صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدال ّله
رئيسة املجلس

مقدمة:

األرسة عامد املجتمع ملا لها من دور مهم يف توفري الرعاية ألفرادها ،وما تقدمه لهم من متطلبات
التنشئة االجتامعية ليصبحوا أفراداً منتجني يف مجتمعهم.
وانطالقاً من هذه األهمية ،وما يفرضه الواقع من توجهات وطنية وبرامج عمل تقدمها القطاعات
املختلفة؛ برزت الحاجة إىل تأسيس املجلس الوطني لشؤون األرسة للتعامل مع األرسة عىل مستوى
التخطيط االسرتاتيجي ،واملساهمة يف وضع السياسات والخطط والربامج لفهم أعمق لقضايا األرسة
وأفرادها.
يعمل املجلس الوطني لشؤون األرسة الذي تأسس عام  2001برئاسة جاللة امللكة رانيا العبدالله
املعظمة ضمن برنامج التطوير والتحديث كمظلة داعمة لتنسيق وتيسري عمل الرشكاء من املؤسسات
الحكومية وغري الحكومية واملؤسسات الدولية والقطاع الخاص العاملة يف مجال األرسة لتحقيق مستقبل
أفضل لألرسة األردنية.
وخالل األعوام السابقة وضع املجلس خطة عمل لألعوام  2008 - 2004لتنفيذ العديد من املشاريع،
ووضع السياسات والخطط والربامج الوطنية ،وتطوير الترشيعات الهادفة إىل تحسني نوعية حياة األرسة
األردنية ،والتي جاءت مبثابة نقاط مضيئة يف مسرية املجلس.
وأعد املجلس هذا العام اسرتاتيجيته لألعوام  ،2013 – 2009معتمداً فيها عىل مخرجات االسرتاتيجية
السابقة ،ومؤكدا عىل االستمرار يف تنفيذ العديد من اإلنجازات الوطنية ،والتي ستساهم يف خلق بيئة
مناسبة لتمكني األرسة األردنية لتكون أكرث قدرة عىل مواجهة التحديات املختلفة.
د .هيفاء أبو غزالة
األمني العام للمجلس الوطني لشؤون األرسة



املجلس الوطني لشؤون األرسة:
رسالتنا :تعزيز مكانة األرسة األردنية ،وتعظيم دورها يف املجتمع لتمكينها من املساهمة يف املحافظة
عىل املوروث القيمي والحضاري مبا يواكب كافة التغريات.
مهمتنا :املساهمة يف ضامن مستوى حياة أفضل لألرس األردنية وأفرادها من خالل رؤيا وطنية تدعم
السياسات الوطنية التنموية ومتكنها من تحقيق طموحاتها.

أهداف املجلس:
• املساهمة يف تطوير السياسات واالسرتاتيجات والترشيعات والخطط التنموية ذات العالقة
باألرسة وأفرادها ،ومتابعة تنفيذها.
• املساهمة يف تحسني نوعية مستوى حياة األرسة ،ورعاية وتعزيز دورها ،ومتكينها من تلبية
احتياجات أفرادها وضامن أمنهم.
• املساهمة يف النهوض باألرسة ،وحاميتها وتأمني استقرارها ،والحفاظ عىل متاسكها وهويتها.
• دعم جهود مؤسسات املجتمع وهيئاته املختلفة يف القطاعني العام والخاص املعنية بشؤون
األرسة ،وتحقيق التنسيق والتكامل بني هذه الجهات.

أدوار املجلس:
• صياغة السياسات :كهيئة فكرية للسياسات الوطنية يلتزم املجلس بإعداد ومراجعة وتعديل
السياسات والترشيعات واإلجراءات املتعلقة باألرسة وأفرادها ،بناءاً عىل القضايا واألولويات
الوطنية.
• إدارة البحوث ومصادر املعلومات :يلتزم املجلس مبصداقية املعلومة التي يقدمها حول كل ما
يتعلق باألرسة وأفرادها ،بحيث يقوم بإدارة جميع هذه املعلومات لتتمكن الجهات املعنية



