
)حضرة صاحبّي الجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبداللة المعظمين(
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الفهرس

كلمة افتتاحية  –

المجلس الوطني لشؤون األسرة: )هوية أردنية... رؤية عالمية( –

إنجازاتنا باالرقام –

إنجازاتنا في المجاالت التالية: –

التنمية األسرية والحماية	 

الطفولة	 

التشريعات والسياسات	 

التطوير المؤسسي	 

مذكرات وإتفاقيات –

مؤشرات أسرية –

مواردنا المالية –

إصداراتنا –
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يتشرف المجلس الوطني لشؤون األسرة بأن يقدم باكورة إنجازاته لعام 2015 مؤكدًا على 
القضايا األسرية مسترشدًا بتوجيهات صاحبة  العمل على مختلف  مواصلة مسيرته في 
الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة حفظها اهلل )رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني 
لتبقى  لألسرة  والحماية  الرعاية  جلى  إيللالء  بضرورة  المستمر  وتأكيدها  األسللرة(  لشؤون 

األساس المتين لمجتمع آمن ومستقر. 

المجلس الحصول على مقر جديد  العمل استطاع  المنصرم ولتحسين بيئة  العام  خالل 
وتهيئته  بما يتالءم وطبيعة عمله ليواصل مسيرته في العطاء وتحقيق أهدافه، وعلى 
صعيد آخر فقد تم  إعادة هيكلة األمانة العامة للمجلس بهدف رفع الكفاءة المؤسسية 

للعاملين فيها وبما تتطلبه عملية التطوير المؤسسي.

تم   فقد  المملكة   محافظات  كافة  في  واالنتشار  التوسع  في  المجلس  رؤيللة  ولتجسيد 
افتتاح مركزين لإلرشاد األسري بالتعاون مع كل من جمعية البيرة الخيرية/ بيت عيرا ويرقا 
في محافظة البلقاء، ومع جمعية األسر التنموية في محافظة العاصمة منطقة الهاشمي 
الشمالي ليبلغ عدد المراكز اإلرشادية  التي افتتحها المجلس لغاية  عام 2015  تسعة مراكز. 

المخاطر،  شتى  من  حمايتها  وضللرورة  الطفولة  بمرحلة  المجلس  اهتمام   من  وانطالقا 
فقد تم تنفيذ الدراسة المسحية لخدمات خطوط حماية الطفل )Hot line( والتي جاءت 
بهدف التعرف على انتشار خطوط حماية األطفال وأسرهم والخدمات التي تقدمها على 
المستوى الوطني ووضع تصور مستقبلي آللية عمل هذه الخطوط. كما  وتابع  المجلس  
انشاء واعادة تأهيل عدد من الحضانات في محتلف أقاليم المملكة سعيا لتوفير البيئة 

اآلمنة لألطفال وتأمين الراحة النفسية لألم العاملة.

$

فاضل محمد الحمود
                                         األمين العام  

الكلمة االفتتاحية
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وخالل عام 2015 عمل المجلس مع عدد من الجهات والهيئات واألفراد والخبراء العاملين 
في مجال األسرة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي؛ فجاء في بداية العام عقد 
لتشجيع  األطفال  على  الواقع  البدني  العقاب  بدائل  حول  التشاوري  اإلقليمي  اللقاء 
المؤسسات الوطنية التخاذ إجراءات ايجابية لدعم استخدام بدائل للعقاب البدني في 
إطار األسرة والمجتمع، كما عقد برعاية كريمة من لدن حضرة صاحبة الجاللة الملكة رانيا 
اللجوء  الوطنية في حالة  الحماية  العبداهلل المعظمة لقاء إقليمي  حول تعزيز أنظمة 
من  والناجيات  والناجين  للطفل  الفضلى  المصلحة  شعار  وتحت  والتطبيق  )المبادئ 

العنف المبني على النوع االجتماعي(.   

إصدار  تم  فقد  المختلفة؛  وقضاياها  األسللرة  أحللوال  متابعة  على  المجلس  من  وحرصًا 
التقرير الدوري األول ألحوال األسرة األردنية، باالضافة الى متابعته لتنفيذ سلسلة الندوات 
الحوارية حول عدد من القضايا األسرية ومن ذلك الندوة المتخصصة حول  »دور األسرة 
في محاربة الفكر المتطرف« والتي جاءت مخرجاتها بتطبيقات عملية على أرض الواقع 
البّناءة  أدوارهللا  ممارسة  من  وتمكينها  أسرنا  لحماية  بيد  يدًا  جميعا  العمل  خالل  من 

لمواجهة كافة الضغوطات التي تواجهها. 

وختاما؛ وإذ يقّدم المجلس نبذة بسيطة عن إنجازاته؛ فإنه يأمل أن تكون هذه اإلنجازات 
تصب بمصلحة أسرتنا األردنية ومصلحة أفرادها، مؤكدين في هذا المقام على خالص 
العبداهلل  رانيا  الملكة  الجاللة  صاحبة  حضرة  برئاسة  األمناء  لمجلس  وتقديرنا  شكرنا 
المعظمة لدعمهم الدائم للعاملين بالمجلس، كما ونتقدم بالشكر والعرفان لجميع 
الشركاء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية 
لتعاونهم مجّسدين بذلك العمل بروح الفريق الواحد من أجل طفولة سعيدة وشباب 

واعد وشيخوخة آمنة. 

داعيًا اهلل العلي القدير أن يوفقنا جميعا للعمل لما فيه مصلحة أبناء وطننا العزيز في 
ظل موالي حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

أعز اهلل ملكه.

واهلل ولي التوفيق
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 المجلس الوطني لشؤون األسرة
)هويه أردنية .............رؤية عالمية)

التأسيس: 

رسالتنا: 

قيمنا: 

منطلقاتنا:

رؤيتنا:

 ،2001 تأسس المجلس الوطني لشؤون األسرة بموجب قانون رقم )27( لعام 
وجاء تأسيس المجلس بهدف تحسين مستوى معيشة حياة األسرة األردنية 

وحياة أفرادها سواء أكانوا أطفاالً  أو شبابًا أو نساء أو كبار سن. 

المساهمة في رسم وتوجيه السياسات العامة، ودعم الجهود لتعزيز مكانة 
األسرة األردنية وتعظيم دورها والمحافظة على موروثها القيمي والحضاري. 

بيئة معززة تّمكن األسرة األردنية من تحقيق إستقرارها ورفاهها. 

 الشفافية والمساءلة.	
 المصداقية.	
 الريادة.	
 الخبرة والكفاءة.	
 االبتكار.	

 المنهج العلمي.	
 الجودة.	
 التطوير والتحسين.	
 الشراكة الفاعلة. 	
 المتابعة والتقييم.	

 أحكام الشريعة اإلسالمية 	
السمحة. 

