األول      2003
ذكور                            سنة 29.3
إناث                            سنة 25.9
نسبة من سبق لهن الزواج في فترة العمر  4.7 ٪

 15 -19                                                  2003
   نسبة كبار السن                                    2003 
مجموع           3.8 ٪
ذكور           4.0 ٪
إناث            3.6 ٪
 معدل الطالق لكل ألف من املتزوجني في الفئة 5.4 ٪

 العمرية15سنة فأكثر                          2003
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1. وحدة ال�صيا�صات والتخطيط

يعمل املجلس من خالل وحدة السياسات والتخطيط مع صانعي القرار، وكافة األطراف املعنية بشؤون األسرة، لتحقيق أهدافه   
اإلستراتيجية املتمثلة بصياغة وإصالح السياسات، ومساعدة صانعي القرار في حتديد التوجهات والتحديات في مراحلها املبكرة، من خالل 

وضع آليات فعالة إلعداد التقارير، ونشر املعلومات، ووضع اآلليات للتواصل الوثيق مع الهيئات احلكومية وغير احلكومية.

هدفنا صياغة ومراجعة السياسات والتشريعات واالستراتيجيات املتعلقة باألسرة، من خالل توجيه البحوث والبرامج العلمية نحو األولويات 
الوطنية، لتحقيق سياسات واستراتيجيات متناغمة ومنسجمة، تهدف إلى حتسني نوعية احلياة لكافة أفراد األسرة األردنية. 

يتم ذلك من خالل

• وضع اإلستراتيجيات واخلطط التي تتعلق بأولويات قضايا األسرة األردنية بالتعاون مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية املعنية. 
• توفير البحوث العلمية املوجهة نحو السياسات عن كافة القضايا التي تؤثر على األسرة ورفاهية أفرادها.

• تقييم وحتليل التشريعات القائمة والتنسيب  بتوصيات بناءاً على نتائج التقييم.
• املشاركة في َسن تشريعات تلبي احتياجات األسرة وتضمن أمنها و استقرارها.

• حشد الدعم ورفع مستوى الوعي حول احلاجة لبيئة تشريعية مناسبة تضمن رفاه األسرة.
• العمل مع صانعي السياسات واملؤسسات املعنية على وضع سياسات وخطط فاعلة تركز على األسرة، بهدف الوصول إلى أهداف 

      املجلس  اإلستراتيجية. 
• التخطيط املستمر للتطوير املستقبلي للمجلس بالتعاون مع مختلف الوحدات.

م�صاريعنا الرئي�صية

1.  اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية.
2.  مشروع حتليل التشريعات.

3.  تطوير برامج وخدمات اإلرشاد األسري في األردن.
4. مشروع حماية األسرة.

.WHO 5.  اعتماد املجلس الوطني لشؤون األسرة كمركز تعاون ملنظمة الصحة العاملية

اأبرز ن�صاطاتنا يف عامي 2003 و 2004:

1.  بالنسبة ملشروع اإلستراتيجية الوطنية لألسرة، فقد مت وضع مسودة وثيقة اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية واملسودة األولى 
التفكك،  التنفيذية حيث تركز اإلستراتيجية على احملاور والقضايا ذات العالقة باألسرة كتكوينها ومتكينها وحمايتها من  خلطة العمل 
األردنية،  األس��رة  ومكانة  لألسرة  الثقافي  ال��دور  على  التركيز  إلى  باإلضافة  األساسية،  لوظائفها  األس��رة  ب��أداء  تعنى  أخرى  ومحاور 
املستدامة،  الوطنية  اإلمنائية  السياسات  إطار  في  وتكاملها  األسرية  والسياسات  الوطنية  التشريعات  و  القوانني  في  شؤونها  وتنظيم 
واالحتياجات واحلقوق األساسية لألسرة وأعضائها وتلبيتها، ومشاركة األسرة في مجاالت احلياة املختلفة للمجتمع، واألسرة املغتربة 

وتعزيز صالتها بالوطن وحماية حقوقها، والتهديدات االجتماعية والصحية واألمنية والبيئية لكيان األسرة و الوقاية منها.