باألرسة من اتخاذ قرارات مدروسة مبنية عىل أسس علمية كفيلة بضامن استمرارية التقدم
والرفعة لألرسة األردنية ،وتوجيه األبحاث والربامج العلمية نحو األولويات الوطنية والرتويج
لها.
• حشد الدعم :يقوم املجلس بحشد الدعم الوطني للسياسات والربامج األرسية لدى صانعي
القرار ،واستقطاب الدعم املايل لضامن استمرارية الربامج األرسية عىل املستوى الوطني.
• التنسيق والتشبيك :يركز املجلس يف عمله عىل التنسيق بني املؤسسات الوطنية املعنية بشؤون
األرسة وأفرادها ،لتوحيد جهودها ،باإلضافة إىل التشبيك مع املؤسسات ذات العالقة باألرسة
عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
• املتابعة والتقييم :يقوم املجلس مبتابعة وتقييم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والخطط
املتعلقة باألرسة وأفرادها من قبل املؤسسات الرشيكة ومتابعة إجراءات املؤسسات العاملة يف
مجال حامية األرسة من العنف.
• التطوير املؤسيس :يركز املجلس عىل تطوير ودعم قدراته الفنية واإلدارية واملالية للقيام
مبهامه ومسؤولياته.

هيكلية املجلس الوطني لشؤون األرسة:
يتشكل املجلس الوطني لشؤون األرسة مام ييل:
 -1الرئيس :صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله املعظمة.
 -2مجلس األمناء  :يتشكل مجلس أمناء املجلس الوطني لشؤون األرسة ،والذي ترأسه جاللة
امللكة رانيا العبدالله املعظمة؛ من أعضاء من مختلف الوزارات واملؤسسات الحكومية وغري
الحكومية العاملة يف مجال األرسة وممثلني عن القطاع الخاص وخرباء .وتنبثق عنه اللجنة
التنفيذية التي تتشكل من سبعة أعضاء ،وتقوم مبتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ،ومراجعة
خطط عمل املجلس الدورية والسنوية ،باإلضافة إىل القيام بعملية تقييم دورية إلنجازات
األمانة العامة.
 -3األمانة العامة :تعترب الجهاز التنفيذي والذراع التشغييل لعمل املجلس الوطني لشؤون األرسة،



ويتوىل األمني العام اإلرشاف عىل جهاز األمانة العامة ،ويكون مسؤوال أمام مجلس األمناء عن
سري العمل فيها .وتضم األمانة العامة ما ييل:
• األمني العام
• إدارة برامج األرسة ،والتي تضم:
¶ برنامج السياسات والترشيعات األرسية
¶