 الدستور األردني.	
 االتفاقيات الدولية 	

والعربية المصادق عليها.
 التشريعات الوطنية.	

 قانون المجلس الوطني 	
لشؤون األسرة.

 التوجيهات الملكية.	
 الموروث االجتماعي 	

االيجابي.
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أع���ض���اء 
مج�ل��س 
أم���ن���اء 
لمج�لس  ا
ل�وطني  ا
ن  و لش�ؤ
األس����رة 
فترة  خالل 
إع����داد 
ير ل�تق�ر ا

 صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة / رئيس 	
مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون األسرة.

 معالي الدكتور رجائي المعشر / نائب رئيس مجلس أمناء 	
المجلس الوطني لشؤون األسرة.

 معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.	
 معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي.	
 معالي وزير التنمية االجتماعية.	
 معالي وزير الصحة.	
 معالي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية.	
 معالي السيدة ليلى شرف. 	
 معالي الدكتور محمد حمدان. 	
 معالي السيد  نبيه شقم. 	
 معالي السيدة النا مامكغ.	
 عطوفة مدير األمن العام.	
 عطوفة الدكتور تحسين القطاونة/ديوان التشريع.	
 عطوفة الدكتور مؤمن الحديدي.	
 عطوفة السيدة هاله زريقات.	
 سعادة  الدكتورة أدب السعود.	
 عطوفة السيد فاضل محمد الحمود/ األمين العام .	

قللللللللام أعللللللضللللللاء مللجلللللس 
أمللنللاء الللمللجلللللس الللوطللنللي 
بسلسلة  األسلللرة  لللشللؤون 
ملللن اللللللزيلللللارات الللملليللدانلليللة 
المؤسسات  مختلف  اللللى 
المشاركة  بهدف  الشريكة 
المجلس،  وبرامج  بانشطة 
على  اإلطلللالع  الللى  باالضافة 
المؤسسات  وخبرات  تجارب 

ذات العالقة باألسرة.

أدوارنا:
 صياغة السياسات.	
 إدارة البحوث ومصادر 	

المعلومات.
 حشد الدعم.	

 التنسيق والتشبيك.	
 المتابعة والتقييم.	
 التطوير المؤسسي.	
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األمانةالعامة
تعتبر الجهاز التنفيذي للمجلس ويتولى األمين العام اإلشراف 
المجلس  ورسالة  أهللداف  )ولتحقيق  العامة،  األمانة  جهاز  على 
من  الموظفين  مللن  طاقم  وأنشطتة  أعماله  بتنفيذ  يقوم 
مختلف التخصصات(. خالل عام 2015 تم إعادة الهيكلة لألمانة 

العامة للمجلس بهدف رفع الكفاءة المؤسسية للموظفين.

الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني لشؤون األسرة
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إنجازاتنا باالرقام

بلغ عدد  مراكز اإلرشاد األسري التي تم افتتاحها لغاية عام 2015 )9( مراكز 
إرشادية والتي باشر المجلس بافتتاحها منذ عام 2011. 

إستهداف )1700( أسرة و )160(  أخصائي اجتماعي وعامل مع األطفال واألسر 
وتوعيتهم على حقائب » عالم االنترنت« و »نحو عالقات آمنة«.

واألفراد  والهيئات  الجهات  من  )200( مشارك ومشاركة  يقارب  ما  مشاركة 
والخبراء العاملين في مجال األسرة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي  

في اللقاءات اإلقليمية التي عقدت في مجال حماية األسرة.

)60( أسرة   لألسر  حيث تم إستهداف  )10( جلسات توعوية وارشادية  تنفيذ 
دليل  الجمعيات، وتدريبهم على  بالتعاون مع بعض  المملكة  في محافظات 

األسر المعرضة للخطر.

تدريب )100( متدرب ومتدربة من العاملين في وزارة التنمية االجتماعية في 
محافظات المملكة على القضايا المتخصصة الرشاد األسر الحاضنة. 

القضايا  بمختلف   التوعية   المحلي في  المجتمع  أبناء  من    )500( إستهداف 
األسرية. 

التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية لتدريب العاملين فيها على الدليل 
التدريبي لإلرشاد األسري بلغ عددهم )200(.

إنشاء وإعادة تأهيل  )5( حضانات بالتعاون مع عدد من المؤسسات  الوطنية 
في كل من محافظات العاصمة والكرك والمفرق وعجلون واربد والزرقاء.
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إنجازاتنا خالل العام

اأوًل: يف جمال التنمية الأ�سرية واحلماية

م�سروع الإر�ساد الأ�سري:

عمل  يف  واالن��ت�����ش��ار  التو�شع  ب��ه��دف 
فقد  اململكة  حمافظات  كافة  يف  املجل�س 
االإر�شاد  م�شروع  خالل  من  املجل�س  قام 
الإفتتاح  تعاون  اتفاقيتي  بتوقيع  االأ�شري 
من  كل  مع  االأ���ش��ري   لالإر�شاد  مركزين 
ويرقا  البرية اخلريية/بيت عريا  جمعية 
االأ�شر  جمعية  ومع  البلقاء،  حمافظة  يف 
التنموية  يف حمافظة العا�شمة، ومبوجب 
بتقدمي  املجل�س  ق��ام  االتفاقيتني  هاتني 

املادي  الدعم  تقدمي  الى  باال�شافة  املركز،  لعمل  التعاون يف و�شع خطة  لعمل كل مركز من خالل  الفني  الدعم 
لتاأثيث وجتهيز املكاتب لتقدمي خدمة االر�شاد االأ�شري على اأكمل وجه. 

ال�شعادة  مفاتيح  حول  التوعوية  الور�شة  عقدت  فقد  االأ�شرة؛  و�شعادة  اإ�شتقرار  يف  الزواجي  االإر�شاد  والأهمية 
الزوجية وتناولت اجلوانب النف�شية والدينية والقانونية جلوانب احلياة االأ�شرية من منظور علمي ومن خالل تقدمي 

اأوراق عمل من قبل خرباء يف هذه املجاالت. 

التعاون  مع  املوؤ�ش�شات الوطنية التي مت توقيع مذكرات تفاهم معها �شابقًا؛ فقد مت تنفيذ عدد من  ولزيادة 
الربامج واالأن�شطة التوعوية والتدريبية والتي جاءت كالتايل: 

	)50(ا�شتهدف تدريبي  برنامج 
الوعظ  وم�����ش��رف��ات  م�شريف  م��ن 
االأوق�����اف  وزارة  يف  واالإر�����ش����اد 
االإ�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون 

يف اإقليمي ال�شمال واجلنوب.
	)25( ا�شتهدفت  توعوية  برامج 

االجتماعيني  االخ�شائيني  م��ن 
ع��ل��ي،  اأم  ت��ك��ي��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

باال�شافة الى ا�شتهداف )200( من ممثلي املجتمع املحلي من خالل جمعيات التكية يف عدد من حمافظات 
اململكة )مادبا، الزرقاء، عمان، املفرق(.
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	 برنامج  توعوي بالتعاون مع ال�شندوق الها�شمي لتنمية البادية، ومت ا�شتهداف املجتمع املحلي يف كل من
الظليل، واجليزة، واملفرق .

