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كلمة افتتـاحية

يفتخر املجلس الوطني لشؤون األسرة بأن يقدم باكورة إجنازاته للعامني 2005 و 2006 مؤكدًا على 
مواصلة مسيرته في العمل على االهتمام بالقضايا األسرية، ووضعها على سلم أولوياته، مسترشداً 
بتوجيهات صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة رئيسة املجلس إليالء الرعاية واحلماية لألسرة 

لتبقى األساس املتني ملجتمع آمن ومستقر. 

تشّكل االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية – التي مت إطالقها عام 2005 – إحدى النقاط املضيئة 
في مسيرة املجلس. فمنذ تأسيسه عام �200، وضع املجلس على عاتقه إعداد استراتيجية وطنية 

لألسرة األردنية تنسجم معطياتها مع متطلبات العصر وتشتمل على كافة جوانب حياة األسرة.

وبهدف زيادة الوعي حول احلقوق القانونية املترتبة على عقد الزواج واملتعلقة بالزوجني وفقًا ملا ورد 
في قانون األحوال الشخصية األردني رقم �6 لسنة �976، عمل املجلس بالتعاون مع دائرة قاضي 
القضاة وجلنة استشارية على إعداد الدليل القانوني للزواج، وهو دليل ُيعمل به للمرة األولى في األردن 
يستهدف الفئة املقبلة على الزواج. وقد مت طباعة  5000 نسخة من الدليل وزع منها 2500 نسخة في 

كافة محافظات اململكة من خالل احلملة التوعوية التي يقوم بها املجلس للتعريف بهذا الدليل.

وألن األسرة هي املؤسسة األولى إلعداد الطفل ألداء واجبه مستقبليًا كمواطن وكعضو فاعل في 
رفع   ،2005 عام  ففي  للطفل.  اآلمنة  األسرية  البيئة  توفير  لضمان  دائمًا  املجلس  سعى  املجتمع، 
املجلس وشركاؤه من اجلهات املعنية التقرير األردني الثالث حلقوق الطفل إلى جلنة حقوق الطفل 
في جنيف. وقد تضمن التقرير كافة التدابير املتخذة من قبل احلكومة األردنية حلماية حقوق الطفل، 
وضمان مصلحته الفضلى وحقه في البقاء والنماء واحلماية واملشاركة. كما قام املجلس بالتعاون 
مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( بإعداد تقرير وضع األطفال في األردن 2006، والذي 
يرصد التحديات والفجوات التي يتوجب تكثيف اجلهود حولها لتحسني نوعية حياة الطفل األردني. 

الصحة  منظمة  اعتمدته  فقد  األسرة،  حماية  مجال  في  واملتميزة  البناءة  املجلس  بجهود  واعترافًا 
ُيعتبر  والذي  األسري،  العنف  من  واحلماية  الوقاية  مجال  في  إقليميًا  تعاون  مركز  مؤخرًا  العاملية 
األول من نوعه على مستوى دول شرق حوض األبيض املتوسط، وليكون األمنوذج األمثل واحلافز 
األساس جلميع دول املنطقة لتبني قضايا األسرة. وفي هذا املجال أيضًا، قام املجلس بإعداد وثيقة 
اإلطار الوطني حلماية األسرة التي مت إعدادها بالتعاون مع أعضاء الفريق الوطني حلماية األسرة. 
حيث تهدف هذه الوثيقة إلى تزويد اخلبراء والعاملني في مجال الوقاية واحلماية من العنف باألدوار 
واملسؤوليات. كما قام املجلس بتطوير إجراءات وبروتوكوالت وأدلة تدريبية في: املجلس القضائي، 
ووزارة العدل، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة التربية والتعليم،  ووزارة الصحة، ملأسسة العمل 

للتعامل مع حاالت العنف األسري.
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وخالل عامي 2005 و 2006، استطاع املجلس حشد أكبر عدد ممكن من اجلهات والهيئات واألفراد 
واخلبراء العاملني في مجال األسرة والطفولة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي بعقده مؤمترات 
إقليمية وعاملية. ففي عام 2005، عقد املجلس املؤمتر اإلقليمي حلماية األسرة من العنف مبشاركة 
واسعة من الدول العربية، وتناول ظاهرة العنف التي أصبحت حتتل أولويات عمل هذه الدول. وفي 
النسائية  الشبكة  إلطالق  العاملي  املؤمتر  عامليني:  مؤمترين  التوالي  على  املجلس  عقد   ،2006 عام 
العاملية للطفولة، وقمة األسرة العاملية+2، مؤكداً في هذين احلدثني على الدور الريادي الذي يلعبه 

األردن في االهتمام الكبير بقضايا األسرة وحتسني مستوى معيشة أفرادها.

الوطني لشؤون األسرة إيجازًا بسيطًا عن إجنازاته، فإنه ليحرص على  يقّدم املجلس  وأخيرًا، إذ 
تقدمي شكره وتقديره ملجلس أمنائه، برئاسة صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة، لدعمهم 
الدائم للمجلس إلجناز أنشطته وبرامجه املتعددة، باإلضافة إلى تقدمي الشكر والعرفان لشركائه من 
كافة الهيئات احلكومية وغير احلكومية والقطاع اخلاص املعنية باألسرة والطفولة لتعاونهم في إعداد 
وتنفيذ اخلطط والسياسات والبرامج اخلاصة باألسرة، مجسدين روح العمل جميعًا من أجل طفولة 

سعيدة وشباب واعد وشيخوخة آمنة.

ال�سمادي جميل  الدكت�ر 

األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة
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المجلس

الوطني لشؤون األسرة

مـــة مقد

ُتعتبر األسرة عماد املجتمع ملا لها من دور كبير ومهم في إعداد اإلنسان من خالل ما توفره من رعاية وما 
تقدمه من متطلبات التنشئة االجتماعية والثقافية. وبغض النظر عن نوع األسرة، فإن لدى الغالبية صورة 
مثالية ملا يجب أن تكون عليه. فشكل األسرة ومنطها القائم في أي مجتمع من املجتمعات يرتكز إلى ثقافته 
األساسية، ويترتب على أدوار أفراد األسرة التزامات وتوقعات ميكن أن تختلف بحسب اجلنس والعمر. 
وبالنتيجة، فإن حتقيق هذه االلتزامات يسهم في حتقيق وظائف األسرة من دعم اقتصادي ورعاية لألطفال 

وتوفير لألمن العاطفي.