2.  مشروع حتليل التشريعات املتعلقة باألسرة: فقد مت عقد جلسات متخصصة لكسب تأييد إسقاط احلق الشخصي في قضايا هتك عرض 
األطفال من الناحية املدنية واجلزائية والشرعية، باإلضافة إلى عقد جلسات متخصصة ملناقشة قانون مراقبة سلوك األحداث، ومشروع 
قانون التنفيذ الشرعي، ومشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون العقوبات. قامت الوحدة من خالل هذا املشروع أيضاً بإعداد 
األخرى  القوانني  والعديد من  الشخصية،  األحوال  األحداث وقانون  قانون  ملناقشتها مثل  األمة  إلى مجلس  قانونية وإرسالها  مذكرات 
التي تعنى بقضايا األسرة. أما بالنسبة إلى حتليل التشريعات املتعلقة باألسرة، فقد مت االنتهاء من مناقشة محور األحوال الشخصية 

ومناقشة اجلزء األكبر من محور التعليم باإلضافة إلى االنتهاء من حتليل التشريعات املتعلقة مبحور الصحة.

3.  تطوير برامج وخدمات اإلرشاد األسري في األردن حيث مت االنتهاء من مسودة الدراسة عن واقع خدمات اإلرشاد األسري في األردن.
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–  6/2005 حيث مت التنسيق بني اجلهات  4.  مشروع حماية األسرة فقد مت وضع خطة عمل ملشروع حماية األسرة للفترة 6/2004  
العاملة في مجال حماية األسرة وتشكيل جلنة استشارية لدراسة إدراك األردنيني للعنف األسري. وقد أمتت هذه اللجنة اجناز مسودة 

اخلطة وأدواتها الكمية والنوعية. وقامت وحدة السياسات أيضاً في هذا املجال بوضع خطة وطنية حلماية األسرة من العنف.

5.   اعتماد املجلس الوطني لشؤون األسرة كمركز تعاون ملنظمة الصحة العاملية WHO حيث شارك املجلس في اجتماع مدراء مراكز التميز 
والتعاون التابعة ملنظمة الصحة العاملية في جنيف.

اأما م�صاريعنا امل�صتقبلية فتت�صمن العمل على

• إطالق اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، وتطوير خطة العمل التنفيذية اخلمسية لإلستراتيجية مع اجلهات ذات العالقة.
• متابعة عقد اجللسات املتخصصة ملناقشة القوانني التي سوف يتم عرضها على مجلس النواب في دورته احلالية، وحتليل 

      التشريعات املتعلقة باألسرة كمحور البيئة واإلسكان واالقتصاد.
• متابعة املذكرات القانونية التي يتم إرسالها إلى مجلس األمة.

• مراجعة و صياغة املسودة النهائية لإلطار الوطني حلماية األسرة من العنف، ومتابعة خطة تنفيذ وثيقة اإلطار. 
• زيادة الوعي حول حماية األسرة من خالل حملة توعية وطنية حلماية األسرة من العنف، والتعاون مع وزارة األوقاف بهدف زيادة 

     وعي الوعاظ واملرشدين الدينيني في قضايا العنف األسري. 
• وضع املسودة النهائية خلطة العمل الوطنية حلماية األسرة من العنف وإعداد خطة متويلية للخطة.

• عقد ورشة عمل وطنية لعرض خطة العمل الوطنية حلماية األسرة من العنف ومناقشتها باإلضافة إلى عقد مؤمتر إقليمي حول 
       التجربة  األردنية في مجال حماية األسرة من العنف.