	 برنامج توعوي ا�شتهدف )40(من ممثلي عدد من اجلمعيات اخلريية يف حمافظة املفرق بالتعاون مع احتاد
اجلمعيات اخلريية/املفرق. 

ولتفعيل عمل مراكز االر�شاد االأ�شري يف املحافظات التي مت فيها اإفتتاح مراكز اإر�شادية؛ فقد مت ت�شكيل جلان 
توجيهية بالتعاون مع وزارة الداخلية يراأ�شها املحافظ يف كل حمافظة وع�شوية ممثلني عن املوؤ�ش�شات واال�شخا�س 
ممن لهم عالقة باالأ�شرة واأفرادها، وجاءت الغاية من هذه اللجنة امل�شاهمة يف حت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة 

لالأ�شر يف كل حمافظة يف كافة املجاالت ال�شحية،واالجتماعية،واالقت�شادية،والعلمية،والتنموية.

ويف نهاية عام 2015 مت عقد اجتماع ملمثلي مراكز االإر�شاد االأ�شري يف كافة حمافظات اململكة ومت اخلروج 
بت�شكيل جلنة من ممثلي املراكز وو�شع اآلية لعملها بحيث تعقد اجتماعات ب�شكل دوري، والعمل كفريق واحد من 

اجل ماأ�ش�شة خدمة االر�شاد اال�شري يف االأردن. 

م�سروع كبار ال�سن:

جاء التقرير التحليلي لال�شرتاتيجية 
لالإعوام  ال�شن  لكبار  االأردن��ي��ة  الوطنية 
�شندوق  م��ع  بالتعاون   2013  –  2009
االأمم املتحدة لل�شكان لي�شلط ال�شوء على 
اأبرز االإجنازات التي اأجنزها االأردن يف 
هذا املجال، والهمية البيانات واملعلومات 
والنتائج التي خرج بها التقرير؛ فقد مت 
اأمام  وتو�شياته  التقرير  وعر�س  اإطالق 
املعظمة  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا  امللكة  ج��الل��ة 
الوطني  املجل�س  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ل�شوؤون االأ�شرة، وبح�شور اأع�شاء اللجنة 
االإ�شرتاتيجية  تنفيذ  ملتابعة  الوطنية 

الوطنية لكبار ال�شن.
فيه  مت  اآخ���ر  ح��ف��ل  تنظيم  ومت  ك��م��ا 
املجتمع  يف  ال�شن  كبار  من  ع��دد  تكرمي 
ممن لهم  ب�شمات يف عدد من املجاالت.



13

التقرير السنوي السنوي لعام 2015

وعلى �شعيد التوا�شل مع اأع�شاء اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ االإ�شرتاتيجية الوطنية االأردنية لكبار ال�شن والتي 
تاريخ 2012/10/18 مت عقد عدة اجتماعات دورية؛   الوزراء رقم 28364/1/12/21  ت�شكيلها بقرار رئا�شة  مت 
باعداده  موؤ�ش�شة  تقرير قامت  التحفظات على  اإعداد جمموعة من  وجاءت احدى خمرجات هذه االجتماعات  
Helpage International خالل عام 2014 حول اأو�شاع كبار ال�شن يف بع�س البلدان ومنها االأردن حيث اأ�شار 
التقرير الى  انخفا�س ن�شبة اخلدمات التي تقدمها االأردن لفئة كبار ال�شن باملقارنة مع عدد من الدول يف بع�س 
يف  لها  ارتباط  �ضابط  مع  واالجتماع  امل�ؤ�ض�ضة  هذه  مع  الت�ا�ضل  ومت  واالجتماعية.  والتعليمية  ال�ضحية  املجاالت 

االأردن ومناق�شة هذه التحفظات واالأخذ بكافة التحفظات.

والأهمية التوعوية بقانون ال�شمان االجتماعي وبالذات مبا يتعلق بتاأمني ال�شيخوخة واأهميته لفئة كبار ال�شن؛ 
فقد مت تنفيذ ور�شة عمل الأع�شاء اللجنة ومت ا�شتعرا�س مفهوم واأهميه ومرتكزات هذا القانون.

ولال�شتفادة من اخلربة الدولية وبهدف االإطالع على جتارب بع�س الدول املتقدمة؛ فقد مت التعاون مع اإدارة 
لقاء  فرن�شا حيث عقد  وا�شتقطاب خبريين من  االأوروب��ي   االإحت��اد  املمول من  املعلوماتي  والتبادل  الفني  الدعم 
اإ�شتعرا�س اخلدمات التي  الأع�شاء اللجنة حول ال�شيا�شات واخلطط الدولية  املتعلقة بكبار ال�شن باال�شافة الى 

تقدمها هذه الدول لكبار ال�شن �شمن املجاالت االجتماعية وال�شحية واالقت�شادية والتعليمية والبيئية. 
    

 م�ساريع حماية الأ�سرة:

�شمن اإطار اتفاقية التعاون وخطة العمل التي وقعها املجل�س مع منظمات االأمم املتحدة )منظمة اليوني�شف 
و�شندوق االأمم املتحدة لل�شكان واملفو�شية ال�شامية ل�شوؤون الالجئني/مكتب االردن(  وبا�شراف الفريق الوطني 

حلماية االأ�شرة من العنف؛ فقد جت�شد هذا التعاون خالل عام 2015 باأبرز امل�شاريع واالجنازات التالية: 

مت اإعداد امل�شودة املحدثة من وثيقة االإطار الوطني حلماية االأ�شرة من العنف بهدف تقييم مدى حتقيق االإطار 
تنفيذ  وكفاءة  فاعلية  الوطني،  وحتليل مدى  امل�شتوى  الت�شريعية على  املرجعيات  مع  وان�شجامه  الأهدافه  ال�شابق 

	.أهمية فئة كبار السن وأهمية عطائهم وخبرتهم في المجتمع
	 على وقدرتهم  مجتمعاتهم  بناء  في  السن  كبار  بأهمية  المجتمع  توعية 

العطاء. 
	 في للتخصص  والتوجيه  الشيخوخة  طب  بأهمية  المجتمع  توعية  ضللرورة 

مجال طب الشيخوخة.
	.أهمية التنسيق والتشبيك في العمل على قضايا كبار السن
	.أهمية العمل على صياغة قانون خاص يحمي كبار السن ويهتم بشؤونهم
	 تطوير خدمات وبرامج وسياسات كبار السن لتكون نموذجا يحتذى به على

غرار قضايا الطفولة والحماية.