وانطالقًا من واقع البيئة العامة املساندة لألسرة وما يفرضه الواقع من توجهات وطنية وبرامج عمل تقدمها 
القطاعات املختلفة، برزت احلاجة إلى إنشاء املجلس الوطني لشؤون األسرة للتعامل مع األسرة على مستوى 
على  تعمل  ونوعية  اقتصادية  اجتماعية  معايير  وفق  والبرامج  السياسات  ووضع  االستراتيجي،  التخطيط 
وصف وضع األسرة في األردن وتقّصيه، وتعديل اخلطط والبرامج والسياسات والتشريعات املنبثقة عنها 
واإلجراءات املتعلقة بها وفقًا لفهم أعمق لقضايا األسرة، مع األخذ بعني االعتبار أن احتياجات األسر تختلف 

وفقًا لظروفها. 

تأسس املجلس الوطني لشؤون األسرة مبرسوم ملكي في عام �200 برئاسة جاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة. 
ويعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتيسير عمل الشركاء من املؤسسات الوطنية احلكومية وغير احلكومية واملؤسسات 

الدولية والقطاع اخلاص العاملة في مجال األسرة للعمل معا لتحقيق مستقبل أفضل لألسرة األردنية.

أدوارنا االستراتيجية

هيئة فكرية للسياسات الوطنية 	•

هيئة تنسيق ومتابعة 	•

هيئة حلشد الدعم للقضايا األسرية 	•

رسالتنا

تعزيز مكانة األسرة األردنية وتعظيم دورها في املجتمع 
لتمكينها من املساهمة في احملافظة على املوروث القيمي 
واحلضاري مبا يواكب التغيرات االجتماعية والثقافية في 

اململكة.

مهمتنا

األردنية  لألسر  أفضل  حياة  مستوى  بضمان  املساهمة 
من خالل رؤية وطنية تدعم سياسات البلد التنموية ومتكن 

كافة األسر األردنية من حتقيق طموحاتها.
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الهيكل التنظيمي للمجلس

الهيكل  يضم   200� لسنة   27 رقم  املجلس  قانون  حسب 
التنظيمي للمجلس مايلي: 

1. جمل�س االأمناء

وميثل أعضاؤه مختلف الوزارات واملؤسسات احلكومية وغير 
القطاع  عن  وممثلني  األسرة  مجال  في  العاملة  احلكومية 

اخلاص وخبراء.

التقرير اإعداد  فرتة  خالل  املجل�س  اأع�ساء 

صاحبة اجلاللة امللكة رانيا العبدالله/ الرئيس  �

معالي األستاذ الدكتور خالد طوقان/ وزير التربية والتعليم  2

معالي الدكتور سعد اخلرابشة/ وزير الصحة  3

معالي السيدة سهير العلي/ وزير التخطيط والتعاون الدولي  4

معالي الدكتور عبد الفتاح صالح/ وزير األوقاف والشؤون   5
اإلسالمية واملقدسات 

معالي الدكتور سليمان الطراونة/وزير التنمية االجتماعية  6

معالي الّدكتور منذر املصري/ نائب الرئيس  7

إدارة  مجلس  رئيس  املعشر/  رجائي  الّدكتور  معالي   8
األهلي  البنك 

معالي العني الّسيدة ليلى شرف/ عضو مجلس األعيان  9

الوطنية  اللجنة  عام  أمني  السيدة أسمى خضر/  معالي   �0
لشؤون املرأة

عطوفة الفريق الركن محمد ماجد العيطان/ مدير األمن العام  ��

عطوفة الّدكتور غازي شبيكات الدعجة/ مدير عام دائرة   �2
اإلحصاءات العامة

عطوفة الدكتور إبراهيم بدران/ جامعة فيالدلفيا  �3

سعادة العني الدكتورة نوال الفاعوري/ عضو مجلس األعيان  �4

سعادة السيدة سمر احلاج حسن  �5

سعادة السيدة دمية بيبي/ املديرة التنفيذية ملؤسسة إجناز  �6

للمجلس  العام  األمني  الدكتور جميل الصمادي/  عطوفة   �7
الوطني لشؤون األسره

التنفيذية: اللجنة   .2

وتتكون من سبعة اعضاء ومنبثقة عن مجلس االمناء وتضم 
في عضويتها:

معالي الّدكتور منذر املصري/ رئيس اللجنة التنفيذية  �
إدارة  مجلس  رئيس  املعشر/  رجائي  الّدكتور  معالي   2

البنك األهلي 
معالي العني الّسيدة ليلى شرف/ عضو مجلس األعيان  3
معالي السيدة أسمى خضر/ أمني عام اللجنة الوطنية   4

لشؤون املرأة
سعادة العني الدكتورة نوال الفاعوري / عضو مجلس األعيان  5

عطوفة الدكتور إبراهيم بدران/ جامعة فيالدلفيا  6
عطوفة الدكتور جميل الصمادي/ األمني العام.  7

العامة 3. االأمانة 

املجلس،  لعمل  التشغيلي  والذراع  التنفيذي  اجلهاز  تعتبر 
خالل  من  العامة  األمانة  وتعمل  العام،  األمني  ويرأسها 

الوحدات الفنية التالية: 
وحدة السياسات والتخطيط 	•

وحدة الطفولة 	•

برنامج حماية األسرة 	•

وحدة تكنولوجيا ومصادر املعلومات 	•

وحدة االتصال والشراكة 	•

وحدة املتابعة والتقييم 	•

وحدة الشؤون اإلدارية واملالية 	•
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أواًل:  االستراتيجيات والخطط المنجزة

1. اال�سرتاتيجية ال�طنية لالأ�سرة االأردنية 2005

جاءت االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية بجهد جماعي 
والباحثني  اخلبراء  من  احمللي  املجتمع  أفراد  من  لنخبة 
األسرة،  لشؤون  الوطني  املجلس  بإشراف  واملسؤولني 
العامة  واملؤسسات  الوزارات  مع  املتواصل  وبالتشاور 
احملافظات،  مختلف  في  واألسر  احلكومية  غير  واملنظمات 
ومت تطويرها لتنسجم معطياتها مع متطلبات األلفية الثالثة، 
األسرة  حياة  تشكل  التي  اجلوانب  مختلف  على  وتشتمل 

األردنية وتؤثر فيها. 
اجتماعية  من حتديات  األردنية  األسرة  تواجهه  ما  ظل  في 
واقتصادية وصحية تعيق قيامها بوظائفها بشكل فعال وتهدد 
محاور  ثمانية  حتديد  مت  للتفكك،  عرضة  وجتعلها  كيانها 
لالستراتيجية يتناول كل منها جانبًا من جوانب حياة األسرة 
األردنية،  األسرة  ومتاسك  تكوين  بتعزيز  تتمثل  األردنية 
بفاعلية، وتعزيز دور  القيام بوظائفها املختلفة  ومتكينها من 
األسرة الثقافي وقدرتها على نقل القيم والهوية الوطنية، وتلبية 
حق األسرة في التعليم والعمل والصحة العالجية والوقائية، 
وتخفيف معاناة األسر من املخاطر البيئية واألمراض املزمنة 

وآثار احلروب والكوارث التي تهدد كيان األسرة. 
ولتحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، مت 
تطوير اخلطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية 
)2006-20�0( بإشراف مباشر من املجلس الوطني لشؤون 
احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  مع  وبالتعاون  األسرة 
ذات العالقة بشؤون األسرة في جميع األقاليم. حيث مت عقد 
ورش عمل في كل من عمان وإربد والكرك والعقبة ملناقشة 
تفاصيل اخلطة التنفيذية وتعديلها وفقًا آلراء املشاركني لُيصار 

إلى تنفيذ األنشطة وتقييم أثرها على األسرة األردنية.

2. وثيقة االإطار ال�طني حلماية االأ�سرة 

2005 االأردنية من العنف االأ�سري 

وثيقة  العنف  من  األسرة  حلماية  الوطني  اإلطار  وثيقة  تعد 
وطنية علمية وعملية تبني األدوار واملسؤوليات والصالحيات 
والعالقة التشاركية مت إعدادها بالتعاون مع أعضاء الفريق 

الوطني حلماية األسرة.

املنظمات  ن  ميكِّ مرن  عمل  دليل  إيجاد  إلى  اإلطار  ويهدف 
االستجابة  من  العنف  من  األسرة  في مجال حماية  العاملة 
اجتماعية  برامج  وتطوير  الضحايا،  الحتياجات  الفورية 
للتنسيق  أسس  ووضع  العنف،  من  األسرة  لوقاية  متنوعة 
مما  وشاملة،  متكاملة  خدمات  لتوفير  الشركاء  جميع  بني 
واملسؤوليات  األدوار  لتحديد  موثقة  إجراءات  وضع  يتطلب 
لسد الثغرات ومنع االزدواجية. ويرسم اإلطار عملية حماية 
األسرة واملكونة من عدة مراحل، تبدأ بالوقاية وتنتهي بتقييم 
استخالص  أجل  من  املقدمة  واخلدمات  املنظمات  استجابة 

الدروس بهدف حتسني اخلدمات املقدمة وتطويرها.

حلماية  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اخلطة   .3

2005 االأ�سرة وال�قاية من العنف االأ�سري 

الوطني  اإلطار  وثيقة  من  االستراتيجية  اخلطة  تنطلق 
بني  والتنسيق  الشراكة  تعزيز  إلى  وتسعى  األسرة،  حلماية 
املؤسسات احلكومية وغير احلكومية املعنية بشؤون األسرة 
وسد الفجوات في البرامج القائمة، وتنتهج نهجًا تعدديًا يقوم 
واملعِنفني  املعَنفني  األفراد  ويستهدف  واحلماية  الوقاية  على 
واملجتمع من خالل التوعية والتعليم، وتسعى إلى التأثير على 
من  والعنف  التسلط  على  القائمة  األسرية  العالقات  أمناط 

خالل برامج اإلرشاد األسري.
الوطني  الفريق  أعضاء  مع  إعدادها  مت  التي  اخلطة  تهدف 
والبرامج  للسياسات  عام  توجه  رسم  إلى  األسرة  حلماية 
واخلطط اإلجرائية املتعلقة بحماية األسرة للسنوات اخلمس 
الصحية  وأبعاده  األسري  بالعنف  الوعي  وزيادة  القادمة، 
والنفسية واالقتصادية وتأثيره على متاسك األسرة من خالل 

نشر ثقافة احلماية.
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ثانيًا:  السياسات والتشريعات المنجزة

املحاكم  يف  االأ�ســرية  املكــاتب  نظام  م�ســ�دة   .1

:2005 ال�سرعية 

مت صياغة مسودة نظام املكاتب األسرية بالتعاون مع دائرة 
حيث  القضائي،  واملجلس  العدل  ووزارة  القضاة  قاضي 
من  واحلد  النزاع  الرسمية حلل  الصفة  املكاتب  هذه  حتمل 
قضايا الطالق ومحاولة رأب الصدع بني األزواج قبل وصول 
املرأة  معاناة  وتخفيف  احملاكم،  إلى  وخالفاتهم  قضاياهم 

بشكل خاص، وجتنيب األطفال الدخول إلى أروقة احملاكم.

على  احملافظة  إلى  األسرية  املكاتب  نظام  مسودة  تهدف 
روح  مع  انسجامًا  استقرارها  وتأمني  وحمايتها  األسرة 
الزواج  مؤسسة  على  حافظت  التي  اإلسالمية  الشريعة 
السكينة  ظل  في  استمرارها  لضمان  الضوابط  ووضعت 
واملودة والرحمة. وهذا ما يتفق مع الدستور األردني، فاحملاكم 
الشرعية تطبق في قضائها أحكام الشرع احلنيف. وال يزال 
ينتظر  الشرعية  املكاتب األسرية في احملاكم  مشروع نظام 
إقراره من مجلس الوزراء مع مراعاة إقرار مجلس النواب 
للتعديل املقترح على املادة �� من قانون أصول احملاكمات 
والتي صدر مبوجبها  لسنة �959،  وتعديالته �3  الشرعية 
لشؤون  الوطني  املجلس  قام  حيث  األسرية،  املكاتب  نظام 
اجلهة  باعتبارها  القضاة  قاضي  دائرة  مبخاطبة  األسرة 

املعنية بالتنفيذ لرفع مسودة النظام إلى مجلس الوزراء.

:2006 2. الدليل القان�ين للزواج 

واملساهمة  واستقرارها  األسرة  كيان  على  احملافظة  بهدف 
باحلقوق  الوعي  عدم  عن  الناجتة  الطالق  نسب  خفض  في 
املجلس  عكف  القانون،  في  الواردة  الزوجية  والواجبات 
الوطني لشؤون األسرة – بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة 
حكومية  وغير  حكومية  مؤسسات  تضم  استشارية  وجلنة 
عاملة في مجال األسرة – على إعداد الدليل القانوني للزواج 
الزوجية  للحقوق  وفقًا  تقسيمها  مت  بنود  من  يتكون  الذي 
الواردة في قانون األحوال الشخصية رقم �6 لسنة �976 
املندرجة  الشرعية  املوضوعات  ضمن  وجتميعها  وتعديالته، 
والنفقة  واملهر  الزواج  بعقد  مرتبطة  حقوقًا  وتتضمن  حتتها 
إلى  باإلضافة  والعّدة،  والتفريق  بالطالق  مرتبطة  وحقوقًا 

األمور الواجب مراعاتها قبل إجراء عقدالزواج. 

مت توقيع اتفاقية تعاون بني املجلس الوطني لشؤون األسرة 
مشروع  )USAID( ضمن  الدولي  لإلمناء  األمريكية  والوكالة 
سيادة القانون )مساق(، تقدم الوكالة مبوجبها الدعم املالي 
ملشروع “حقوقنا في الزواج” الذي يقوم على حملة توعوية 
شاملة في كافة محافظات اململكة لنشر الدليل القانوني للزواج 
بهدف زيادة الوعي حول احلقوق القانونية املترتبة على عقد 
الزواج واملتعلقة بالزوجني، وفقًا ملا ورد في قانون األحوال 
الشخصية األردني. ومت طباعة 5000 نسخة من الدليل وزع 
جرى  التي   – التوعوية  اللقاءات  خالل  نسخة   2500 منها 
واملتمثلة  املستهدفة  الفئات  على   – احملافظات  في  تنظيمها 
اجلامعات  طلبة  فئة  إلى  إضافة  الزواج،  على  املقبلني  بفئة 

بصفتهم الفئة التي تستعد خلوض احلياة الزوجية.

او  قان�ين  نظام  ل��سع  املرجعية  ال�رقة   -3

بال�سحة  العالقة  ذات  الت�سريعات  تعديل 

:2006 االإجنابية 

قام املجلس بإعداد الورقة املرجعية لوضع نظام قانوني او 
تعديل التشريعات ذات العالقة بالصحة اإلجنابية من خالل 
تشكيل جلنة موسعة ضمت العديد من األشخاص واخلبراء 
املوجبة  األسباب  ومن  املجال.  هذا  في  العاملة  واملؤسسات 
العالقة  ذات  التشريعات  تعديل  او  قانوني  نظام  لوضع 
بالصحة اإلجنابية مساندة اجلهود الرامية إلى خفض نسب 
وإيجاد  والرضع،  الوالدة  وحديثي  األمهات  ومراضة  وفيات 
العام  القطاعني  مؤسسات  بني  أوسع  وتعاون  مشترك  فهم 
واخلاص فيما يتعلق باألهداف والتطلعات الوطنية في مجال 
املجلس  وقام  األسرة.  تنظيم  وخاصة  اإلجنابية،  الصحة 
له مبوجب خطة  املوكله  املهمة  بناء على  الورقة  بإعداد هذه 
االستراتيجية  عن  املنبثقة  اإلجنابية  للصحة  الوطنية  العمل 

الوطنية للسكان. 
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:2006 املبكرة  للطف�لة  النمائية  املعايري   .4

بناًء على توجهات االستراتيجية الوطنية للطفولة املبكرة، بدأ 
املجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عام 2003 بتطوير 
املعايير النمائية للطفولة املبكرة، والتي تغطي مرحلة الطفولة 
املبكرة من الوالدة وحتى أقل من تسع سنوات. ومت انتقاء 
األردن كواحد من ست دول عاملية ليشارك في املشروع الذي 
يهدف إلى تطوير معايير عاملية لتنمية الطفولة املبكرة بدعم من 
جامعة كولومبيا/نيويورك. وتهدف املعايير إلى تزويد األهل 
واملعلمني وغيرهم من مقدمي الرعاية مبعرفة جيدة للتوقعات 
اخلاصة بنماء األطفال وتطورهم لتمّكنهم من إجراء عمليات 

تقييم سليمة لكافة اجلوانب النمائية لدى األطفال.

5. اإجراءات التعامل مع �سحايا العنف االأ�سري 2006:

الوطني حلماية األسرة من  تنفيذًا ملا جاء في وثيقة اإلطار 
من  والوقاية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  واخلطة  العنف 

شؤون  لرعاية  العامة  املعايير  على  وبناًء  األسري،  العنف 
األسرة التي حتدد املستوى املقبول من األداء للمهام املناطة 
بكل جهة من اجلهات املعنية لشؤون األسرة وضمان اجلودة 
النهج  مع  ومتاشيًا  العنف،  حلاالت  املقدمة  اخلدمات  في 
التشاركي الذي يؤكد على أهمية التشارك بني كافة اجلهات 
املعنية بحماية األسرة في تقدمي الرعاية واخلدمة حلاالت العنف 
على  بالعمل  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  قام  األسري، 
مأسسة إجراءات العمل الداخلية لكل من: املجلس القضائي، 
الصحة،  ووزارة  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  العدل،  ووزارة 
ووزارة التربية والتعليم في التعامل مع حاالت العنف األسري 
واملسؤوليات  األدوار  حتدد  وبروتوكوالت  إجراءات  ضمن 
لكافة العاملني املعنيني بالتعامل مع حاالت العنف وعلى كافة 
مبا  اخلدمات  وتقدمي  واإلبالغ  بالكشف  املتعلقة  املستويات 

يضمن تقدمي الرعاية الشاملة لضحايا العنف.
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على مستويات العنف األسري بأشكاله وأنواعه املختلفة. وأبرز 
ما أوصت به الدراسة القيام بحملة توعوية وطنية يتم فيها 
وخاصة   – واإلعالم اجلماهيري  االتصال  استخدام وسائل 
واإلنترنت  للصحف  باإلضافة  أساسية  بصورة  التلفزيون 
والهواتف اخللوية – في املدى القصير، وتوفير املعلومات عن 
العنف األسري بشكل عام مع التركيز على املفاهيم واألبعاد 
العنف  إلى  تؤدي  التي  واألسباب  األسري،  العنف  وأنواع 
واالجتماعية  والنفسية  الصحية  السلبية  والنتائج  األسري، 
املترتبة على العنف األسري على مستوى األسرة واألفراد، 
الدعم  وبرامج  اخلدمات  عن  معلومات  توفير  إلى  باإلضافة 

املتاحة بأنواعها املختلفة.

:2005 3. تقرير ال�سحة والعنف يف االأردن 

يأتي هذا التقرير عن العنف في األردن استجابة لدعوة منظمة 
الصحة العاملية التي أطلقتها عبر تقريرها العاملي عن الصحة 
والعنف الذي أصدرته في عام 2002 من أجل تقييم مشكلة 
وبيان  والوطنية،  واإلقليمية  العاملية  املستويات  على  العنف 
ملكافحة  املالئمة  االستراتيجيات  ووضع  فيها،  العنف  وضع 
العنف والوقاية من تأثيراته الصحية واالجتماعية. كما يأتي 
هذا التقرير كمحاولة جادة لتشكيل مرجعية علمية إلى جانب 
ما أِعّد من دراسات وبحوث للتعرف بشكل أكبر على العنف 
هذا  إعداد  مت  وقد  األردن.  في  وآثاره  وأسبابه  وأشكاله 
التقرير بالتعاون بني املجلس الوطني لشؤون األسرة ومكتب 

منظمة الصحة العاملية.
مركز  املجلــس  العاملية  الصحة  منظمة  اعتمدت  ومؤخـرًا 
تعاون إقليمي في مجال الوقاية واحلماية من العنف األسري، 
وهو األول من نوعه على مستوى دول شرق حوض األبيض 
تطوير  مجال  في  واملتميزة  البناءة  جلهوده  نظراً   املتوسط 
األسري.  العنف  من  ووقايتها  األسرة  حماية  سياسات 
من  العاملية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  املجلس  وسيعمل 
وتنفيذ  تطوير  على  املتوسط  للشرق  اإلقليمي  املكتب  خالل 
العنف  من  للوقاية  إقليمية  واستراتيجيات  سياسات  وتقييم 
األسري، والبحث في القضايا املستجدة، واقتراح سياسات 

مناسبة معنية بالعنف األسري.

ثالثًا:  الدراسات والتقارير المنجزة

:2005 1. التقرير االأردين الثالث حلق�ق الطفل 

يحتوي التقرير الذي مت رفعه للجنة حقوق الطفل في جنيف 
في �2 أيلول/سبتمبر 2005، والذي قام بإعداده وصياغته 
األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  من  كل  النهائية  بصورته 
اليونيسف،  ومنظمة  االجتماعية  والتنمية  اخلارجية  ووزارتي 
املتخذة  واإلجراءات  بالتدابير  املتعلقة  املعلومات  كافة  على 
من قبل احلكومة األردنية حلماية حقوق الطفل مبا في ذلك 
والسياسات  الوطنية  التشريعات  على  طرأت  التي  التغيرات 
حقوق  التفاقية  تنفيذًا  املستحدثة  واالستراتيجيات  والبرامج 
الطفل وصواًل لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضمان حقه 

في البقاء والنماء واحلماية واملشاركة.

عقد املركز الوطني حلقوق اإلنسان وبدعم من مؤسسة إنقاذ 
الطفل ورشة تدريبية في الفترة ما بني 25-27 آذار/ مارس 
2006 بهدف رفع قدرات املنظمات غير احلكومية في إعداد 
ومتابعة التقارير املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل، وبناء حتالف 
التقرير  كتابة  أجل  من  احلكومية  غير  املنظمات  من  وطني 
املدّعم للتقرير الرسمي لتقدميه إلى جلنة حقوق الطفل الدولية 
في جنيف من خالل مجموعة املنظمات غير احلكومية. وقد قام 
املجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع املركز الوطني 
بالنيابة عن منظمات  األردن  نهر  اإلنسان ومؤسسة  حلقوق 
املجتمع املدني بصياغة وإعداد التقرير مؤكدًا التزامه بتحسني 

نوعية حياة الطفل األردني وبناء أردن جدير باألطفال.

االأ�ســري فـي االأردن:  العنف  2. درا�ســة 

 :2005 وال�اقع  واالجتاهات  املعــرفـة 

جاءت هذه الدراسة كمحاولة وطنية أولى للوقوف على األبعاد 
في  األسري  بالعنف  اخلاصة  واملمارسات  والقيمية  الثقافية 
املسح  أسلوب  منهجيتها  في  واعتمدت  األردني،  املجتمع 
النقاشات اجلماعية املركزة. وقد شمل  االجتماعي وأسلوب 
وامرأة موزعني مناصفة حسب  الوطني �500 رجل  املسح 

اجلنس وأعمارهم �8 سنة فما فوق.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم العنف األسري لدى 
أفراد املجتمع األردني ومدى وعيهم به، إضافة إلى التعرف 
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4. ت�سمني ف�سل االأ�سرة يف مادة الرتبية 

االأردنية  اجلامعات  لطلبة  ال�طنية 

:2006 واخلا�سة  احلك�مية 

األردنية  اجلامعات  طلبة  تزويد  إلى  الفصل  هذا  يهدف 
احلكومية واخلاصة امللتحقني في مستوى درجة البكالوريوس 
وتشكيلها  ووظائفها  األردنية  األسرة  حول  العلمية  باملعرفة 
والفئات التي تتألف منها واملشكالت والتحديات التي تواجهها 
والسياسات األسرية ملعاجلة القضايا واملشكالت التي تعانيها 
األسرة األردنية، إضافة إلى تزويد طلبة اجلامعات باملعرفة 
وما  وأشكالها  االجتماعية  بالتنشئة  وعيهم  وزيادة  العلمية 

تتطلبها بحسب دورة حياة الفرد.

مفهوم  تعريف  الفصل  هذا  تناول  األهداف،  هذه  ولتحقيق 
تناول  كما  االجتماعية،  والتنشئة  ووظائفها  ونوعها  األسرة 
بعض املشكالت التي تواجه األسرة األردنية كالفقر والبطالة 
والطالق والعنف األسري. وُيختتم الفصل بأهم السياسات ذات 

العالقة باألسرة والتي تهدف إلى متكينها للقيام بوظائفها.

واالجتماعية  االقت�سادية  االأو�ساع  درا�سة   .5

:2006 امراأة  التي تراأ�سها  لالأ�سر 

موضوع  األردنية  لألسرة  الوطنية  االستراتيجية  طرحت 
من  مزيد  إلى  حتتاج  كقضية  امرأة  ترأسها  التي  األسر 
الدراسة من كونها دراسة  أهمية  وتنبثق  والدراسة،  البحث 
الدميغرافية  اخلصائص  لبعض  وصفية  استطالعية  وطنية 
واالجتماعية واالقتصادية لألسر التي ترأسها امرأة، والتي 
األهداف  متعدد  األسرة  مسح  من  عليها  احلصول  أمكن 
– الذي مت تنفيذه من قبل دائرة اإلحصاءات العامة – لتشّكل 
نقطة بداية لدراسة أكثر عمقًا حول املوضوع. كما تنبثق هذه 
للدراسات  الدراسة في األردن  افتقار موضوع  األهمية من 

والبحوث السابقة.

تهدف الدراسة إلى معرفة حجم األسر التي ترأسها امرأة في 
املجتمع األردني، ومعرفة اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية 
املستوى  اإلقامة،  مكان  الزواجية،  احلالة  األسرة،  )حجم 
التعليمي، احملافظة،  العمر(، واالقتصادية )احلالة العملية، دخل 
األسرة ومصادره(، والصحية )حالة التأمني الصحي، وحالة 
اإلعاقة، واألمراض املزمنة( لألسر التي ترأسها امرأة مقارنة 

مع األسر التي يرأسها رجل. وكشفت نتائج الدراسة أن %�4 
من األسر املعيشية في األردن هي أسر ترأسها امرأة مقابل 

86% يرأسها رجل.

:2006 6. ملخ�س درا�سة االأطفال االأقل حظًا 

يرتكز هذا التقرير على “الدراسة الوطنية لألطفال األقل حظًا 
في األردن” التي أعدها املجلس الوطني لشؤون األسرة في 
عام 2002 بدعم من البنك الدولي. ومع أن هذا التقرير هو 
مبثابة تلخيص للوثيقة األصلية، إاّل أن املعلومات الواردة فيه 
قد مت حتديثها في ضوء اإلحصاءات الوطنية احلديثة. ويدمج 
التقرير معلومات حديثة مستقاة من وثيقة سياسية رئيسية 
20�3( التي  جديدة هي اخلطة الوطنية للطفولة )2004 – 
مت تطويرها في عام 2004، وأخذت بعني االعتبار توصيات 
في  الثالث  في احملور  ذلك  األقل حظًا، حيث متّثل  األطفال 

اخلطة وهو “حماية األطفال في الظروف الصعبة”.

يلخص التقرير معلومات نوعية وكمية عن األطفال األقل حظًا 
إلى  وصواًل  لهم  املوجهة  والبرامج  والسياسات  األردن،  في 
توصيات استراتيجية لتحسني ظروف احلياة لهذه الفئة من 
األطفال، وتشمل فئات األطفال األيتام  )احملرومون من الرعاية 
األسرية(، واألطفال العاملون، وأطفال الشوارع، واألحداث 
اجلانحون )األطفال في نزاع مع القانون(، واألطفال الذين 

يعانون من إعاقات، واألطفال املعرضون لإلساءة.       
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:2006 7. حتليل و�سع االأطفال يف االأردن 

يرصد تقرير وضع األطفال في األردن 2006 الذي مت إعداده 
بالتعاون بني املجلس الوطني لشؤون األسرة ومنظمة األمم 
املتحدة للطفولة )اليونيسف( حتلياًل ملا يشّكل حياة األطفال، 
تكثيف  يتوجب  التي  والفجوات  التحديات  إلى بعض  ويشير 
اجلهود حولها. وُيذكر أن تقرير 2006 كان أول تقرير يصدر 
بطريقة تشاركية، حيث شارك في إعداده منظمات حكومية 
ومنظمات املجتمع املدني بالتعاون مع املجلس الوطني لشؤون 
ودولي.  وطني  مبستشارين  االستعانة  إلى  إضافة  األسرة، 
وقد تضمن التقرير معلومات وإحصاءات عن صحة األطفال 
احملتاجني  واألطفال  واملشاركة،  والتعليم  والتنمية  والنساء، 
إلى حماية. وتبنى التقرير نهجًا حتليليًا مبنيًا على احلقوق، 
بتنفيذ  ملتزمتان  واليونيسف  األردنية  احلكومة  ألن  وذلك 
االلتزامات املترتبة على مصادقة األردن على اتفاقية حقوق 
الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 
واللتان تتضمنان آليات لتتبع التغيرات في الوضع في الدول 
املختصة  املتحدة  األمم  جلان  إلى  التقارير  ورفع  األطراف 

إلطالعها على ما مت إحرازه من تقّدم.

8. تقرير جه�د االأردن ا�ستجابًة »الإعالن عامل 

لالألفية  االإمنائية  واالأهداف  باالأطفال«  جدير 

:2006-2002 خالل الفرتة  

جاء هذا التقرير مؤكدًا على التزام األردن ومواصلته جهوده 
مصادقة  من  ومنطلقًا  باألطفال،  جدير  أردن  إلى  للوصول 
األردن على اتفاقية حقوق الطفل وإعالن األلفية، ومرتكزًا إلى 
املجلس  قام  اإلطار،  هذا  وفي  باألطفال.  جدير  عالم  إعالن 
بتشكيل جلنة لإلشراف على إعداد  الوطني لشؤون األسرة 
التقرير، اشتملت كافة املؤسسات احلكومية وغير احلكومية 
املعنية بقضايا الطفولة للوقوف على أبرز اإلجنازات واجلهود 
تقف  التي  والتحديات  أطفاله  حياة  نوعية  لتحسني  املبذولة 
في  حقهم  وضمان  الفضلى  مصلحتهم  حتقيق  أمام  حائاًل 
إلى  التقرير  م  وسُيقدَّ واملشاركة.  واحلماية  والنماء  البقاء 
وضعه ضمن  ليتم  املتحدة  األمم  في  الدائم  األردن  مندوب 
التقرير العاملي الذي سيقدمه األمني العام لألمم املتحدة في 

االجتماع التحضيري التذكاري لعام 2007.

وترخيـ�س  تاأ�ســي�س  معايري  تقييـم  درا�سـة   .9

:2006 ريـا�س االأطفال 

قام املجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم وبدعم من املشروع املساند لتطوير التعليم لالقتصاد 
معايير  تقييم  بدراسة   )ERFKE Support Project( املعرفي 
تأسيس وترخيص رياض األطفال في األردن. وتناولت الدراسة 
التحليل املؤسسي لوزارة التربية والتعليم من حيث قدرتها على 
تطبيق معايير التأسيس والترخيص واإلشراف اإلداري على 
إلى  الرجوع  خالل  من  واخلاصة  احلكومية  األطفال  رياض 
حتليل التشريعات في املواثيق الدولية والعربية والوطنية ذات 
وتهدف  األطفال.  رياض  وترخيص  تأسيس  العالقة مبعايير 
الدراسة إلى اختبار معايير تأسيس وترخيص رياض األطفال 
املؤسسي  والتحليل  واملقترحة،  احلالية  التعليمات  حسب 
لوزارة التربية والتعليم من حيث قدرة الهيكلية احلالية واملوارد 
البشرية على تطبيق معايير التأسيس والترخيص واإلشراف 

اإلداري على رياض األطفال اخلاصة واحلكومية.

مركز اميان للتعليم املبكر
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رابعًا:  المؤتمرات اإلقليمية والعالمية

االأ�سرة  حلماية  االإقليمي  العربي  امل�ؤمتر   .1

من العنف )13–15 كان�ن االأول/ دي�سمرب 

:)2005

املعظمة،  العبدالله  رانيا  امللكة  جاللة  برعاية  املؤمتر  ُعقد 
ومديرية  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  بني  ما  وبالتعاون 
األمن العام/إدارة حماية األسرة، واملشروع الوطني حلماية 
األسرة، وبدعم من دائرة التنمية الدولية البريطانية، ومنظمَتي 
الدمناركية،  اخلارجية  ووزارة  العاملية،  والصحة  اليونيسف 
والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وحتددت أهم أهداف 
العنف  وآثار  وأسباب  وأشكال  حجم  على  بالتعرف  املؤمتر 
اإلطار  إلى عرض  إضافة  اإلقليمي،  املستوى  على  األسري 

الوطني حلماية األسرة من العنف.

في  العنف  ظاهرة  أن  على  املؤمتر  في  املشاركون  وأجمع 
مجتمعاتنا أصبحت قضية حتتل مراتب متقدمة من األولويات 
الوطنية للدول املشاركة، وأن مسؤولية الوقاية واحلماية من 
املؤسسات  تشمل  ومؤسسية  فردية  مسؤولية  هي  العنف 
الرسمية وغير احلكومية. وتلعب هذه املؤسسات دورًا تكامليًا 
املساء  حماية  في  دور  األمنية  للمؤسسات  فكما  وترابطيًا، 
إليهم، فللمؤسسة التعليمية دور مهم في الوقاية املبكرة من 
خالل تأهيل األفراد منذ السنوات املبكرة بآليات التعامل مع 
بالنسبة  احلال  هو  وكذلك  العنف.  حاالت  ورصد  املشكالت 
والصحية  التشريعية  كاملؤسسات  األخرى،  للمؤسسات 

واإلعالمية.

الن�سائية  ال�سبكة  الإطالق  العاملي  امل�ؤمتر   .2

ي�ني�  حزيران/   13–11( للطف�لة  العاملية 

:)2006

ُعقد املؤمتر العاملي إلطالق الشبكة النسائية العاملية للطفولة 
أكثر من  املعظمة، وضم  العبدالله  رانيا  امللكة  برعاية جاللة 
�50 سيدة من القياديات املميزات واملتخصصات في مجالَي 
املؤمتر  وجاء  العالم.  أنحاء  مختلف  من  والصحة  التعليم 
دعم  وصندوق  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  من  بتنظيم 

الطفل )الواليات املتحدة األمريكية(.

املتعلقة  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  إلى حتقيق  املؤمتر  سعى 
وبناء  الفتيات،  وتعليم  الوالدة،  وحديثي  األمهات  بوفيات 
وبني  واملرأة  الطفولة  قضايا  عن  املدافعني  بني  اجلسور 
القياديني من كافة املجاالت واملؤسسات ذات العالقة، إضافة 
عبر  والنساء  لألطفال  قوي وجريء  عاملي  إيجاد صوت  إلى 
أصحاب  إلى  والطفل  املرأة  هموم  إليصال  القطاعات  كافة 
التغيير. واختتم املؤمتر أعماله  العالقة والقدرة على إحداث 
بالتأكيد على حشد جهود الشبكة من أجل ضمان احلفاظ على 
صحة األم والطفل، واحلد من الوفيات، وضمان تعليم الفتيات، 
والتي ُتعد جميعها من أولويات احلكومة والقادة واملستثمرين 

وصناع القرار والسياسيني في جميع أنحاء العالم.

االأول/ كان�ن   7–5 (  2 العاملية+ االأ�سرة  قمة   .3

:)2006 دي�سمرب 

مّثلت قمة األسرة العاملية+2 التي ُعقدت برعاية جاللة امللكة 
وأمانة  العاملية  األسرة  منظمة  مع  وبالتعاون  العبدالله  رانيا 
االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم  ودائرة  الكبرى  عمان 
بني  والشراكة  واحلوار  للتفاعل  عامليًا  ملتقى   – واالجتماعية 
اإلطراف املعنية والسلطات احمللية واملنظمات غير احلكومية 
ومؤسسات املجتمع املدني والبرملانيني واألكادمييني ومجتمع 
األعمال واإلعالم واألسر ووزراء ورؤساء بلديات. وقد هدفت 
القمة إلى وضع قضايا األسرة على األجندة الدولية، وحتسني 
محلية  مؤسسات  من  املجتمع  قطاعات  مختلف  بني  التعاون 

ووطنية ودولية تعنى بقضايا األسرة.

خرجت القمة بتوصيات تصب في صالح األسرة وأفرادها، 
تطوير  على  التوصيات  ركزت  والتعليم  األسرة  مجال  ففي 
املدارس  املتسربني من  األطفال  إلى  للوصول  استراتيجيات 
وزيادة معدالت التحاقهم وبقائهم في املدارس بتبّني إجراءات 
كإلغاء األقساط املدرسية وتوفير النقل املشروط وإيجاد برامج 
للصحة والتغذية في املدرسة. كما اشتملت التوصيات على 
توفير  في  احلكومات  دور  إلى  تطرقت  فقد  للحكومات،  دور 
الدعم لألسر لتتمكن من حتقيق دورها في مرحلة مبكرة من 
التعليم ما قبل األساسي، وبرامج التوعية الوالدية، إضافة إلى 
االستفادة املتكافئة من القطاع التعليمي للفقراء واألغنياء من 

خالل ضمان توزيع املوارد في املناطق واملدارس املختلفة.
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موارد المجلس المالية 

14 من  املادة  املالية للمجل�س ح�سب  امل�ارد  تتاألف 

2001 من: 27 ل�سنة  قان�ن املجل�س رقم 

ريع األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكها املجلس.  .�
يديرها  التي  والبرامج  واملشاريع  الصناديق  عوائد   .2

املجلس.
منحة حكومة اململكة األردنية الهاشمية.  .3

التبرعات والهبات التي يوافق عليها املجلس، على أن تؤخذ   .4
موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

أي موارد أخرى يوافق عليها املجلس.  .5

عامي    خالل  املجل�س  الأعمال  الداعمة  اجلهات 

2005 و2006:

حكومة اململكة األردنية الهاشمية  •

وزارة التخطيط والتعاون الدولي  •

البنك األهلي، ممثاًل مبعالي العني الدكتور رجائي املعشر  •

أمانة عمان الكبرى  •

املتحدة  األمم  منظمات  لدعم  العربي  اخلليج  برنامج   •
)AGFUND( اإلمنائية

)UNICEF( منظمة اليونيسف  •

 )WHO( منظمة الصحة العاملية  •

الوكالة األمريكية لإلمناء الدولي )USAID( ضمن مشروع   •
سيادة القانون )مساق(

)GTZ( الوكالة األملانية للتعاون الفني  •

الثقافي  املجلس  البريطانية/  الدولية  التنمية  دائرة   •
)DFID( البريطاني

)UNFPA( صندوق األمم املتحدة للسكان  •

صندوق حماية الطفل/ الواليات املتحدة األمريكية  •

)WFO( منظمة األسرة العاملية  •

واالجتماعية  االقتصادية  للشؤون  املتحدة  األمم  دائرة   •
)UNDESA(

)SDC( الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  •

)Denmark/ MoFA( وزارة اخلارجية الدمناركية  •

شركة البداد لالتصاالت واإلعالم  •

كلمة شكر

وينتهز املجلس هذه الفرصة ليقدم بالغ شكره وعرفانه لكافة اجلهات واألفراد الذين 
قدموا الدعم خلططه وبرامجه وأنشطته. وكذلك خالص شكره لشركائه من املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية واجلهات الدولية والقطاع اخلاص سواء على املستوى احمللي 

او اإلقليمي او الدولي.
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عدد سكان األردن

عدد األسر

متوسط حجم األسرة

نسبة األسر التي متتلك سكنًا خاصًا بها

نسبة األسر التي ترأسها امرأة

معدل الزواج اخلام )لكل ألف من السكان(

متوسط العمر عند الزواج األول

ذكور

إناث

معدل وفيات األطفال الرضع )لكل ألف مولود حي(

معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة )لكل ألف مولود حي(

معدل الطالق اخلام )لكل ألف من السكان(

نسبة كبار السن +65

نسبة األمية للسكان الذين أعمارهم �5 سنة فأكثر

نسبة النساء األمّيات

نسبة األسر التي أحد أفرادها من ذوي االحتياجات اخلاصة

معدل البطالة

)املصدر: األردن باألرقام /دائرة اإلحصاءات العامة(

�ســـر مل�ؤ ل�سنـــةا ا

2006

2006

2005

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2004

2005

5,6 مليون نسمة

�035370 أسرة

5,4 فرد

 %66

%�0,5

�0,3

29,7

26,8

24

29

�,9

%3,3

%8,9

%�3

%5,5

�4,8

بعــض مؤشــرات األســرة

امل�ؤ�سر قيمة 