• متابعة إجراءات اعتماد املجلس الوطني كمركز تعاون ملنظمة الصحة العاملية مع مكتب املنظمة في عمان.
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2. وحدة التكنولوجيا وم�صادر املعلومات

تقوم وحدة التكنولوجيا ومصادر املعلومات بإعداد الدراسات و األبحاث املتعلقة بشؤون األسرة. وتعمل الوحدة من خالل برنامجي   
املعلومات واخلدمات التكنولوجية على توفير املساعدة لكافة وحدات املجلس عن طريق تقدمي الدعم الفني وإنشاء مشاريع مثل قاعدة البيانات 

الوطنية و املكتبة الوطنية لشؤون األسرة لتوفير املعلومات و البيانات ذات املصداقية العلمية عبر أحدث الوسائل التكنولوجية.  

و  األكادمييني  السياسات و  القرار وصانعي  لتمكني صناع  تتعلق بشؤون األسرة وأفرادها  التي  والبيانات  املعلومات  هدفنا توفير وإدارة 
الباحثني و املجتمع بصورة عامة من اتخاذ القرارات املناسبة التي من شأنها حتسني نوعية احلياة لألسرة األردنية.

يتم ذلك من خالل

•   وضع نظام معلومات منظم ومهيكل دائم ذو صلة باألسرة وتسهيل الوصول لهذه املعلومات و البيانات واحلصول عليها من قبل 
        كافة املعنيني.

•    تزويد صانعي السياسات وأصحاب القرار مبعلومات موضوعية حديثة خاصة بالقضايا من وجهة نظر األسرة.
•    نشر املعلومات بني كافة الشركاء واملؤسسات العاملني في مجال شؤون األسرة، باإلضافة إلى نشرها بني الطالب والباحثني 

        واألكادمييني والعلماء.
•    حتديد األولويات و الثغرات واملجاالت ذات االهتمام، واتخاذ إجراء موجه نحو حتسني نوعية احلياة، بالتعاون مع املؤسسات 

        واملنظمات الشريكة.
•     توفير الدعم الفني وخدمات تكنولوجيا املعلومات لكافة وحدات ومشاريع املجلس.

•    املساهمة في وضع التصورات وتنفيذ مشاريع البرامج واألنظمة التكنولوجية املساندة ألعمال املجلس.

م�صاريعنا الرئي�صية

1.    نظام املعلومات الوطني لشؤون األسرة
2.    املكتبة الوطنية لشؤون األسرة.

3.    البرامج و األنظمة املساندة ألعمال املجلس.

اأما عن ابرز ن�صاطاتنا يف عامي 2003/2004:

•  تطوير املرحلة الثانية من نظام املعلومات الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع جامعة اليرموك.
•  جمع املؤشرات اإلحصائية املتعلقة بشؤون األسرة.

•  إدخال بيانات عن املؤسسات والتشريعات واملواثيق املتعلقة بشؤون األسرة إلى النظام احملوسب من نظام املعلومات الوطني لشؤون 
        األسرة.

•  التعاون مع وحدة االتصال والشراكة على تطوير املوقع االلكتروني للمجلس الوطني لشؤون األسرة.

أما عن خططنا املستقبلية فتتضمن العمل على املرحلة الثانية من مشروع نظام املعلومات الوطني لشؤون األسرة  ومشروع املكتبة الوطنية 
املعلومات اجلغرافية إلعداد ملفات حملافظات  أنظمة  الوطني من مصادرها،  واستخدام  املعلومات  بيانات نظام  لشؤون األسرة،  وحتديث 

اململكة تبرز أهم البيانات و املؤشرات املرتبطة بكل محافظة.
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3. وحدة الت�صال وال�رساكة

جاءت وحدة االتصال والشراكة في بداية عام 2004 لتعمل على كسب الدعم والتأييد والتشبيك وحشد التمويل. ويقوم املجلس من خالل 
هذه الوحدة بالتركيز على األمور والسياسات ذات األهمية لألسرة.

هدفنا زيادة الوعي حول السياسات والبرامج التي تتناول قضايا وشؤون األسرة وحقوق أفراد األسرة احليوية واألساسية وحشد الدعم 
لوضع برنامج وطني متفق عليه يركز على حتسني نوعية احلياة لألسرة األردنية وضمان حقوق أفرادها.