توصيات 
التقرير
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الثغرات  االأ�شري، وحتديد  العنف  التعامل مع حاالت  الوطنية يف  املوؤ�ش�شات  اأدوار  الت�شاركي ومدى و�شوح  النهج 
والفجوات ميدانيا. ومت عر�س امل�شودة على اأع�شاء الفريق الوطني حلماية االأ�شرة من العنف واملوؤ�ش�شات احلكومية 

والغري حكومية االخرى ذات العالقة خالل ور�شتي عمل  مت عقدهما ومت اأخذ املالحظات وت�شمينها يف امل�شودة.

بهدف  جاءت  والتي   )Hot line  ( الطفل  حماية  خط�ط  خلدمات  امل�ضحية  الدرا�ضة  م�ضروع  املجل�س  ونفذ 
التعرف على انت�ضار خط�ط حماية االأطفال واأ�ضرهم واخلدمات التي تقدمها على امل�ضت�ى ال�طني وو�ضع ت�ض�ر 
م�ضتقبلي الآلية عمل هذه اخلط�ط؛ والإعداد هذه الدرا�ضة �ضمن منهج علمي فقد مت اإعداد  اأداة للدرا�ضة واملتمثلة 
لكافة خط�ط  بزيارات ميدانية  القيام  الى  باالإ�ضافة  والدقيقه،  االأ�ضئلة املحددة  تت�ضمن جمم�عة من  با�ضتبانة 

الدعم  لدى املوؤ�ش�شات الوطنية املعنية بحماية االأ�شرة  للتعرف على خدماتها. 

 كما وقام املجل�س باعداد التقرير التقييمي لالإ�شرتاتيجية الوطنية حلماية االأ�شرة  من العنف مت�شمنًا  االجنازات 
التي متت وفقا ملحاور االإ�شرتاتيجية،  والتعرف على الثغرات والفجوات، والتزام املوؤ�ش�شات بها كمرجعية لعملها يف 
جمال حماية االأ�شرة،  وو�شع مقرتحات وحلول لتجاوز هذه الفجوات،  ومت ت�شمني قائمة باالأن�شطة املقرتحة وفقا 

ملحاور االإ�شرتاتيجية وحتديد اأدوار وم�شوؤوليات املوؤ�ش�شات املعنية.

والأهمية معرفة جودة اخلدمات التي تقدمها دور الرعاية االيوائية للم�شتفيدين من هذه اخلدمات )االأحداث، 
كبار ال�شن، احلماية من العنف االأ�شري، الت�شول، االأيتام( قام املجل�س بتطوير معايري  اجلودة بال�شراكة مع وزارة 
التنمية االجتماعية مل�شاعدة دور الرعاية االيوائية للرقي مب�شتوى خدماتها املقدمة للمنتفعني فيها، واإ�شفاء الطابع 
املوؤ�ش�شي على املمار�شة املهنية لتقدمي اخلدمات من خالل تطوير معايري خا�شة باخلدمات املقدمة  من قبلها ليتم 

اعتمادها على م�شتوى وطني.

و�شهد عام 2015 وقوع بع�س الق�شايا التي هزت ال�شارع االأردين والتي تعر�س �شحاياها  لعنف من قبل اأفراد 
االأ�شرة، وعلى الفور قام الفريق الوطني حلماية االأ�شرة من العنف بت�شكيل جلان اإ�شتق�شائية ملعرفة احلقائق حول 
هذه الق�شايا ومعرفة تفا�شيل كل ق�شية، ومت اخلروج بخطة تنفيذية  لتعزيز اإ�شتجابة املوؤ�ش�شات حلاالت العنف 
االأ�شري لالأعوام 2015 - 2017 بهدف تعزيز منظومة حماية االأ�شرة على امل�شتوى الوطني ورفع كفاءة املوؤ�ش�شات 

الوطنية يف اال�شتجابة حلاالت العنف االأ�شري.   

	 األسللرة لحماية  الوطنية  اإلستراتيجية  بين  ما  الربط  أهمية  على  التأكيد 
وإستراتيجيات وخطط الشركاء والتخطيط.

	 تحديد أنظمة لمتابعة تنفيذ أهداف الخطة اإلستراتيجية في مجال التعامل
مع حاالت العنف األسري بشكل سنوي. 

	 مستوى على  األسللري  العنف  من  والحماية  الوقاية  برامج  توزيع  في  تفاوت 
في  تركزها  فكان  المختلفة  المملكة  محافظات  وفي  الجغرافي   التوزيع 

العاصمة عمان وفي الوسط ومن ثم في  شمال ونقصها في الجنوب.
	 عدم وجود آليات لحصر االحتياجات التدريبية لمقدمي الخدمات وقياس أثر

البرامج التدريبية المنفذة على أرض الواقع. 

نتائج 
التقرير
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اللقاء  العام   والدويل فقد عقد يف بداية  االإقليمي  امل�شتوى  اأهداف املجل�س يف تعزيز عالقاته على  ولتحقيق 
اإجراءات  التخاذ  الوطنية  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  بهدف  االأطفال  على  الواقع  البدين  العقاب  بدائل  حول  الت�شاوري 
عن  ممثلني  اللقاء  هذا  يف  و�شارك  واملجتمع،  االأ�شرة  اإط��ار  يف  البدين  للعقاب  بدائل  اإ�شتخدام  لدعم  ايجابية 
دولة   ( اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  موؤ�ش�شات من  الوطنية احلكومية وغري احلكومية وممثلني عن  املوؤ�ش�شات 
االإمارات العربية املتحدة، ودولة البحرين، ودولة قطر، واململكة العربية ال�شعودية( ومن املجل�س التنفيذي واالأمانة 

العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي، باالإ�شافة ملمثلني عن منظمات الدولية . 

كما وتعاون املجل�س مع مديرية االأمن 
العام  واملفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة 
بعقد  االأردن   مكتب  الالجئني/  ل�شوؤون 
لدن  من  كرمية  برعاية  اإقليمي  موؤمتر 
رانيا  امللكة  اجل��الل��ة  �شاحبة  ح�شرة 
اأنظمة  تعزيز  ح��ول  املعظمة  العبداهلل 
احل��م��اي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ح��ال��ة ال��ل��ج��وء : 
امل�شلحة  �شعار  وحتت  والتطبيق  املبادئ 
والناجيات  وال��ن��اج��ني  للطفل  الف�شلى 
النوع االجتماعي   املبني على  العنف  من 
االأنظمة  لتعزيز  ال�شبل  وحتديد  لبحث 
العنف  م��ن  الالجئني  حلماية  الوطنية 
واال�شتغالل و�شوء املعاملة  وتفعيل مبادئ 
العنف.  من  الناجني  على  املرتكز  النهج 
و�شارك يف املوؤمتر اكرث من 100 م�شارك 

وم�شاركة، و�شاركت الدول االأكرث تاأثرا باالأزمة ممثلة باالأردن وتركيا ولبنان، العراق، وم�شر باالإ�شافة مل�شاركني 
وم�شاركات  من بع�س دول جمل�س التعاون اخلليجي : البحرين،  والكويت، وعمان، وال�شعودية باالإ�شافة جلامعة 
الدول العربية واالأمانة العامة لدول جمل�س التعاوين اخلليجي وممثلي منظمات االأمم املتحدة واملنظمات الدولية.