برنامج حامية األرسة من العنف

¶

الربنامج االجتامعي واالقتصادي

¶

الربنامج التعليمي والثقايف

¶

الربنامج الصحي والبيئي

• إدارة الدعم الفني ،والتي تضم:
¶ قسم االتصال وحشد الدعم
¶

قسم املتابعة والتقييم

¶

قسم نظم وتكنولوجيا املعلومات

• إدارة الشؤون املالية واإلدارية ،والتي تضم:
¶ قسم تنمية وإدارة املوارد املالية



¶

قسم تنمية وإدارة املوارد البرشية

¶

قسم تنمية ورقابة اإلجراءات اإلدارية

مهام املجلس:
ميارس املجلس املهام والصالحيات التالية:
• وضع السياسة العامة لعمل املجلس ،وإقرار خطط وبرامج تنفيذها مبا يف ذلك تنفيذ املشاريع
الريادية ذات العالقة بأهداف املجلس.
• تقديم التوصيات لتحديد األولويات الوطنية املتعلقة بشؤون األرسة وأفرادها وفقا لحاجات
املجتمع األردين.
• العمل عىل تفعيل مشاركة األرسة يف الحياة العامة مع إبالء شؤون املرأة والشباب واألطفال
رعاية خاصة.
• السعي لتوفري الدعم الفني ،واملساندة للجهات املعنية بشؤون األرسة ،وتنمية املوارد البرشية
الالزمة لها ،وتطوير وسائل عملها.
• تشجيع الربامج اإلعالمية املوجهة لألرسة وأفرادها ،واملشاركة يف تطوير تلك الربامج.
• متابعة تطبيق االسرتاتيجية الوطنية املعتمدة لتنمية الطفولة املبكرة وتطويرها والعمل عىل
تحقيق رعاية خاصة لحقوق الطفل.
• متابعة الجهود الرامية إىل تحقيق أهداف املواثيق واالتفاقيات الدولية املتعلقة بشؤون األرسة
واملرأة واألطفال والشباب التي صادقت اململكة األردنية الهاشمية عليها.
• املساهمة يف تطوير الترشيعات التي تراعي احتياجات األرسة وأمنها واستقرارها.
• التعاون مع املؤسسات والجهات األهلية القامئة ذات العالقة بأهداف املجلس.
• متابعة أعامل املراجعة والتقويم لنتائج النشاطات والربامج املتعلقة بشؤون األرسة واقرتاح
آليات وبرامج لتطوير تلك النشاطات والربامج.
• إجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البيانات املتعلقة بشؤون األرسة وأفرادها وتحديد
املؤرشات الالزمة للمتابعة والتقويم.



• وضع السياسة العامة لحامية الطفولة والخطط والربامج الالزمة لتنفيذها ومتابعة تطبيقها مع
الجهات ذات العالقة.
• تحديد معايري اعتامد الخدمات املقدمة لحامية األرسة والطفولة.
• التنسيق مع الجهات العاملة يف مجال األرسة يف سبيل تحقيق السياسة العامة املقررة من
مجلس األمناء.
• متابعة اإلجراءات التي تقوم بها املؤسسات العاملة يف مجال حامية األرسة وأفرادها ،لتقديم
خدماتها عىل أكمل وجه.

املجلس وتعزيز الرشاكات والتحالفات:
تتوزع رشاكات وتحالفات املجلس عىل كافة املستويات املحلية واإلقليمية والدولية ،فعىل املستوى
املحيل ينتهج املجلس النهج التشاريك املتعدد بحيث يعمل عىل تشكيل لجان وطنية تضم كافة
املؤسسات الحكومية واملنظامت غري الحكومية املعنية ،والتشارك يف إعداد اإلسرتاتيجيات والخطط
والسياسات الوطنية املتعلقة باألرسة .كام ويسعى املجلس إلرساء سياسات ومامرسات لتوثيق التعاون
مع القطاع الخاص ،وتعزيز مسؤوليته االجتامعية لتقديم خدمات فعالة يف مجال األرسة .
وعىل املستوى اإلقليمي والدويل يعمل املجلس عىل التعاون والتواصل مع العديد من املؤسسات
العاملة يف األرسة ،من خالل توقيع العديد من مذكرات التفاهم ،واالنضامم للعضوية يف بعض املنظامت
اإلقليمية والدولية لتبادل الخربات واملعلومات معهم ،والعمل من أجل أرسة مستقرة ،منفتحة عىل
كافة التطورات.



األرسة واالتفاقيات الدولية:
تركز االهتامم الدويل يف العقود األخرية عىل مفهوم حقوق اإلنسان مبا يشمله من حق الحياة الكرمية،
وحق املشاركة وحق الرعاية ،وحق التعبري عن الذات ،وحق إبداء الرأي ،وحق املامرسة السياسية
وغريها من الحقوق .وعادة ما تخاطب األرسة وأفرادها مبنظومة حقوق اإلنسان .وقد ع ّرف اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان األرسة بأنها :الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحامية
املجتمع والدولة.
ولرتكيز الدول ،ومنها األردن عىل االهتامم بالسياسات األرسية التي تستهدف األرسة ،فقد أبرمت
االتفاقيات واملعاهدات الدولية ،بحيث أفردت لألرسة بجميع أفرادها العديد من االتفاقيات ،ومن ذلك
أن أصدرت األمم املتحدة ما يزيد عن ستة اتفاقيات تتعلق باملرأة بصورة مبارشة ،كام تبنت اإلعالنات
العاملية واملواثيق املشابهة إفراد مساحة للحديث عن حقوق الطفل وبعض الفئات الخاصة يف املجتمع
كاملعوقني.
ومن هذا األساس ينطلق املجلس يف عمله ،وعند إعداده لخططه واسرتاتجياته الوطنية؛ الرجوع لهذه
االتفاقيات ،واإلطالع عىل بنودها ،ودور األردن يف تنفيذ هذه البنود مبا يتالءم مع أوضاعه الداخلية.