يتم ذلك من خالل 

•  حشد الدعم لضمان مصلحة األسرة األردنية وتسخير اجلهود الوطنية خللق بيئة مالئمة تدعم حتقيق الرؤية اإلستراتيجية للمجلس.
•   تشجيع البرامج واألنشطة التربوية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية املوجهة لألسرة واملشاركة في تطوير تلك البرامج.

•   التعريف بدور املجلس ورسالته وأهدافه على الصعيدين احمللي واإلقليمي وفي احملافل الدولية.
•   فتح قنوات مع املؤسسات العربية والدولية املعنية بشؤون األسرة وذلك لدعم البرامج التابعة للمجلس في زيادة الوعي واملؤازرة حول 

         قضايا األسرة.
•   تنسيق اجلهود بني الشركاء احملليون والقطاعني العام واخلاص.

•   احلصول على الدعم الفني واملالي لبرامج ومشاريع املجلس املختلفة من املمولني احملليني والدوليني.
•   العمل على نشر املعلومات املتعلقة باألسرة األردنية وذلك لضمان وضع السياسات التي تضمن حقوق األسرة األردنية وحشد الدعم 

         احمللي املساند لرؤية املجلس اإلستراتيجية. 

اأهم ن�صاطاتنا يف عامي 2003 و 2004:

•  تطوير املوقع اإللكتروني للمجلس باإلضافة إلى تطوير كتيب لتحديد هوية للمجلس.
•  تطوير إستراتيجية املجلس اإلعالمية وحتديد أهداف املجلس اإلعالمية والشريحة املستهدفة واألساليب املتبعة.

•  فتح قنوات االتصال والتعاون مع املنظمات اإلقليمية والهيئات الدبلوماسية لدى األردن للتعريف بدور املجلس على األصعدة احمللية 
       واإلقليمية والعاملية.

•  التوقيع على مذكرات تفاهم مع العديد من الشركاء مثل منظمة اليونيسف، الوكالة األملانية للتعاون الفني، الوكالة البريطانية للتنمية  
.)Link Campus( الدولية، احتاد اجلامعات املتوسطية وجامعة مالطة        

•  توثيق العالقة باإلعالميني وتعريفهم بنشاطات املجلس لتفعيل دورهم في تناول القضايا األسرية باإلضافة إلى إشراكهم في بعض  
        اللجان التابعة للمجلس.

•  إقامة اجتماع إقليمي عربي للتنسيق لالحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة.
•  االحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية لألسرة عام 2004 مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي دعت احلكومات 

       واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات التربوية واجلماعات الدينية واألفراد في أنحاء العالم إلى نشر الوعي حول قضايا األسرة. 
•  القيام بعدة زيارات إلى منظمات دولية بهدف احلصول على التمويل.

اأما عن م�صاريعنا امل�صتقبلية فتت�صمن:

•  إطالق املوقع االلكتروني للمجلس الوطني لشؤون األسرة.
•  تطوير استراتيجية اإلستدامة املالية للمجلس.

•  إصدار نشرة دورية حول السياسات املتعلقة بقضايا األسرة.
•  تطوير خطط عمل مع الشركاء احملليني وصناع القرار.

•  تطوير حمالت توعوية ذات عالقة مبشاريع املجلس وتعزيز حشد الدعم على مستوى صناع القرار بالتعاون مع املؤسسات اإلعالمية 
        األردنية.

•  تدعيم العالقة مع املمولني. 
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4. وحدة املتابعة والتقييم

تسعى وحدة املتابعة والتقييم للعمل مع الهيئات الشريكة   
السياسات  وتطبيق  متابعة  لضمان  الفاعلة  واملتابعة  التنسيق  على 
مأسسة  أهمية  على  يؤكد  مما  القائمة  والبرامج  واالستراتيجيات 
على  للحفاظ  القائمة  اجلهود  ودع��م  الشركاء،  جميع  مع  العالقات 

األسرة. 

االستراتيجيات  وتنفيذ  تطوير  ومتابعة  وتنسيق  تيسير  هدفنا 
حياة   نوعية  حتسني  إل��ى  الرامية  الوطنية  وال��ب��رام��ج  والسياسات 

األسرة األردنية.