م�سروع تقرير اأحوال الأ�سرة الأردنية: 

ومت  النهائية،  ب�شورته  االأردنية  االأ�شرة  الأحوال  االأول  الدوري  التقرير  اإ�شتخراج  على  عمله  املجل�س  ا�شتكمل 
توزيعه على املوؤ�ش�شات ال�شريكة املعنية حيث قام املجل�س بعقد ور�شة عمل مت فيها عر�س التقرير على املوؤ�ش�شات 
الى  التنفيذية،باالإ�شافة  االأطر  وو�شعها يف  التقرير  تو�شيات  ملتابعة  باآليات عمل وطنية  بهدف اخلروج  الوطنية 
جلنة  ت�شكيل  مت  حيث  العنف  من  االأ�شرة  حلماية  الوطني  الفريق  اأع�شاء  بني  املوجودة  اخلربات  من  اال�شتفادة 
من اأع�شاء  الفريق ملتابعة التو�شيات. وب�شكل موازي مت ت�شكيل جلنة فنية  متخ�ش�شة من خمتلف اجلهات ذات 
عن  للتجاوز  عمل  مبنهجية  واخلروج  االأردنية  االأ�شرة  الأحوال  الثاين  الدوري  التقرير  الإعداد  للتح�شري  العالقة  

الثغرات يف التقرير االأول. 
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م�سروع الندوات احلوارية  الأ�سرية:

ا�شتكمل املجل�س عمله على تو�شيات الندوات احلوارية التي عقدها �شابقًا حيث اثمر العمل على تو�شيات ندوة 
الطالق بو�شع مقرتح تف�شيلي لدرا�شة متخ�ش�شة حول )ظاهرة الطالق( من عدة جوانب للخروج بجملة من 
وبالن�شبة  الظاهرة.  التخفيف من هذه  ت�شاهم يف  التي  والربامج  وال�شيا�شات  الت�شريعات  التو�شيات على �شعيد 
من  عدد  من  جلنة  ت�شكيل  مت  فقد  ؛  املجتمعي(  – العنف  االجتماعي  )االأم��ن  حول  احلوارية  الندوة  لتو�شيات 
املوؤ�ش�شات ومت �شياغة عدد من التو�شيات القابلة للتنفيذ واإر�شالها لرئا�شة الوزراء بكتاب ر�شمي للمتابعة والتي 

بدورها اوكلت مهمة متابعتها للمن�شق احلكومي. 

ندوة  املجل�س  نفذ  وخالل عام 2015 
االأ�شرة  )دور  حول  متخ�ش�شة  حوارية 
بهدف  امل��ت��ط��رف(  ال��ف��ك��ر  يف حم��ارب��ة 
االأ���ش��رة  دور  يف  اخل��ل��ل  موا�شع  معرفة 
الوقوع يف  اأف��راده��ا من  احل��ايل حلماية 
لتعزيز  واالآليات  املتطرف  الفكر  براثن 
اجتماعية  �شبط  كاآلية  االيجابي  دورها 
عمل  اوراق  الور�شة  وتناولت  الأف��راده��ا. 

رّكز بع�شها على اجلانب النظري لهذه الظاهرة واجلانب االآخر ركز على دور بع�س املوؤ�ش�شات الوطنية واآلية عملها 
للحد من هذه الظاهرة. والحقا مت ت�شكيل جلنة فنية م�شغرة ل�شياغة التو�شيات حيث جاء عمل اللجنة يف  اإعداد 
وثيقة توجيهية ملحاربة الفكر املتطرف من منظور اأ�شري لتكون مبثابة املحاولة الوطنية االأولى التي تعنى بوقاية 
الك�شف عن حاالت  اأ�ش�س  الوثيقة �شتحدد  الذي يقود الأعمال عنيفه،  وهذه  املتطرف  الفكر  االأ�شرة من  وحماية 
الفكر املتطرف )املعَرف �شابقًا( واالأ�شر حتت خطر التطرف من قبل املوؤ�ش�شات املعنية )املدر�شة، امل�شجد، مراكز 
حماية االأ�شرة، موؤ�ش�شات املجتمع املدين، مراكز االإر�شاد االأ�شري....( والتعامل معها، وحتدد االأدوار وامل�شوؤوليات 

الواجب على اجلهات املختلفة تبنيها لتقدمي اخلدمات لالأ�شرة ب�شورة متكاملة و�شمولية. 

ثانيًا: يف جمال الطفولة

وتاأتي اهمية هذا  تنفيذه منذ عام 2009  بداأ  للطفل والذي  ال�شديقة  املوازنات  تابع  املجل�س عمله على م�شروع 
باإعداد درا�شات حتليلية  امل�شروع والذي يعد االأردن من الدول الرائدة على م�شتوى ال�شرق االأو�شط التي بادرت 
ملوازنات عدد من املوؤ�ش�شات، وقام املجل�س بتحليل موازنة كل من وزارة االأ�شغال العامة واالإ�شكان واملجل�س االأعلى 
ودائرة  الوزارتني،  املعنيني من  نتائجها بح�شور  اليوني�شيف، وعر�شت  بالتعاون مع منظمة  نفذت  والتي  لل�شباب 
املوازنة العامة، ومن املخطط  ت�شمني خم�ش�شات الوزارة واملوؤ�ش�شة املتعلقة بالطفولة �شمن قانون املوازنة العامة. 

وا�شتكمل املجل�س عمله على م�شروع تطوير اخلدمات املقدمة لالأطفال من امليالد اإلى اأقل من اأربع �شنوات والذي 
ينفذه املجل�س بدعم من برنامج اخلليج العربي للتنمية »اأجفند«  حيث قام املجل�س بتاأهيل وحت�شني بيئة جمموعة 
من احل�شانات يف االأقاليم الثالثة وفق معايري عاملية، كما وقام بتدريب كوادر احل�شانات ورفع كفايات املربيات 
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وافتتاح ح�شانات  االأطفال، ومت تاأهيل  التعامل مع  االأن�شطة ومهارات  والتي يزيد عددهن )90( مربية على دليل 
اجلهات التالية:

• ح�شانة اجلامعة االأردنية/حمافظة العا�شمة.	
• ح�������ش���ان���ة م�������ش���ت�������ش���ف���ى االأم�������ري 	

علي  الع�شكري/حمافظة  الكرك.
• البيت/حمافظة 	 اآل  جامعة  ح�شانة 

املفرق.
• التطبيقية/ 	 البلقاء  جامعة  ح�شانة 

كلية عجلون/حمافظة عجلون.
وعلى �شعيد اآخر عمل املجل�س على اإن�شاء 

ح�شانتني جديدتني يف كل من:
• را�شد/حمافظة 	 االأم���ري  م�شت�شفى 

اربد.
• اجلامعة الها�شمية/حمافظة الزرقاء.	