األسس العامة لالسرتاتيجية:
تبنى املجلس لوضع اسرتاتيجيته لألعوام  2013 – 2009األسس العامة التالية:
• الرتكيز عىل ما جاء يف األجندة الوطنية ووثيقة كلنا األردن ،ورسالة عامن يف إعطاء األولوية
لقضايا األرسة وأفرادها.
• زيادة تفعيل مشاركة املؤسسات الوطنية املعنية ،الذي يعد عنرصاً أساسياً من عنارص النهوض
باألرسة وأفرادها.
• تعزيز مشاركة املنظامت غري الحكومية يف تبني السياسات واإلسرتاتيجيات التنموية.
• التحديث املستمر لنظام املعلومات الوطني لشؤون األرسة.



• تطوير مضامني اإلعالم بحيث يربز الدور اإليجايب لألرسة وأفرادها ،ونرش مبدأ العدالة بني
الجنسني.
• اعتامد اسرتاتيجية تكون حافزاً للدول واملنظامت املانحة لتقديم مزيد من الدعم الفني
واملايل ،وزيادة إسهامها يف القضايا األرسية.
• إرساء أطر وآليات التنسيق والتشبيك بني املؤسسات العاملة بشؤون األرسة عىل املستوى
املحيل واإلقليمي والدويل.
• تعزيز القدرات املؤسسية والفردية لكوادر املجلس لتكون قادرة عىل تطوير أدائها.
• إيجاد بيئة ترشيعية مالمئة لجميع أفراد األرسة تضمن تكافؤ الفرص بني الجنسني ،وردم الفجوة
بني القوانني والترشيعات والتطبيق الفعيل لها.
• االهتامم بالبحوث الخاصة باألرسة ،وتطوير الترشيعات الخاصة بها من خالل التعاون مع
املؤسسات الوطنية ذات العالقة.
• االستفادة من جهود اللجان االستشارية واملستشارين من الخرباء وصانعي القرار ومتعدّدي
التخصصات ،وتنسيقها من أجل إنتاج الربامج الوطنية العملية فنيا ،وتقديم التوصيات حول
األولويات الوطنية التي تتع ّلق بشؤون األرسة وأفرادها مبا يتوافق مع حاجات املجتمع
األردين.
• أهمية القطاع الخاص ودوره يف املسؤولية االجتامعية ،ويف عملية التنمية بكافة أبعادها.
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مرتكزات االسرتاتيجية:
ترتكز االسرتاتيجية عىل مجموعة من املبادئ واملنطلقات:

أوال:عىل املستوى الوطني:
• القيم الدينية والثقافية التي تثمن األرسة ،وتؤكد عىل عالقات املودة والرحمة ،وعىل التعامل
بالحسنى والعدالة بني أفرادها.
• دستور اململكة األردنية الهاشمية ،وما نصت مواده وبالذات فيام يتعلق بحقوق اإلنسان من
عدم متييز بني املواطنني ألي سبب ،ومساواتهم يف الحقوق والواجبات ،والحرية الشخصية.
• الوثائق الوطنية كوثيقة األجندة الوطنية ووثيقة كلنا األردن ورسالة عامن.
• قانون املجلس الوطني لشؤون األرسة والذي يؤكد بأن األرسة أساس املجتمع يحميها القانون،
ويجب توفري البيئة املالمئة لتنمية أفرادها.
• السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية التي أعدها وتبناها املجلس الوطني لشؤون
األرسة ورشكاؤه.

ثانياً :عىل املستوى العريب:
• املواثيق واالتفاقيات ،وخطط العمل العربية ذات العالقة بشؤون األرسة وأفرادها.
• املالحظات الواردة عىل التقارير الوطنية للمملكة األردنية الهاشمية التي قدمت للجنة األرسة
والطفل ،ولجنة املرأة العربية يف جامعة الدول العربية برضورة تعزيز نوعية حياة األرسة
وأفرادها يف كافه املجاالت.