يتم ذلك من خالل:

•  التنس���يق مع الشرك�����اء احمل�ليني والعامل����ني في مج���ال األس������رة    
        وأفرادها.

•  توثيق العالقات مع املجتمع احمللي واإلقليمي والدولي.
وتعزي��ز  األسرة  حماية  على  العاملة  اجله���ات  بني  التنسيق   •

        جهودها.
•  تقييم وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج التي تستهدف 

         النهوض بالطفل األردني.
•  تفعيل دور أعضاء املجلس في دعم برامج وأنشطة املجلس.

اأما عن اأبرز ن�صاطاتنا لعامي2003/2004: 

وتعزيز واملشاريع  والبرامج  االستراتيجيات  أداء  حتس���ني   •
        الشراكة والتعاون مع شركاء املجلس.

•  تطوير آلية عمل شاملة للمت���ابعة والتقييم لضمان تنفيذ نش���اطات 
       وبرامج املجلس.

•  متابعة وتط������وير وتنفيذ إستراتيجية عمل املجلس ضمن إطار 
        أهداف املجلس اإلستراتيجية.

ووحدة  والتخطيط  السياسات  لوحدة  املستمر  الدع�������م  تقدمي    •
        الطفولة ووحدة تكنولوجيا ومصادر املعلوم��������ات باإلضافة إلى 
        شركاء املجلس  وذلك في مجال تكوين السياس�����ات وتخطيطها.

نظام  لتطوير  تسعى  الوحدة  فان  املستقبلية  ملشاريعنا  بالنسبة  أما 
تنفيذها  لضمان  املجلس  ومشاريع  نشاطات  جلميع  وتقييم  متابعة 
إلى  الوجه املطلوب باإلضافة لتقدمي تغذية راجعة بناءة تهدف  على 

تعزيز وتقييم نتائج هذه النشاطات والبرامج على املجتمع احمللي.  
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5. وحدة الطفولة 

انطالقا من دور  املجلس الوطني لشؤون األسرة بتحسني حياة األسرة األردنية وكون الطفل ركن أساسي من أركان األسرة فقد تشكلت 
وحدة الطفولة في املجلس الوطني لشؤون األسرة لتقدمي الدعم لصانعي القرار والعاملني في مجال الطفولة لضمان تطوير بيئة تالءم أطفال 

األردن. 

هدفنا املساهمة في تعزيز نوعية حياة الطفل األردني من خالل توفير بيئة سليمة وآمنه الحتياجات األطفال اجلسدية/احلركية والعقلية/
اإلدراكية واالجتماعية/العاطفية، وأيضا من خالل املساهمة في توفير بيئة تشريعية موائمة تضمن حقوق األطفال.

ويتم ذلك من خالل

•  تطوير استراتيجيات وخطط للطفولة معتمدة على القضايا ذات األولوية في األردن بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغير احلكومية التي 
        تعمل في مجال الطفولة.

•  إجراء البحوث العلمية التي تتعلق باألطفال ومناءهم من جميع اجلوانب مبا يالءم امن واستقرار األسرة.
•  تقييم وحتليل التشريعات التي متس األطفال وتقدمي توصيات بناءاً على ذلك.

•  العمل مع صانعي القرار واملؤسسات املعنية بالطفولة لتطوير سياسات وبرامج وخطط تتمحور حول احتياجات الطفل.
•  متابعة وتقييم تنفيذ عمل وحدة الطفولة ضمن أهدافها اإلستراتيجية.

وتعمل وحدة الطفولة على امل�صاريـع الرئي�صيـة التالية:

1.  اخلطة الوطنية للطفولة التي تهدف إلى ضمان تطوير واعتماد اخلطة الوطنية للطفولة )18-0 عام( لعشرة أعوام )2013-2004( بالنظر 
إلى وثيقة األمم املتحدة “عالم جدير باألطفال” واخلطة العربية للطفولة.