 ولزيادة الوعي باحلقائب التوعوية التي اأعدها املجل�س حول عامل االنرتنت والعالقات االآمنة؛ فقد مت تدريب  
ما يزيد عن )1700(  اأ�شرة على كلتا احلقيبتني، باالإ�شافة اإلى  تدريب )160(  اأخ�شائي اجتماعي وعامل مع 
االأطفال واالأ�شر وذلك بالتعاون مع كل من  وزارة الرتبية والتعليم، وال�شندوق الها�شمي لتنمية البادية، وموؤ�ش�شة 

نهر االأردن،  وجمعية املركز االإ�شالمي. 

كما ومت اإطالق امل�شروع الوقائي لالأ�شر املعر�شة للخطر بالتعاون مع موؤ�ش�شة كوي�شت �شكوب بهدف اكت�شاب 
املمار�شات املنا�شبة والالزمة لدعم االأ�شر املعر�شة للخطر من النواحي النف�شية واالنفعالية، والتعامل مع التحديات 
االجتماعية بطريقة اإيجابية للحيلولة دون تطورها، كما ويهدف امل�شروع اإلى الك�شف املبكر عن موؤ�شرات التعر�س 
للخطر يف االأ�شر وتقدمي خدمات الدعم النف�شي واالجتماعي واإعادة التاأهيل االأ�شري لالأ�شر املعر�شة للخطر من 
خالل اإعداد دليل تدريبي للعاملني مع االأ�شر املعر�شة للخطر ومت تدريب جمموعة من العاملني االجتماعيني مع 
االأ�شر من جمعيات خمتارة من كافة املحافظات  على هذا الدليل، وتنفيذ )10( جل�شات توعوية واإر�شادية لالأ�شر 

من خالل اجلمعيات حيث مت الو�شول اإلى )60( اأ�شرة.

ومت اإجراء درا�شة مقارنة حول اخلدمات املتوفرة يف خط الدعم االأ�شري »110« التابع ملوؤ�ش�شة نهر االأردن وذلك 
يف اإطار م�شروع حت�شني حماية االأطفال يف االأردن من خالل التخطيط املرتكز على الدالئل واملمول من االإحتاد 
االأوروبي ومبوجب اتفاقية مع موؤ�ش�شة نهر االأردن بحيث يقوم خط الدعم االأ�شري »110« بجمع بياناته وبيانات مركز 
التوعية واالإر�شاد االأ�شري يف معان واخلدمات الطبية امللكية، وحتليلها وار�شالها الى املجل�س ليقوم بدوره باإجراء 
درا�شة مقارنة م�شتندة الى البيانات التي مت حتليلها ومن ثم ن�شر الدرا�شات املت�شمنة االإح�شائيات واملوؤ�شرات 
والنتائج على املوقع االإلكرتوين للمجل�س وحتديثها بناء على املعلومات الواردة، ولتزويد املجل�س بالبيانات املحللة 

ب�شكل دوري. 
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على  عام   25 مبرور  لالحتفال  �شابقًا  عقدها  مت  عمل  ور�شة  اإليها  خل�شت  التي  والنتائج  التو�شيات  وبح�شب 
اتفاقية حقوق الطفل مت اإعداد خطة تنفيذية لالأولويات الوطنية ل�شمان حقوق االأطفال كافة يف االأردن يف جماالت 
احلماية االجتماعية والتنمية وال�شحة والتعليم واحلماية من العنف بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، ووزارة 

التنمية االجتماعية، ووزارة ال�شحة، واإدارة حماية االأ�شرة وذلك بتمويل من منظمة اليوني�شف. 

واإميانًا باأهمية اجلامعات يف بناء االأفراد وتنمية املجتمع والتي تعد ركنا اأ�شا�شيا من اأركان بناء املجتمع؛ فقد 
عقد املجل�س وبالتعاون مع اجلامعة االأردنية لقاء ت�شاوري ملناق�شة اأوجه التعاون مع اجلامعات االأردنية مطلع عام 
التعاون هدفها  الإع��داد خطة  ال��وزراء  رئا�شة  ر�شمي من  كتاب  ت�شكيل جلنة مبوجب  الى  اللقاء   2015،  وخل�س 
العلوم  والتطبيق يف  النظرية  بني  الفجوة  ل�شد  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  االأكادميية  املوؤ�ش�شات  بني  التن�شيق  االأ�شا�شي 

املتعلقة بق�شايا االأ�شرة، ومت  اإعداد اخلطة وتعميمها على اجلامعات املعنية.

اإن�شاء  وتفعيل  »دعم  م�شروع  و�شمن 
احل�شانات املوؤ�ش�شية يف القطاع اخلا�س« 
�شوق  يف  امل�شاركة  على  امل���راأة  لتحفيز 
من  عدد  بتوقيع  املجل�س  قام  فقد  العمل 
اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من 

اجلهات متثلت: 
	 نهر موؤ�ش�شة  تعاون مع  اتفاقية  توقيع 

االأردن لتنفيذ التدريبات املتخ�ش�شة 
االأط������ف������ال يف  يف جم������ال رع����اي����ة 

احل�شانات املوؤ�ش�شية.
	 توقيع مذكرة تفاهم مع ديوان اخلدمة املدنية لرفد امل�شروع من املتعطالت عن العمل ومن حملة الدبلوم يف

تخ�ش�شات الطفولة وذات العالقة للعمل يف احل�شانات التي �شين�شئها امل�شروع يف القطاع اخلا�س.
	 :القطاع اخلا�س يف وتاأ�شي�س )6(  ح�شانات موؤ�ش�شية مع )9( موؤ�ش�شات من  الإن�شاء  تفاهم  توقيع مذكرات 

)حمافظة عمان: جامعة البرتا، جامعة االإ�شراء، م�شت�شفى االإ�شراء، متحف االأطفال، وحمافظة عجلون: �شركة 
املعيار ل�شناعة االألب�شة، وحمافظة الزرقاء : �شركة حرفة االإبرة، �شركة االأزياء العملية، �شركة اأيام ماليبان 

تك�شتايلز، �شركة امللبو�شات الناعمة(.