ثالثاً :عىل املستوى الدويل:
• االتفاقيات والوثائق الدولية ذات العالقة باألرسة وأفرادها.
• األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذها.
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• املالحظات الواردة عىل التقارير الوطنية للجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء عىل كافة أشكال
التمييز ضد املرأة وحقوق اإلنسان.

الهدف العام لالسرتاتيجية:
املساهمة يف الجهود الوطنية الرامية إىل املحافظة عىل وحدة األرسة واستقرارها من خالل توفري البيئة
املالمئة لتحسني نوعية حياة األرسة ،ومتكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضامن أمنها ،واالرتقاء بها،
والعمل عىل التطوير املؤسيس للمجلس لضامن استمرارية برامجه ،وتحسني جودة مخرجات العمل.

محاور االسرتاتيجية:
محور الحامية من العنف

يقوم املجلس ضمن محور حامية األرسة من العنف بتنسيق وتوجيه جهود املؤسسات الوطنية العامة
واألهلية والخاصة املعنية بحامية األرسة األردنية من العنف بكافة صوره وأشكاله ،من خالل تشكيل
الفريق الوطني لحامية األرسة والذي ميثل املؤسسات الوطنية الحكومية واألهلية املعنية بحامية األرسة،
ومتكينها من القيام بدورها الحيوي يف متاسك املجتمع وتوفري بيئة داعمة ألفرادها ومتابعة تنفيذ وثيقة
اإلطار الوطني لحامية األرسة و االسرتاتيجية الوطنية لحامية األرسة والوقاية من العنف األرسي وغريها
من الوثائق الوطنية .كام يقوم املجلس مبراقبة إجراءات عمل جميع الوزارات واملؤسسات والجهات
املعنية يف الفريق الوطني لحامية األرسة يف التعامل مع حاالت العنف األرسي للمساهمة يف سد
الثغرات يف نظام حامية األرسة من العنف األرسي ،وضامن تقديم استجابة متكاملة لحاالت العنف
األرسي ،وتزويد صناع القرار بامللخصات واملؤرشات الحيوية حول حالة العنف تجاه األرسة وأفرادها
عىل املستوى الوطني مبا يساعدهم عىل أخذ القرارات املناسبة لتحسني مستوى حامية األرسة من
العنف.

الهدف االسرتاتيجي:
تحسني وسائل وأدوات حامية األرسة األردنية وأفرادها من العنف.
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األهداف الفرعية:
• توجيه السياسات والربامج والخطط اإلجرائية املتعلقة بحامية األرسة عىل املستوى الوطني،
وتبنيها من قبل صانعي القرار.
• ضامن جودة الخدمات املقدمة لضحايا العنف األرسي يف كافة املجاالت التي تلبي احتياجاتهم
من حيث كفاءة وكفاية الخدمة ومقدميها ومدى استفادة طالبي الخدمات.
• تعزيز التنسيق والرشاكة بني القطاعات الوطنية الرسمية واألهلية املعنية بحامية األرسة.
• رفع مستوى الوعي بطبيعة العنف األرسي وأبعاده وتأثريه عىل األرسة.
• متابعة إجراءات املؤسسات العاملة مع حاالت العنف األرسي ،لتقديم الخدمات الالزمة
لحاالت العنف.
• متابعة وتقييم الخطط والربامج الوطنية املوجهة نحو حامية األرسة من العنف.

محور األرسة والترشيعات الوطنية وحقوق اإلنسان
يعمل املجلس ضمن محور األرسة والترشيعات الوطنية وحقوق اإلنسان عىل توجيه السياسات
والترشيعات األرسية يف إطار املحافظة عىل موروث األمة لقيمي والديني والحضاري والعرف والعادات
الحميدة بتحليل املنظومة الترشيعية املتعلقة باألرسة ،وتحديد األثر الناجم عنها ملا فيه مصلحة
األرسة وأفرادها ،ومبا يساهم يف كسب تأييد صناع القرار ،ونرش الوعي بني أفراد املجتمع بالتشارك
مع املؤسسات الحكومية واألهلية .كام ويساهم املجلس يف صياغة وتعديل السياسات والترشيعات
املتع ّلقة باألرسة ،وتبادل اآلراء مع ّ
املرشعني وصانعي القرار حول القضايا األرسية.