2.  املش�روع الوطن�ي لتطوير التعليم ما قبل املدرس��ة )بدع�م من برن��امج اخللي�ج العربي ل�دعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية( وال�ذي ي�هدف  
        إلى تطوير التعليم ما قبل املدرس�ة لألطفال في املرحلة العمرية )6-4 سنوات(.

3.  تطوير التعليم لالقتصاد املعرفي، املكون الرابع “تعليم الطفولة املبكرة” )ERFKE( الرامي إلى تطوير التعليم ما قبل املدرس��ة من خ�الل 
        التطوير املؤسسي  والتطوير املهني، والتوّسع في إنشاء رياض األطفال، وإشراك املجتمعات احمللية واألهالي في تنمية الطفولة املبك�رة.

4.  املعايير النمائية للطفولة املبكرة والتي تهدف إلى تزويد األهل واملعلمني وغيرهم من مقدمي الرعاية بفهم جيد للتوقعات اخلاصة بنماء 
عملية  وتعزيز  ضعفهم  ونقاط  واهتماماتهم  األطفال  لدى  القوة  ملواطن  سليمة  تقييم  عمليات  إج��راء  من  لتمّكنهم  وتطورهم  األطفال 

منائهم.
5.  األطفال األقل حظاً حيث تقوم الوحدة بتوفير معلومات نوعية وكمية عن األطفال األقل حظا في األردن والسياسات والبرامج املوجهة لهم 

وذلك للوصول إلى اقتراح  مبادرات لتحسني ظروف احلياة لهذه الفئة من األطفال.
6.  حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل حيث يتعاون املجلس مع ديوان التشريع وجميع اجلهات املعنية بالطفولة في صياغة قانون حقوق 
الطفل ومع وزارتي اخلارجية والتنمية االجتماعية ومنظمة اليونيسف على صياغة تقرير األردن الثالث حلقوق الطفل وذلك ضمن مهمة 

املجلس في متابعة اجلهود الرامية إلى حتقيق أهداف املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بشؤون األسرة وأفرادها.
التخطيط السليم لهذا  7.  تطوير قاعدة بيانات حول رياض األطفال في األردن لتوفير معلومات حول رياض األطفال في اململكة من اجل 

القطاع.

اأبرز ن�صاطات الوحدة يف عامي 2003 و 2004:

•  إطالق اخلطة الوطنية للطفولة حتت رعاية صاحبي اجلاللة امللك عبد الله الثاني وامللكة رانيا العبد الله املعظمني.
•  إطالق املنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال حتت رعاية جاللة امللكة رانيا العبد الله املعظمة.

•  حتليل ومقارنة تعليمات تأسيس وترخيص رياض األطفال مع األدب العاملي، وعقد ورشة عمل ملناقشتها.
•  تدريب مائة من العاملني في مجال رياض األطفال على برنامج العمل مع األطفال الصغار التابع جلامعة ويسكونسون.

•  متابعة وتقييم تنفيذ خطة عمل تطوير التعليم لالقتصاد املعرفي، املكون الرابع “تعليم الطفولة املبكرة” ERFKE  من خالل املشاركة 
        في اللجنة الرئيسية.

•   تشكيل جلنة استشارية لتوجيه سير عمل تطوير املعايير النمائية للطفولة املبكرة في األردن وعقد ورشة عمل موسعة ملناقشة املسودة 
        األولية للمعايير النمائية بحضور خبراء من جامعة كولومبيا وتشكيل جلنة متخصصة ملراجعة مالحظات املشتركني في ورشة العمل 

         املوسعة وإدخال مالحظاتهم على املعايير النمائية.
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•  تطوير دليل تدريبي وتدريب الباحثني على اختبار استعداد األطفال للتعلم.
•  إنهاء اجلزء الثالث من دراسة األطفال األقل حظاً حول السياسات اإلستراتيجية املقترحة لتحسني أوضاع األطفال األقل حظا.

•  عمل مراجعة إلجراءات اخلطة الوطنية للطفولة وباألخص إجراءات محور حماية األطفال في الظروف الصعبة باملقارنة مع السياسات 
        اإلستراتيجية لألطفال األقل حظا.  

•  صياغة وإنهاء قانون حقوق الطفل ورفعه للمناقشة في جلسة مجلس النواب القادمة.
•  املساهمة في مراجعة وصياغة قانون حقوق الطفل.

•  وضع التقارير املقدمة من فرق العمل حول اتفاقية حقوق الطفل ضمن تقرير موحد 
•  عقد ورشة ملناقشة التقرير األردني الثالث الذي سيرفع إلى جلنة اتفاقية حقوق الطفل.

•  إعداد قاعدة بيانات معلومات حول رياض األطفال في األردن تشتمل على إعداد رياض األطفال وعدد األطفال امللتحقني وعدد املعلمات 
        ومؤهالتهم وتخصصاتهم. 

اأما خططنا امل�صتقبلية فت�صمل:

•  إعداد وتنفيذ خطة التوعية واألعالم حول اخلطة الوطنية للطفولة على املست�وى احمللي. -تقييم تنفيذ اخلطة الوطنية للطفولة من خالل 
        تطوير إطارا ملتابعة والتقييم وتشكيل جلنة للقيام بهذه املهمة. 

•   عمل زيارات ميدانية لرياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والقطاع اخلاص لتحديد وضعها ومدى تطبيقها للتعليمات 
        وحتديد  املخالفات بناءا على ذلك

•  جتديد مناذج التأسيس والترخيص واإلشراف.
•  تطوير آلية محدثة لإلشراف على رياض األطفال وتدريب املشرفني التابعني لوزارة التربية والتعليم على تطبيق تعليمات تأسيس  

        وترخيص رياض األطفال
•  جتميع بيانات حول رياض األطفال ودور احلضانة ومراكز الطفولة لتحديد أعدادهم واملناطق غير املخدومة وعدد األطفال املنسبني

        وعدد مقدمي الرعاية ومؤهالتهم وتخصصاتهم
•  االستمرار في املشاركة في اجتماعات اللجنة الرئيسية للمكون الرابع ملشروع ERFKE ملتابعة تنفيذ وتقييم املشاريع.

•  تشكيل مجموعات متخصصة  تشمل خبراء ومعلمني وأهالي للتأكد من مناسبة املعايير النمائية للبيئة األردنية وإجراء مسح وطني
        شامل لنمو وتطور األطفال حسب معايير ومؤشرات الطفولة املبكرة ليصبح جزء من نظام وطني لتقييم وضع األطفال.

•  نشر دراسة األطفال األقل حظا وعرض الدراسة ومناقشة موضوع رفع الكفاءة املؤسسية للعاملني مع األطفال األقل حظا.

•  تقدمي املؤازرة والدعم لضمان إقرار مشروع قانون حقوق الطفل األردني من قبل البرملان وزيادة الوعي حول هذا القانون.
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املوارد املالية للمجل�س وامل�صاريع املنبثقة عنه:

يتم متويل أعمال املجلس ومشاريعه من خالل:

•  منظمة اليونيسف: تقدمي الدعم الفني واملالي للمجلس في املشاريع التي لها عالقة مع خطة عمل اليونيسف وخاصة في مجال تنمية 
         الطفولة املبكرة، حماية الطفل،مراجعة التشريعات، وزيادة الوعي.

•   منحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية: وهي مخصصة لعمل املجلس بشكل عام يتم استالمها من خالل دفعات شهرية تودع في 
         حسابات املجلس.

•   منحة البنك الدولي حتت عنوان “رفع الكفاءات املؤسسية للمجلس” يتم متابعتها من خالل وزارة التخطيط، وتودع في حساب خاص 
          في البنك املركزي، ويتم تزويد تفاصيل اإلنفاق منها وتقارير اخلبراء واالجنازات إلى الوزارة.

•   دائرة التنمية البريطانية الدولية  DFID  تنفيذ “ دورة الشركاء واملؤسسات” مشروع قاعدة البيانات.

•   برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية AGFUND  لتنفيذ مشروع تطوير التعليم ما قبل املدرسة ضمن اتفاقية  
        مع وزارة التربية والتعليم والذي استهدف تطوير رياض األطفال التابعة للوزارة ورفع كفاءة القوى البشرية العاملة فيها من خالل  

         دورات تدريبية خاص.

•   منظمة الصحة العامية )دعم فني(: يهدف إلى تطوير وإصدار التقرير الوطني حول الصحة والعنف في األردن كوسيلة نحو
          استراتيجيات حلماية األسرة.

•   البنك الدولي: تنفيذ الدراسة الوطنية حول األطفال األقل حظاً والدراسة في مراحلها األخيرة.

•   وكالة الواليات املتحدة لإلمناء الدولي USAID )دعم فني(: يهدف إلى وضع إستراتيجية املجلس لألعوام )2008-2004 وتطوير 
         إستراتيجية االتصال.

•   البنك األهلي: يهدف إلى تغطية تكاليف خدمات كل من املستشار القانوني للمجلس ومدققي احلسابات.

•   القطاع اخلاص )السيدة فوزية سعادة احمد العبرون(. يتم تخصيصه لتنفيذ مشروع تقييم خدمات اإلرشاد األسري/ برنامج متكني 
         األسرة.
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اأع�صاء جمل�س اإدارة املجل�س الوطني 

ل�صوؤون الأ�رسة )2003 - 2004(

صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله، 
رئيس املجلس

معالي الدكتور منذر املصري،
نائب الرئيس

معالي الدكتورة رويدا املعايطة
معالي الدكتور خالد طوقان، 

وزير التربية التعليم والتعليم العالي
معالي السيدة سهير العلي، 

وزير التخطيط والتعاون الدولي
معالي الدكتور عبد السالم العبادي، 

وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية
معالي املهندس سعيد دروزة، 

وزير الصحة
معالي السيد رياض أبو كركي، 

وزير التنمية االجتماعية
معالي العني الدكتور رجائي املعشر

معالي العني ليلى شرف
الفريق محمد ماجد العيطان،

 مدير األمن العام
السيدة فرح الداغستاني،

املدير التنفيذي للصندوق األردني الهاشمي
العني صبحية املعاني
العني أسامة امللكاوي،

 مقرر اللجنة القانونية في مجلس األعيان
النائب فالح القضاة، 

مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب
عطوفة األستاذ الدكتور عمر شديفات، 

رئيس اجلامعة الهاشمية 
عطوفة الدكتور حسني شخاترة،

 مدير دائرة اإلحصاءات العامة
عطوفة الدكتورة أمل صباغ،  

األمني العام اللجنة الوطنية لشؤون للمرأة
عطوفة السيدة مها اخلطيب،

 املدير العام ملؤسسة نهر األردن
الدكتور إبراهيم بدران

السيدة انتصار جردانة
 

كلمة �صكر

ي��ت��ق��دم امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي ل��ش��ؤون األس����رة ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر وعظيم 
االمتنان للهيئات واملنظمات التالية لدعمهم املتواصل ألعمال املجلس 

ومشاريعه:

•    منظمة اليونيسف
•    البنك الدولي

DFID دائرة التنمية البريطانية الدولية    •
•    برنامج اخلليج العربي لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية   

 AGFUND        
•    منظمة الصحة العاملية

USAID وكالة الواليات املتحدة لإلمناء الدولي    •
•    احتاد اجلامعات املتوسطية

)Links Campus( جامعة مالطا    •
)GTZ( الوكالة األملانية للتعاون الفني    •

•    البنك األهلي
•    اجلامعة األردنية

•    جامعة اليرموك
•    اجلامعة الهاشمية

•    جامعة مؤتة
•    اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا

•    السيدة فوزية احمد العبرون

املجلس الوطني لشؤون األسرة
هاتف: 4623490 )9626(

فاكس: 4623591 )9626 (

جبل عمان- شارع فوزي امللقي
ص.ب. 830858 عمان 11183 األردن

www.ncfa.org.jo :املوقع االلكتروني
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