ثالثًا: يف جمال الت�سريعات

قام املجل�س خالل عام 2015 بتقييم ومراجعة اإ�شرتاجتية الق�شاء وقيا�س مدى ان�شجامها مع معايري االأحداث 
الدولية )ق�شاء االأحداث( ومقارنتها باالحتياجات احلالية وامل�شتقبلية لق�شاء االأحداث، ومت ت�شكيل جلنة فنية من 
اجلهات املعنية عملت على اإعداد امل�شودة االأولية من اخلطة االإ�شرتاجتية والتي اأ�شتملت على حتليل للو�شع الراهن 
املنا�شبة  التنفيذية  الربامج  �شياغة  ومت  احلالية،  االحتياجات  وحتديد  االأح��داث  اأعداد  عن  ومعلومات  وبيانات 

حتقيقا لالأهداف املرجوة يف االإ�شرتاجتية.
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امل�شروع حتليل عدد  ت�شمن  االأردنية فقد  باالأ�شرة  العالقة  الت�شريعات ذات  ومناق�شة  و�شمن  م�شروع  ر�شد 
احلقوق  حمور  ال�شخ�شية،  االأح��وال  حمور  اجلزائية،  وال�شيا�شية/احلماية  املدنية  احلقوق  املحاور: )حمور  من 
االقت�شادية، حمور التعليم، حمور ال�شحة، حمور الت�شريعات البيئية(، وقد اأثمر امل�شروع عن  انعقاد ور�س عمل  

ومناق�شة عدد من التعليمات كالتايل:
o .ور�شة  عمل متخ�ش�شة  ملناق�شة حتليل الت�شريعات
o  .ور�شة عمل لدرا�شة جدوى وجود قانون حقوق الطفل
o .ور�شة عمل حول م�شودة قانون احلماية من العنف االأ�شري
o .م�شروع اعداد م�شودة اأنظمة وتعليمات قانون االحداث
o .تعليمات اأ�ش�س تطبيق العقوبات غري ال�شالبة للحرية
o  .تعليمات الربامج التاأهيلية لوالدي احلدث املحتاج اإلى احلماية اأو الرعاية
o .تعليمات التحاق احلدث بالتعليم اأو التدريب
o .تعليمات تقرير مراقب ال�شلوك
o .تعليمات نقل احلدث
o :ا�شتكمال املتابعة مع وزارة التنمية االجتماعية حول م�شاريع االأنظمة والتعليمات التالية

- نظام الرعاية الالحقة.
- نظام ت�شوية النزاعات.

- تعليمات منح احلدث اإجازة.
- م�شروع منح االم املوافقة الجراء العمليات الطفالها القا�شرين.

وب��ه��دف م��ت��اب��ع��ة اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة 
واالتفاقيات  املواثيق  اأه���داف  لتحقيق 
ال���دول���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������ش���وؤون االأ����ش���رة 
واأفرادها؛ فقد مت  ت�شكيل جلنة توجيهية 
مقرتح  الإع���داد  املعنية  املوؤ�ش�شات  م��ن 
واالأح��وال  االأ�شرة  حول  التفاقيه  م�شروع 
ال���دول  جل��ام��ع��ة  لتقدميها  ال�شخ�شية 

العربية بهدف تن�شيق االإجراءات املتخذة يف ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية بني الدول العربية وتنظيمها و�شمان اأف�شل 
املمار�شات يف التعامل مع ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية التي يكون االأطراف فيها دول عربية كما ويعمل على احلفاظ 

على اخل�شو�شية العربية  يف معاجلة  ق�شايا االأحوال ال�شخ�شية. 

كما وقام املجل�س باعداد نظام الفريق الوطني حلماية االأ�شرة من العنف حيث مت اإعداد امل�شودة  مع االأ�شباب 
والتعليم ع�شو  الرتبية  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  برئا�شة معايل  االأمناء  اجتماع جمل�س  مناق�شته يف  املوجبة ومت 
جمل�س اأمناء املجل�س الوطني ومت اإر�شال امل�شودة  اإلى رئا�شة الوزراء لل�شري باإجراءاته القانونية، ومت االجتماع يف 
ديوان الت�شريع والراأي ملناق�شته وبالتناوب مت ار�شال الردود على املالحظات التي وردت باالجتماع املذكور لديوان 

الت�شريع والراأي وبانتظار اإقراره من رئا�شة الوزراء.
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رابعًا: يف جمال التطوير املوؤ�س�سي

من ابرز االإجنازات يف هذا املجال احل�شول على مقر جديد للمجل�س والذي كان �شابقا لهيئة املرئي وامل�شموع، 
تدريبية ومكتبة  وتاأثيثه مبكاتب وقاعات لالجتماعات وقاعات  اعادة �شيانته  اربع طوابق حيث مت  املبنى  وي�شم 
وح�شانة، ويقع املبنى يف مكان متو�شط من حمافظة العا�شمة بالقرب من العديد من اخلدمات. كما ومت خالل عام 

2015 اعادة الهيكلة لالمانة العامة للمجل�س بهدف رفع الكفاءة املوؤ�ش�شية للموظفني. 

– 2017  من جمل�س االأمناء ومن ثم اإعداد خطة عمل تف�شيلية  ومت اقرار اإ�شرتاتيجية املجل�س لالأعوام 2015 
– 2017(  مت عر�س اخلطة وتقرير اأحوال االأ�شرة على جمموعة من  لعمل املجل�س لثالث �شنوات لالأعوام )2015 
املانحني بح�شور معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل ع�شو جمل�س اأمناء املجل�س الوطني ل�شوؤون االأ�شرة ال�شتقطاب 
التمويل للربامج املدرجة على خطة العمل، ومت اإدراج خطة العمل �شمن برنامج العمل احلكومي �شمن ع�شوية املجل�س 
يف فريق عمل احلماية االجتماعية وامل�شوؤولية املجتمعية اخلا�س باالإطار املتكامل لل�شيا�شات االقت�شادية واالجتماعية 

الذي تراأ�شه وزارة التنمية االجتماعية.

وبداأ  املجل�س العمل خالل عام 2015 على تاأ�شي�س مكتبة علمية متخ�ش�شة ل�شوؤون االأ�شرة  يف مقر املجل�س 
اأ�شكالها يف جمال ق�شايا االأ�شرة، ون�شر  للعمل على توفري جمموعة جيدة وغنية من م�شادر املعلومات مبختلف 
املعلومات اجلديدة واملهمة بني املتخ�ش�شني من موظفي املجل�س وال�شركاء، ومت ت�شكيل جلنة فنية الإعداد �شيا�شة 
املكتبة والتي اأقرت ومت اال�شرت�شاد بها لت�شميم نظام الكرتوين مكتبي ي�شهل االإجراءات الداخلية اخلا�شة باملكتبة 
وخا�شة االإعارة والبحث عن الكتب. هذا ومت توفري مكتب خا�س للمكتبة وتاأثيثه بناءًا على االحتياجات بحيث �شيتم 