الهدف االسرتاتيجي:
تطوير بيئة ترشيعية مالمئة لحامية األرسة وأفرادها مبا ينسجم مع مبادئ الدستور والفقه اإلسالمي
ومبادئ حقوق اإلنسان الدولية.
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األهداف الفرعية:
• تعزيز املوامئة بني القوانني واالتفاقيات الدولية املتعلقة بشؤون األرسة وأفرادها.
• تضمني مبادئ حقوق اإلنسان يف عملية تحليل النصوص القانونية مع األخذ بعني االعتبار
مصلحة األرسة وأفرادها.
• تطوير سياسات وترشيعات وطنية لتحسني نوعية حياة األرسة وأفرادها من خالل املساهمة يف
وضع املقرتحات والصياغات الخاصة بها.
• تقييم وتحليل الترشيعات القامئة التي تؤثر عىل األرسة وأفرادها وتقديم التوصيات وفقاً
لذلك.
• تبني صانعي القرار للتوصيات الترشيعية املتعلقة باألرسة وأفرادها ،ومتابعة تنفيذها.

محور األرسة والوضع االجتامعي واالقتصادي
يساهم املجلس من خالل محور األرسة والوضع االجتامعي واالقتصادي يف تحسني البيئة االجتامعية
واالقتصادية لألرسة األردنية ،ومتكينها اجتامعيا واقتصاديا لتلبية احتياجات أفرادها املختلفة ،من
خالل رصد املتغريات االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع األردين وأثرها عىل األرسة ،واقرتاح خطط
عمل مناسبة ،والتنسيق مع املؤسسات الوطنية واألهلية والقطاع الخاص ،من خالل تبادل الخربات
واملعلومات واآلراء ،وتزويد صانعي القرار مبؤرشات حيوية تساعدهم عىل أخذ القرارات املناسبة
لتحسني نوعية الحياة االجتامعية واالقتصادية لألرسة األردنية.

الهدف االسرتاتيجي:
تحسني البيئة االجتامعية واالقتصادية لألرسة األردنية ،ومتكني أفرادها من تلبية احتياجاتهم املختلفة.
األهداف الفرعية:
• رسم التوجه العام للسياسات والربامج االجتامعية واالقتصادية من منظور أرسي.
• إبراز أهمية األرسة األردنية وسمو رسالتها ودورها كوحدة اجتامعية اقتصادية متكاملة.
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• توفري املعلومات املتعلقة باملتغريات االجتامعية واالقتصادية وأثرها عىل األرسة ،وتزويد صانعي
القرار واملهتمني بها.
• تعزيز القيم االجتامعية وقدرة األرسة عىل مواجهة التحديات االقتصادية.

محور األرسة والتعليم والثقافة
يساهم املجلس ضمن محور األرسة والتعليم والثقافة يف تحسني مستوى نوعية الخدمات التعليمية
والثقافية املقدمة لألرس األردنية وأفرادها ،من خالل تحليل البيئة واملنظومة التعليمية والثقافية يف
املجتمع األردين ،وتحديد القضايا التي تواجهها ،وتبني املبادرات واملشاريع ذات األولوية ،من خالل وضع
الخطط الوطنية وتنسيق جهود املؤسسات ذات العالقة ،وتزويد صناع القرار بالتوصيات واملؤرشات
الحيوية الدالة عىل مستوى الخدمات التعليمية والثقافية ،والتي تساهم يف اتخاذ القرارات املناسبة
لتحسني مستواها مبا يخدم األرسة األردنية.

الهدف االسرتاتيجي:
تحسني املنظومة التعليمية والثقافية املقدمة لألرسة األردنية وأفرادها.
األهداف الفرعية:
• ضامن جودة الخدمات التعليمية والثقافية املقدمة من قبل املؤسسات ذات العالقة ووصولها
إىل كافة أفراد األرسة األردنية للحصول عىل مستوى حياة أفضل.
• تحسني مستوى الخدمات التعليمية والثقافية لألرسة وتزويد صناع القرار بالتوصيات واملؤرشات
الحيوية.
• زيادة مستوى التنسيق والتشبيك بني كافة املؤسسات الوطنية الحكومية وغري الحكومية
العاملة يف مجال تقديم الخدمات التعليمية والثقافية لألرسة.
• تضمني منظور املوازنات الصديقة للطفل واملراعية للنوع االجتامعي ضمن اولويات املجلس
الوطني لشؤون االرسة.
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محور األرسة والوضع الصحي والبيئي
يساهم املجلس من خالل محور األرسة والوضع الصحي والبيئي يف تحقيق تنمية صحية وبيئية مستدامة
شاملة ،قادرة عىل االستجابة الحتياجات وحقوق األرسة األردنية وأفرادها من خالل رسم السياسات
األرسية الصحية والبيئية ،ورصد القضايا واملتغريات الصحية والبيئية وأثرها عىل األرسة ،وتوفري البيانات
واملعلومات للباحثني واملتخصصني ،وتزويد صناع القرار بالتوصيات العملية واألولويات الوطنية ،ورفع
مستوى الوعي ألهم القضايا الصحية والبيئية من منظور أرسي.

الهدف االسرتاتيجي:
املساهمة يف تحقيق تنمية صحية وبيئية مستدامة شاملة لألرسة األردنية.
األهداف الفرعية:
• رسم التوجه العام للسياسات والربامج الصحية البيئية من منظور أرسي.
• إدراج القضايا الصحية البيئية من منظور أرسي ضمن أولويات صناع القرار.
• دعم وتعزيز دور األرسة األردنية ،وقدرتها يف التصدي للمشاكل الصحية والبيئية.

محور األرسة وتكنولوجيا املعلومات
يسعى املجلس ضمن محور األرسة وتكنولوجيا املعلومات إىل ربط تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
الحديثة بكافة قضايا األرسة واستخدامها كوسيلة النفتاح األرسة عىل العامل ،وتكوين صورة ايجابية
ملواجهة التحديات األرسية للحفاظ عىل متاسك األرسة وحامية أفرادها ،وكذلك تسخري التكنولوجيا لنرش
املعلومات والقضايا املتعلقة باألرسة لتواكب الثورة املعلوماتية الحديثة.

الهدف االسرتاتيجي:
مواكبة التطور التكنولوجي واستخدامه ملصلحة قضايا األرسة وأفرادها.
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األهداف الفرعية:
• دمج قضايا األرسة بأدوات وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطورها.
• متابعة القضايا التكنولوجية ،وأثرها عىل األرسة وأفرادها.
• توظيف التكنولوجيا لنرش املعلومات لكافة الرشكاء واملعنيني واملؤسسات العاملة يف مجال
األرسة وأفرادها.

محور األرسة واإلعالم
يسعى املجلس من خالل محور األرسة واإلعالم إىل توجيه اإلعالم بكافة وسائله نحو إعالم صديق
لألرسة ،ويخاطب األرسة كوحدة متكاملة ،إضافة إىل زيادة الوعي املجتمعي من خالل تطوير حمالت
إعالمية وأنشطة موجهة لألرسة وأفرادها ،وتوظيف اإلعالم بكافة وسائله إلبراز صورة املجلس ودوره
وأهدافه ورسالته والرتويج ألنشطته املختلفة عىل كافة املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
كام ويقوم بزيادة الوعي املجتمعي وحشد الدعم وكسب تأييد صناع القرار للقضايا والسياسات
والخطط األرسية التي يعمل عليها املجلس من خالل تطوير حمالت إعالمية وأنشطة موجهة لكافة
أفراد األرسة ،وكذلك العمل عىل فتح قنوات االتصال مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية،
وتعزيز أوارص التعاون والتنسيق معها مبا يخدم مصلحة األرسة وأفرادها.

الهدف االسرتاتيجي:
توظيف اإلعالم لالرتقاء بنوعية حياة األرسة األردنية وأفرادها.
األهداف الفرعية:
• رفع مستوى الوعي املجتمعي يف القضايا والسياسات والربامج األرسية.
• توجيه القامئني عىل اإلعالم النتهاج سياسات إعالمية تخاطب األرسة كوحدة متكاملة.
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• الرتويج للقضايا والسياسات والخطط األرسية لدى صانعي القرار.
• تعزيز صورة املجلس والتعريف بدوره ورسالته وأهدافه والرتويج لربامجه و أنشطته عىل كافة
املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.
• فتح قنوات االتصال مع املؤسسات اإلقليمية والدولية املعنية بشؤون األرسة لدعم برامج
املجلس املختلفة.

محور التطوير املؤسيس
الهدف اإلسرتاتيجي:
تطوير البنية املؤسسية مبا يضمن استدامة وجودة برامج املجلس وأنشطته املختلفة.
وينفذ املجلس أهداف التطوير املؤسيس من خالل األدوار التالية:

نظم املعلومات
يسعى املجلس إىل تحديد احتياجاته يف تكنولوجيا املعلومات ،وتأمني األدوات والتطبيقات التكنولوجيا
الرضورية مبا ينسجم ويتواءم مع عمل الربامج واألقسام املختلفة .كام ويسعى املجلس للعمل عىل
رفع مستوى الوعي ،ومتابعة املستجدات لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها نظم
املعلومات واالستعانة بها ،إضافة إىل التحسني املستمر ألعامل نظم املعلومات املستخدمة يف املجلس.
األهداف الفرعية:
• تطوير أنظمة معلومات تسهل الوصول إىل املعلومات والبيانات املتعلقة بشؤون األرسة
وأفرادها.
• تطوير املوقع اإللكرتوين للمجلس ،وتغذيته باملعلومات املحدثة باستمرار.
• تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمجلس ،وضامن استمرارية الدعم التكنولوجي وزيادة
كفاءته.
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تنمية وإدارة املوارد املالية والبرشية
يسعى املجلس إىل االرتقاء بتحسني أدائه من خالل تطوير النظم املالية واإلدارية ،باإلضافة إىل تنمية
املوارد املالية والبرشية ،ومراقبة اإلجراءات اإلدارية لضامن سري وتنفيذ مشاريع وبرامج املجلس ،وإدامة
عملها بأفضل إنتاجية ،وتعزيز الرشاكة والتشبيك من خالل تبادل الخربات واملعلومات.
األهداف الفرعية:
• العمل عىل إيجاد نظام متكامل إلدارة الجودة الشاملة يف املجلس الوطني لشؤون األرسة،
يضمن كفاءة النظام اإلداري واملايل وإدارة التخطيط االسرتاتيجي.
• تعزيز القدرات البرشية من خالل تزويد الكادر باملعارف واملهارات واألدوات الالزمة للقيام
بأعامله عىل أكمل وجه ،وتحقيق التكامل واالنسجام بني التزامات املجلس وطبيعة الكادر
فيه.
• ضبط آليات استدامة الكادر الوظيفي ،وتوفري البيئة املالمئة لزيادة اإلنتاج.
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منهجية متابعة وتنفيذ اسرتاتيجية املجلس
لألعوام  2013 - 2009وآليات تنفيذها:
سيقوم املجلس لضامن متابعة تنفيذ اسرتاتيجية لألعوام  ،2013 – 2009باالعتامد عىل نظام املتابعة
والتقييم املحوسب كأساس لعملية املتابعة والتقييم ،وذلك باالستناد إىل خطط العمل املنبثقة عن
اسرتاتيجية املجلس .كام وستعمل الربامج واألقسام يف املجلس عىل تزويد قسم املتابعة والتقييم
بتقارير دورية لضامن تنفيذ الخطط املوضوعة وفق اإلطار الزمني املحدد لها ،وإجراء التحسني الالزم
عىل مسار الخطط إذا لزم األمر.
ويف نهاية السنوات الخمسة يقوم قسم املتابعة والتقييم يف املجلس بتقييم الخطة االسرتاتيجية بناء
عىل تقارير التقييم وعرضها عىل مجلس األمناء الستخالص الدروس وتحديد الخطوات املستقبلية.
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