توفري اخلدمات التالية من خالل املكتبة:
خدمات االإعارة الداخلية واخلارجية.. 1
اخلدمة املرجعية للمعلومات. . 2
خدمات مرجعية بحثية، تتلخ�س يف اال�شتجابة لطلبات حمددة حول م�شادر املعلومات من كتب واأبحاث . 3

لق�شايا حمددة.
خدمة االإحاطة اجلارية، تهتم بتمرير الكتب واملطبوعات والدوريات على امل�شتفيد مبا�شرة.. 4
باحلديث عن . 5 امل�شتفيدين  الإحاطة  وت��شم هذه اخلدمات  امل�شتفيدين  احتياجات  توقع  معلومات،  خدمات 

املعلومات التي تهم امل�شتفيد. 
خدمة البث االنتقائي للمعلومات؛ ت�شمل تزويد امل�شتفيدين �شهريا باملعلومات والبيانات التي تدخل �شمن . 6

اخت�شا�شه.
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مذكرات وإتفاقيات

املركز الوطني للثقافة والفنون/موؤ�ش�شة نور احل�شني 2015/2/3

ال�شندوق الها�شمي لتنمية البادية االأردنية  2015/4/2

جمعية البرية اخلريية/بيت عريا ويرقا27 /2015/4

ديوان اخلدمة املدنية 2016/8/3

نقابة املحامني االأردنيني 2015/10/28 

مركز العدل للم�شاعدة القانونية  2015/2/7

مبادرة م�شنون بال حدود 2015/3/18

جمعية االأ�شر التنموية 2015/4/27

موؤ�ش�شة امللك ح�شني 2015/8/18

موؤ�ش�شة كوي�شت �شكوب للتنمية االجتماعية 2015/11/17
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توجهاتنا المستقبلية 
• اال�شتمرار يف تنفيذ الربامج التوعوية والتدريبية حول خمتلف ق�شايا االإر�شاد االأ�شري.	

• حتديث اال�شرتاتيجية الوطنية االأردنية لكبار ال�شن.	

• التعاون مع جائزة امللك عبداهلل الثاين الإدارج معايري االعتماد و�شبط اجلودة للخدمات املقدمة حلاالت 	
العنف االأ�شري �شمن معايري  اجلائزة. 

• اإطالق الوثائق الوطنية ذات العالقة بحماية االأ�شرة من العنف واملت�شمنة: وثيقة االإطار الوطني حلماية 	
االي�ائية وفق  االأطفال وخدماتها، ووثيقة معايري اخلدمات  العنف،  ودرا�ضة خط�ط حماية  االأ�ضرة من 

الفئات امل�شتهدفة ) االأحداث، كبار ال�شن، احلماية من العنف االأ�شري، الت�شول، االأيتام(.

• ا�شتكمال تنفيذ �شل�شلة الندوات احلوارية االأ�شرية حول خمتلف الق�شايا االأ�شرية.	

• البدء باعداد التقرير  الدوري الثاين الأحوال االأ�شرة االأردنية.	

• اطالق الدرا�شة التحليلية ملوازنات كل من وزارة اال�شغال واال�شكان واملجل�س االأعلى لل�شباب.	

• اإن�شاء ح�شانة اأبناء العاملني يف املجل�س الوطني ل�شوؤون االأ�شرة. 	

• ا�شتكمال اإن�شاء وتاأهيل ح�شانات يف القطاعني العام واخلا�س.	

• اإطالق دليل تدريبي للعاملني مع االأ�شر املعر�شة للخطر وتعميمه على اجلمعيات املعنية.	

• اإطالق  معايري اعتماد لريا�س االأطفال بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. 	

• اإعداد درا�شة حتليل و�شع االأطفال يف االأردن. 	

• اعتماد اإ�شرتاتيجية االأحداث من قبل رئا�شة الوزراء.	

• متابعة العمل على اتفاقية االأحوال ال�شخ�شية العربية بالتعاون مع دائرة قا�شي الق�شاة واللجنة الوطنية 	
امل�شكلة من املوؤ�ش�شات ذات العالقة.

• والراأي ومنها م�شودة قانون احلماية من 	 الت�شريع  القوانني املقدمة من املجل�س لديوان  متابعة م�شودات 
العنف االأ�شري من خالل م�شروع لك�شب الدعم والتاأييد من الربملانيني الإقرار م�شودة القانون.

• تنفيذ اأربع م�شاريع جتريبية حول عدالة االأحداث بالتعاون مع منظمة اليوني�شف.	
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مؤشرات أسرية

1.977.534عدد االأ�شر 

4.8  فردحجم متو�شط االأ�شرة 

53%ن�شبة الذكور يف املجتمع

47% ن�شبة االإناث يف املجتمع

ن�شبة االأطفال  
الذكور %58 

االإناث %42

ن�شبة املتزوجني يف عمر 13 �شنة فاأكرث
الذكور  %54

االإناث %57

7.4%ن�شبة الزواج املبكر لالإناث يف عمر  )13 – 18(

ن�شبة م�شاركة االأطفال االأردنيني يف عمر التعليم االأ�شا�شي
ن�شبة مت�شابهة للذكور واالإناث 95% )6 – 15 �شنة(

6.7%ن�شبة االأمية  لالأردنيني ملن اأعمارهم 13 فاأكرث

معدل امل�شاركة االقت�شادية 
الذكور %71  

االإناث %21

ن�شبة عمالة االأطفال يف عمر )9 – 16(
  الذكور %4.8 

    االإناث %1.5

 )م�شدر االح�شائيات: التعداد العام لل�شكان وامل�شاكن، 2015، دائرة االأح�شاءات العامة(.
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مواردنا المالية

تتاألف املوارد املالية للمجل�س ح�شب املادة )14( من قانون املجل�س رقم 27 ل�شنة 2001 من:
ريع االأموال املنقولة وغري املنقولة التي ميلكها املجل�س.أ. 
عوائد ال�شناديق وامل�شاريع والربامج التي يديرها املجل�س.ب. 
منحة حكومة اململكة االأردنية الها�شمية.ت. 
التربعات والهبات التي يوافق عليها املجل�س، على اأن توؤخذ موافقة جمل�س الوزراء اإذا كانت من م�شدر ث. 

غري اأردين.
اأي موارد اأخرى يوافق عليها املجل�س.ج. 

	.حكومة المملكة األردنية الهاشمية
	.وزارة التخطيط والتعاون الدولي
	.صندوق التشغيل  والتدريب والتعليم المهني والتقني
	.الهالل األحمر اإلماراتي
	.)برنامج الخليج العربي للتنمية )األجفند
	.مؤسسة إنقاذ الطفل
	.منظمة اليونسيف
	.صندوق االمم المتحدة للسكان
	.المفوضية السامية لشؤون الالجئين/ مكتب االردن
	.االتحاد األوروبي

ت  لجها ا
عمة  ا لد ا
خ�����الل
 عام 2015:

إصدارتنا:


