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تقديم:
يف  25أيار عام  1946أعلن استقالل اململكة األردنية الهاشمية ،وصدر يف العام ذاته أول دستور
أردين ،حيث نص هذا الدستور عىل أن السلطة الترشيعية تناط مبجلس األمة وامللكّ ،
وأن مجلس
األمة يتألف من مجلسني :مجلس أعيان ،ومجلس نواب ،حيث يتألف مجلس األعيان ،مبا فيه
الرئيس ،من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ،ويتم تعيني األعضاء من قبل جاللة امللك
مبارشة ضمن رشوط حددها الدستور.
ويقوم مجلس األعيان بدور ترشيعي يقوم عىل صياغة الترشيع واصداره ،مبا ينظم العالقة بني
املواطن والدولة واملواطنني أنفسهم ،ويقوم بهذا الدور من خالل اللجان املتخصصة املشكلة
داخل املجلس والتي تختص ك ًال منها بجانب ترشيعي معني.
ولفاعلية عمل اللجان يف مجلس األعيان يتم التواصل مع املؤسسات الرسمية والخاصة ملناقشة
القضايا الترشيعية املختلفة ومنها قضايا األرسة.
هذا وقد عمد مجلس األعيان تشكيل لجنة شؤون األرسة املؤقتة لطرح القضايا األرسية ذات
االرتباط الترشيعي ومناقشتها مع املختصني وذوي العالقة ومراجعتها وتقديم املذكرات القانونية
تباعا ،واملتضمنة القضايا ذات العالقة باألرسة وذلك لتعزيز إدماج مفهوم النهج الترشيعي من
منظور ارسي و مفاهيم حقوق االنسان يف السياسات العامة ،وبيان التوجهات املستقبلية ،حتى
تتبنى كافة الجهات واملؤسسات الرسمية مفهوم الحقوق االرسية ،ويرتجم دور اللجنة يف التنسيق
مع املؤسسات العامة والخاصة من خالل التواصل مع مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس
االعيان والنواب يف املجلس الوطني لشؤون األرسة ،والذي من خالله متت مناقشة أهم القضايا
التي متس األرسة األردنية ذات األولوية املشرتكة ،واملضمنة يف هذا الكتيب.
ويأيت اصدار هذا الكتيب لغايات تحقيق الفائدة لكافة املعنيني من مرشعني وصانعي سياسات
عامة ،متضمناً موجزاً عن أهم القضايا التي ناقشتها لجنة شؤون األرسة بالتعاون مع املجلس
الوطني لشؤون األرسة.
آملني أن يبقى التواصل مع املؤسسات الوطنية خاصة املجلس الوطني لشؤون األرسة لتحقيق
مستوى حياة أفضل لألرسة األردنية.
طاهر املرصي
							
رئيس مجلس األعيان
							
كانون الثاين 2010
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مقدمة:
ضمن مهمة املجلس الوطني لشؤون األرسة يف تعزيز مساهمة الربملانيني يف صنع وتطوير سياسات
وترشيعات خاصة باألرسة يف اململكة األردنية الهاشمية ،وتعزيز أداء املؤسسات الوطنية ووعي
املجتمع بقضايا األرسة ،واملواءمة بني املعطيات الوطنية األردنية واالستحقاقات التي ترتتب عىل
االتفاقيات الدولية املعنية باألرسة؛ فقد عمل املجلس عىل إنشاء «مكتب الدعم الفني للتواصل
مع مجليس األعيان والنواب».
ويعترب هذا املكتب آلية فنية تعمل مع اللجان املختلفة يف مجليس األعيان والنواب لتعزيز دور
الربملانيني ،والتشبيك بينهم وبني كافة املؤسسات الرسمية واالهلية ،اضافة اىل املؤسسات الدولية،
من خالل اعداد الدراسات التي تهم األرسة األردنية ،وتقديم الدعم الفني للجان الفنية الفرعية
عىل مشاريع القوانني والقوانني املقرتحة ،وتنظيم الحلقات النقاشية ما بني الربملان ومنظامت
املجتمع املدين ،إضافة إىل العمل مع الوزارات املختلفة لدراسة القوانني واقرتاح التعديالت
املناسبة.
ويهدف املجلس الوطني لشؤون األرسة من انشاء مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس
األعيان والنواب إىل تعزيز دور الربملانيني يف طرح القضايا ذات الصلة باألرسة يف أعامل املؤسسة
الربملانية من خالل األدوات الترشيعية والرقابية والسياسية واملالية املتاحة.
إضافة إىل تطوير وسائل التواصل بني الربملانيني وهيئات املجتمع املدين ،والسيام لدعم الفهم
املشرتك لقضايا األرسة.ودعم الجهود املشرتكة والتنسيق بني املواقف يف األوساط الربملانية واملدنية،
مبا يعزز القدرة لدى املؤسسات واملجتمع األردين عىل تطوير األداء (الربملاين واالجتامعي األهيل)،
يف مجال سياسات األرسة.
هذا وقد تكرم دولة رئيس مجلس األعيان باملوافقة عىل نرش مضمون جلسات لجنة األرسة
يف كتيب ،إللقاء الضوء عىل أبرز القضايا التي متت مناقشتها لتعميم االفادة من مضمونها من قبل
املؤسسات املختلفة ،وسيتم ابراز مضمون كل جلسة من الجلسات واملسؤول الذي تم استضافته بها.
راجني أن يكون هذا الكتيب قد تناول أبرز القضايا األرسية التي تظهر يف املجتمع األردين ،كام
سيواصل املجلس الوطني لشؤون األرسة العمل عىل طرح القضايا األرسية يف مجليس األعيان
والنواب ليك ّون سلسلة من القضايا التي توضع أمام املسؤولني.
األمني العام /املجلس الوطني لشؤون األرسة
				
الدكتورة هيفاء أبو غزالة
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الجلسة رقم.)1( :
الرئاسة :دولة السيد زيد الرفاعي /رئيس مجلس األعيان
التاريخ.2008/4 /14 :
الحضور:
السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل الدكتور مروان كامل.
-4
5معايل السيد هشام التل.
-5
6معايل السيدة سلوى املرصي.
-6
7معايل السيد عقل بلتاجي.
-7
8معايل الدكتور محمد الوحش.
-8
9معايل الدكتور وليد املعاين
-9
1010معايل السيد أمجد املجايل.
1111سعادة السيدة وجدان الساكت.
1212سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
1313سعادة السيد سميح املومني.
1414سعادة السيدة جانيت املفتي.
1515سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

اجتمعت اللجنة برئاسة دولة رئيس مجلس األعيان ،حيث تم يف الجلسة انتخاب الدكتورة هيفاء
أبو غزالة رئيساً للجنة ،إضافة إىل مناقشة مهام اللجنة وآلية عملها.
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الجلسة رقم.)2( :
الضيف :معايل السيدة هالة لطوف /وزير التنمية االجتامعية.
التاريخ.2008/4/22 :
املوضوع :األرسة وحقوق الطفل
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيد رياض الشكعة.
-1
2معايل الدكتور محمد حمدان.
-2
3معايل الدكتور مروان كامل.
-3
4معايل السيد هشام التل.
-4
5معايل الدكتور محمد الوحش.
-5
6معايل الدكتور وليد املعاين.
-6
7سعادة السيدة وجدان الساكت.
-7
8سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-8
9سعادة السيد سميح املومني.
-9
 1010سعادة السيدة جانيت املفتي.
1111سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
ثانياً :السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل الدكتورة رويدة املعايطة.
-1
2معايل السيد سامل التــــــرك.
-2
3سعادة الدكتور مناف حجـــازي.
-3

األسرة وحقوق الطفل
يعد األطفال من الفئات الضعيفة يف املجتمع والتي تحتاج إىل حامية ورعاية من نوع خاص؛ حيث
يشكل نسبة عدد األطفال دون سن الخامسة عرش ما نسبته  %38من السكان ،كام أن حوايل %1
من األرس التي لديها اطفال اعامرهم أقل من الثامنة عرش ال يعيشون مع كال الوالدين يف حني ان
نسبة قليلة من األرس  %0,1لديها تيتم من األب واألم ،وترتفع النسبة إىل حوايل  %3إىل التيتم من
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األب او األم ،كام أن غالبية األطفال دون الثامنة عرش ( )%94يعيشون مع كال الوالدين.1
لذلك حرصت الترشيعات الوطنية عىل شمول قضايا األطفال عىل اختالف أنواعها بالحامية
وتنظيم الخدمات املقدمة لهم ،ومن ذلك خدمات التعليم والصحة والعمل والتنمية االجتامعية،
ذلك أن املعدل الكيل لالطفال امللتحقني بالتعليم حتى عمر  15سنة يزيد عن  ،%92ويربز التباين
بني الجنسني عند سن  15سنة حيث يبلغ معدل اإللتحاق  %94بني اإلناث مقابل  %92للذكور.
أما يف مجال العمل فقد بلغ عدد األطفال العاملني  32676طف ًال عام ًال يف الفئة العمرية 17 -5
سنة للعام  ،2008أي مانسبته  % 1,8من مجموع عدد األطفال يف هذه الفئة العمرية ،واستحوذ
األطفال الذكور ،عىل النسبة األكرب من مجموع األطفال العاملني ،حيث بلغت نسبتهم %89
ويشار إىل أن هناك مجموعة من األطفال يعملون يف أعامل صعبة وشاقة؛  %36منهم يعملون يف
اصالح املركبات %27 ،يف الزراعة والصيد %4 ،يف الفنادق واملطاعم .وبحسب البيانات فإن متوسط
أجر الطفل ال يزيد عن  81دينار شهري ،كام أن ما نسبته  %85من األطفال العاملني قد تركوا
املدرسة بعمر .172-12
وقد تضمنت الترشيعات األردنية مجموعة من األحكام املتعلقة بشؤون األطفال املحتاجني
للحامية والرعاية والذين يعيشون يف الظروف الصعبة كاأليتام واملتسولني واملحرومني من الرعاية
األرسية واملعرضني للعنف ،كام نظمت خدمة التعليم والتعليم اإللزامي وخدمات رياض األطفال
وتهيئة البيئة املناسبة لتلقي العلم ،كام عملت الترشيعات عىل بيان سن العمل والظروف التي
يسمح فيها للطفل بالعمل ،واملسؤوليات املرتتبة عىل رب العمل تجاه الطفل العامل ،من جهة
أخرى فقد جاءت الترشيعات املعنية بتقديم الخدمات الصحية لرتعى الطفل منذ مرحلة الحمل
بتقديم خدمات األمومة والطفولة وحامية الحق يف الحياة والسالمة الجسدية وتأمني املطاعيم
الالزمة والشمول بالتأمني الصحي.
إضافة إىل تنظيم برامج التأهيل وإعادة الدمج لألطفال ذوي اإلعاقات واألطفال يف نزاع مع
القانون ،وبالتايل فإن املنظومة الترشيعية املتعلقة باألطفال تشمل إقرار الحقوق املتعلقة بهم
وترجمتها إىل برامج تنفيذية تضمن حامية هذه الحقوق.
ومن خالل الدورالذي تقوم به وزارة التنمية اإلجتامعية برعاية الطفولة واالمومة وشؤون االرسة
واإلرشاف عىل املؤسسات املحلية التي تعمل يف الرعاية اإلجتامعية الخاصة باالطفال واالحداث
11مسح السكان والصحة األرسية  /دائرة االحصاءات العامة 2007
22املسح الوطني لعمل األطفال يف األردن  /دائرة االحصاءات العامة.2008 - 2007
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الجانحني إضافة اىل مكافحة الترشد والتسول والبغاء واالتجار بالنساء واالطفال ،فقد كان من
الرضورة طرح قضية الخدمات املقدمة للطفل من خالل وزارة التنمية االجتامعية ،وتلك التي
تضمنتها الترشيعات الوطنية وخاصة قانون حقوق الطفل والذي تم سحبه من قبل الحكومة،
إلعداد قانون جديد يايت منسج ًام مع االتفاقية الدولية التي تم التوقيع عليها ،والقضايا التي
استجدت منذ وضع مسودة القانون االوىل ،مثل قضية األطفال املرتوكني ،كذلك الدمج بني املواد
اإلجرائية والحقوقية يف القانون لغايات تسهيل تطبيق النصوص وضامن الحقوق عىل أرض
الواقع.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان ومنها:
-1

1رضورة اهتامم الحكومة مبشاريع القوانني االجتامعية وبشكل أكرث شمولية واتساع،
وعدم تعطيلها كونها متعلقة بالجوانب اإلنسانية ومردودها االجتامعي كبري.

-2

2رضورة زيادة مخصصات وزارة التنمية االجتامعية بشكل يزيد من القدرة املؤسسية
للقيام باملهام املوكلة لها من حيث رعاية األيتام والعنف األرسي واألحداث والفقر
ورعاية املسنني وحقوق الطفل والبطالة.

-3

3حل مشكلة األطفال مجهويل النسب جذريا من خالل الحد من العالقات غري الرشعية،
وايجاد برامج توعية وتدريب ،والرتكيز عىل الواعظني والواعظات للعمل عىل تنمية
الوازع الديني وبيان أهمية املنظومة املدنية.
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الجلسة رقم.)3( :
الضيف :معايل الدكتور تيسري النعيمي  /وزير الرتبية والتعليم.
التاريخ.2008/5/19 :
املوضوع :األرسة والتعليم
الحضور:
السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل السيدة سلوى املرصي
-4
5معايل السيد هشام التل.
-5
6سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-6
7سعادة السيد سميح املومني.
-7
8سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-8

األسرة والتعليم
يعترب قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم  3لسنة  ،1994هو الترشيع الوطني الذي ينظم مهمة
الرتبية والتعليم يف األردن؛ بحيث يبني األدوار التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم يف تحقيق
مهامها الرتبوية والتعليمية ،ومنها التعليم اإللزامي األسايس؛ فتظهر الحاجة امللحة نحو مناقشة
إلزامية التعليم وقضية ترسب الطالب من املدارس ،ذلك ان التعليم هو حق لكل مواطن أردين،
وتتكفل وزارة الرتبية والتعليم بضامنه للجميع ،مام ترتب عليه اتخاذ آليات خاصة إللزام األهل
بإلحاق أطفالهم بالتعليم ،ترجمة للخطط والربامج واإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة للحد من
مشكلة ترسب الطالب.
ويظهر واضحاً التطور التاريخي ملنحى التعليم يف األردن ،حيث تم رفع مستوى التعليم األسايس
إىل عرش سنوات ،األمر الذي يؤدي إىل التحفيز والتشجيع للتعلم وفتح باب العلم لفرتة أطول،
وضامن الفرصة يف حالة عدم تسجيله يف العام املقرر لاللتحاق باملدرسة.
وقد أشارت اإلحصائيات إىل أن معدل التحاق األطفال باملدارس يف عمر أربع سنوات بنسبة %94
وهو عمر مبكر مقارنة يف بدء قبول عمر األطفال والذي يرتاوح من خمس سنوات ومثانية أشهر
11

وحتى ست سنوات وثالثة أشهر ،وترتاوح نسبة االلتحاق يف الفئة العمرية من  8 -6سنوات بـ
 %98وعمر  9سنوات  %99فيام يقل معدل التحاق الطلبة يف عمر  17 -16سنة ،وترتاوح نسبة
الترسب أربعة آالف من كل مليون ويكون متوسط االجاميل أكرث من  2500طالب معظمهم يف
صفي التاسع والعارش من أصل  1,600,000طالب.3
وقد أشارت البيانات إىل أن أهم أسباب الترسب هي الدوافع االقتصادية ،حيث يقوم الطالب
مبساعدة أرسهم من خالل العمل لتأمني الدخل ،إضافة للواجبات العائلية املوكلة إليهم لرتبية
أخوتهم األطفال ورعاية آبائهم يف حالة املرض ،وبالتايل مامرسة الطلبة أعباء عائلية غري مدفوعة
وغري معدودة.
كام تبني ان أكرب نسبة عاملة لالطفال موجودة يف أربع مناطق( :األغوار كونها منطقة زراعية،
الرصيفة وسحاب كونها مناطق صناعية ،البرتاء كونها منطقة سياحية ،والعاصمة عامن لتوافر
فرص العمل) ولكن هذا ال مينع أن نسبة التحاق الطالب باملدارس ما زالت عالية.
وتبذل وزارة الرتبية والتعليم الجهد إليجاد نظام متكامل لتوفري الحاجات التعليمية عن طريق
التواصل مع أولياء األمور وتطوير خطط عالجية بتوافر برامج غري نظامية يف الوزارة مثل الدراسات
املسائية والدراسات املنزلية والدراسات الصيفية ومحو األمية والدراسات لثقافة املترسبني بشكل
يحفز استمرارهم يف التعليم.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1رضورة فرض عقوبات عىل تشغيل األطفال ألقل من  16سنة وبصورة غري قانونية،
وتشديد الرقابة من قبل وزارة العمل.

-2

2التأكيد عىل التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية والتنمية السياسية ملعالجة
مشكلة الفقر.

-3

3العمل عىل تفعيل دور املعلم يف املدرسة ،بحيث يقوم بزيارة األهل واالطمئنان عىل
الطالب يف حال انقطاعه عن املدرسة مام ينم عن جدية واهتامم.

 3وزارة الرتبية والتعليم ،وفقا ملا بينه معايل الوزير يف الجلسة.
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-4

4تعزيز قدرات املرشدين الرتبويني ،من خالل التدريب والتأهيل املستمر ،وتوفري أكرث
من مرشد تربوي يف املدارس املحتاجة وبشكل يساعد عىل حل مشاكل وقضايا الطالب
بصورة أرسع.

-5

5توفري البيئة املدرسية املناسبة من خالل األمن واألمان وحظر العنف واإلهانة ،بالتعاون
والتنسيق مع األرسة.

-6

6مراقبة أداء الطالب يف املدرسة ورضورة إيالء االهتامم يف مرحلة الصفوف األوىل والتي
يكون الرتفيع فيها تلقائياً.

-7

7تعديل قانون الرتبية والتعليم لفرض غرامات عىل األهل يف حال ترسب وتغيب الطفل
عن املدرسة أسوة ببعض الدول العربية ،مام له أثر إيجايب وكبري للقضاء عىل األمية.

-8

8زيادة االهتامم باليوم العاملي للمعلم لتقدير ومكافئة جهود املعلمني والحرص عىل
تخصيص يوم للمعلم األردين.

13

الجلسة رقم.)4( :
الضيف :معايل الدكتور صالح املواجدة /وزير الصحة.
التاريخ.2008/6/1 :
املوضوع :التأمني الصحي لكبار السن ومرىض الرسطان.
الحضور:
السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيد رياض الشكعه.
-1
2معايل الدكتور محمد حمدان.
-2
3معايل السيد هشام التل.
-3
4معايل السيد عقل بلتاجي.
-4
5معايل الدكتور محمد جمعة الوحش.
-5
6معايل الدكتورة نوال الفاعوري.
-6
7سعادة السيد سميح املومني.
-7
8سعادة السيدة جانيت املفتي.
-8
9سعادة السيدة وجدان الساكت.
-9
1010سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.

التأمين الصحي لكبار السن ومرضى السرطان:
قد يكون اإلنجاز األردين الرائد يف مجال الرعاية الصحية وتأمني الخدمات من خالل توفري الغطاء
العام للتامني الصحي،حيث يعترب من اإلنجازات الهامة التي قامت بها وزارة الصحة وذلك مبوجب
القرار الصادر باالستناد إىل نظام التأمني الصحي املدين لسنة  2006والذي مبوجبه قرر مجلس
الوزراء املوافقة عىل إرشاك الفئة العمرية من سن ستني عاماً فأكرث ضمن مظلة التأمني الصحي
يف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة مع إمكانية شمولهم بخدمات التأمني الصحي من قبل
الخدمات الطبية امللكية يف حال عدم توفر أمكانية املعالجة يف مستشفيات وزارة الصحة.
وتسعى وزارة الصحة إىل تطوير مجال الرعاية الصحية وتأمني الخدمات العالجية والوقائية
والرقابية وتوفري الغطاء العام للتأمني الصحي ،وقد أشارت اإلحصائيات 4إىل أن  %78.85من
املواطنني األردنيني هم تحت غطاء التأمني الصحي عىل اختالف انواعه من تأمني عسكري،
وحكومي ،ومدين وخاص ،وأن التأمني الصحي املجاين الذي يغطي تكاليف فئة كبار السن ال
 4وزارة الصحة ،وفقا ملا بينه معايل الوزير يف الجلسة
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يتجاوز أربعة آالف مواطن تقريباً ،وقد بدأت الوزارة من تاريخ  2008/4/10بتأمني ما يقارب 80
ألف مواطن من اصل  300ألف ومن املتوقع اكتامل العدد حتى نهاية هذا العام ،حيث ستزيد
نسبة التغطية بالتأمني من  %78إىل  %85ويشكل العدد الباقي نسبة  ،%15مام يدعو وزارة الصحة
إىل رصد مبالغ اضافية لتشمل تأمني باقي املواطنني.
إال أن هناك العديد من الثغرات التطبيقية التي قد تواجه هذه الفئة العمرية الحرجة والتي
تعاين يف مجملها من مشاكل صحية بسبب تقدم العمر ،قد يجيب عليها توضيح التساؤالت
التالية:
-1

1يف حال عدم وجود أي قدرة عىل استقبال كبار السن لدى مستشفيات وزارة الصحة،
ما هي اآللية املتبعة يف عملية التحويل إىل الخدمات الطبية امللكية أو املستشفيات
الخاصة ،وهل تراعى فيها الحالة التي يكون عليها كبار السن من الضعف أو غريه.

-2

2عالقة التأمني الصحي الخاص بكبار السن وقيمة التغطية التي يتحملها التأمني واملؤمن
عليه يف حال تم التحويل إىل املستشفيات الخاصة.

-3

3يواجه كبار السن العديد من اإلشكاليات حول دفع التأمني لدى املستشفيات الخاصة
قبل استقبال الحالة فام هو السند الترشيعي للمستشفيات الخاصة بعدم قبول إدخال
املريض إال بعد دفع التأمني حتى يف الحاالت الطارئة.

-4

4ما هي درجة تأمني كبار السن وفقاً لنظام التأمني الصحي املدين وما مزايا هذا التأمني،
فهل هناك نسبة تحمل عىل املؤمن عليه أو أن هناك عالجات أو خدمات معينة غري
مشمولة بهذا التأمني الصحي ،مع مراعاة أن أغلب األمراض التي يعاين منها كبار السن
هي أمراض مزمنة.

-5

5هل هناك اشرتاط حول وجوب تأمني أفراد أرسة كبار السن كإجراء الستكامل تأمينه.

ومن أهم الصعوبات التي تواجه التأمني الصحي الخاص بكبار السن؛ التحول النمطي لألمراض
وظهور أمراض جديدة تحتاج لكلفة عالية وبالتايل تزايد اإلنفاق عىل الصحة.
وقد بني تقرير تحليل الوضع الصحي من خالل اسرتاتيجية كبار السن أن األردن يحتاج إىل املزيد
من الخدمات الحيوية يف مجال صحة كبار السن ،مثل :تأمني الرعاية الطبية والتمريضية املنزلية؛
وزيادة عدد العيادات واملراكز الصحية املؤهلة؛ وتأسيس أقسام متخصصة لتقديم خدمات شاملة
لهم يف املستشفيات واملراكز الصحية .كام أن هنالك حاجة ملحة لتوسيع نطاق الفرص التعليمية
يف ميدان العلوم الصحية للشيخوخة.
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كام تتجه وزارة الصحة نحو تنظيم عملية عالج مرىض الرسطان ومراعاة للحالة النفسية عند
إجراء معامالت اإلعفاء الحكومي بتمديد مدة العالج يف مستشفى الحسني للرسطان سنة كاملة
بدالً من ستة أشهر يتم تحديدها كام كانت سابقا.
ذلك أن الخدمات الطبية العالجية تقترص عىل مركز الحسني للرسطان ومستشفى البشري من
خالل قسم العالج باألشعة وبالتايل عجز القدرة االستيعابية األمر الذي يؤدي إىل زيادة معامالت
واجراءات التحويل.
كام ان هناك توجه لدى وزارة الصحة بتخفيض رضائب ورسوم األدوية ،فقد قامت الوزارة
بدراسة لالعفاء بنسبة  %4من سعر الدواء ،حيث يرتاوح العبء عىل الخزينة ما يقارب  10ماليني
دينار كتقدير سنوي.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1رضورة اعداد نرشات أو نرش اإلجراءات املستجدة يف وزارة الصحة يف الصحف اليومية
إن أمكن ،وذلك لضامن اعالم كافة املواطنني بهذه التغريات ولبيان طريقة التطبيق
للفئات التي ستتم معالجتها سواء يف مستشفيات الوزارة أو آليات التحويل الطبية
وغريها ،مع بيان النسبة التي يتم دفعها من املريض للقطاع الخاص بشكل واضح.

-2

2أن تشكل الوزارة لجنة تعمل عىل دراسة واضحة وشاملة لدخل األرسة وامكاناتها وبيان
القدرة املالية يف ظل املمتلكات الخاصة؛ حتى ال تكون االعفاءات مبنية عىل املعرفة
الشخصية والعالقات االجتامعية ،وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية االجتامعية.

-3

3االهتامم بتخفيض سعر األدوية كونها غالية الثمن وذات تكاليف عالية خاصة يف
األمراض املزمنة مثل السكري والكىل.

-4

4اعادة النظر باللجان الطبية اللوائية ،وتشديد الرقابة واملتابعة واالرشاف ،مع التنويه إىل
رضورة تكثيف زيارة املفتشني للمستشفيات الخاصة.

-5

5رضورة وجود سند قانوين لبعض الحاالت املرضية التي يسمح لها باملعالجة مبارشة بدالً
من اإلحالة إىل اللجان الطبية اللوائية للحد من اعداد املراجعني.
16

-6

6تدريب املستخدمني واملمرضني واألطباء كوسيلة اجرائية ومهارة طبية عالية للتخفيف
عىل مراكز معالجة الرسطان مام يزيد القدرة عىل استقبال أكرب عدد ممكن من كبار
السن ومرىض الرسطان.

-7

7رضورة دعم الوزارة للجمعيات التي تدعو إىل التربع باألعضاء بشكل أكرب.
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الجلسة رقم.) 5 ( :
الضيف :عطوفة املهندس عمر املعاين /أمني عامن.
التاريخ2008/7/9 :
املوضوع :عامن مدينة صديقة لكبار السن.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل السيد عقل بلتاجي.
-4
5معايل السيد أمجد املجايل.
-5
6سعادة السيدة جانيت املفتي.
-6
7سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-7
ثانياً :السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل السيد سامل التــــــرك.
-1
2سعادة السيد أحمد العايد العجارمــه.
-2
3معايل السيد ميشيل حامرنة.
-3

عمان مدينة صديقة لكبار السن:
تضطلع أمانة عامن مبهمة تطوير محافظة العاصمة عىل صعيد املخططات والتنفيذ لألفكار
والتصاميم ،ومن أهم املبادرات التي أقامتها األمانة إنشاء مدينة صديقة لألطفال باإلضافة إىل
البدء والتخطيط إلنشاء مدينة صديقة لكبار السن وحيث تعد اململكة من أوىل الدول التي
تهدف إىل رعاية هذه الفئة.
ويشار إىل أن غالبية كبار السن يتمركزون يف الفئات العمرية ( )64-60و ( ،)74 -65حيث يالحظ
ان نسبة كبار السن تتناقص تدريجياً بارتفاع العمر ،وتفيد نتائج التعداد العام للسكان واملساكن
عام  2004إىل أن نسبة كبار السن ( 60فأكرث) من الذكور بلغت  %51.3ومن اإلناث  ،%48.7أما
عن الحالة الزواجية لكبار السن؛ فإن  %71.5منهم متزوجون ،منهم  %92.6من الذكور و%49.4
من اإلناث.
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وعن التوزيع الجغرايف لكبار السن حسب املناطق السكنية فإن  %79.7منهم يقيمون يف املناطق
الحرضية ،وعن الحالة التعليمية فإن  %50.7منهم أميون.
وقد بلغت نسبة كبار السن العاملني  %2.8من مجموع السكان العاملني يف األردن ،كام بلغت
نسبة العاملني من كبار السن  %10من مجموع كبار السن؛  %90.3منهم يعملون يف القطاع
الخاص ،و %9.2يف القطاع العام ،و % 41.8يعملون بأجر.
كام بلغت تكلفة الرعاية الصحية لألشخاص املسنني ما يقارب  599مليون دينار اردين أي ما نسبته
 %74من اجاميل النفقات العالجية.5
وعىل الرغم من أن دميغرافية اململكة تعد مدينة غري مناسبة ومالمئة لكبار السن خاصة يف
هندسة األرصفة وعلوها وطبيعة الشوارع يف انحدارها ،فقد حرصت األمانة عىل بذل أقىص
جهودها للحد من هذه العوائق حيث أنها قامت بإنشاء العديد من الجسور واألنفاق املخصصة
للمشاة لتمكينهم يف قطع الشارع وتقليل علو األرصفة .أما بالنسبة للمرافق الصحيــــــة (
املراحيض) فهناك توجه لدى األمانة بطرح العطاء العدادها حسب املواصفات الصحية والبيئية
املالمئة.
وتحرص األمانة عىل إعفاء كبار السن من رسوم وسائل النقل ،كام وتعمل األمانة ضمن املخطط
الشمويل للحد من التوسع يف عامن وذلك نتيجة للتغري يف النمط االجتامعي حتى ال يسبب
السكن البعيد عن مكان العمل مشكلة بالنسبة لكبار السن ،كام قامت األمانة بإنشاء مراكز
تأهيل لكبار السن للتأكيد عىل التفاعل االجتامعي خاصة بني كبار السن مثل (جمعية رجال
الدولة ،نادي الرياضيني).
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
1 -1رضورة اإلتفاق عىل تعريف لكبار السن واعتامد اسم ثابت يتم تداوله حيث أن هناك
العديد من املسميات مثل ( الكهل ،الشياب ،الكبار) باإلضافة إىل تحديد الســــن ( أي
 60سنة فأكرث كام هو معرف عاملياً وفقاً ملنظمة الصحة)
 2 -2تخصيص محطات وقوف النتظار الحافالت لكبار السن باإلضافة إىل كرايس مكتوب
عليها كبار السن.
 5االسرتاتيجية الوطنية لكبار السن  /املجلس الوطني لشؤون األرسة .2008
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-3

 3الحد من الالفتات واإلعالنات التي يتم وضعها يف وسط الشارع بشكل تغطي بعض
الشاخصات املرورية التي تعيق السري وعدم رؤية السيارات القادمة خاصة بالنسبة
لكبار السن.

-4

 4اهتامم األمانة بشكل أفضل مبواقف السيارات والحد من الغرامات املفروضة كبدل
كراج للبنايات التجارية.

-5

 5استخدام املراحيض بطريقة الكرتونية وذلك للحفاظ عىل نظافة هذه األماكن وسهولة
استخدامها.

-6

 6االهتامم بتطوير ثقافة املدن والتوسع يف املشاريع خارج حدود العاصمة للحد من
هجرة الريف إىل املدينة.

-7

 7العمل عىل زيادة عدد الحدائق واملتنزهات يف املدن نظراً لوجود مساحات واسعة
وفارغة ،حيث أنها تضفي مزايا جاملية وتفتح باب للعالقات االجتامعية باإلضافة إىل
الرتفيه النفيس خصوصاً لكبار السن واألطفال.

-8

8االهتامم مبوضوع البيوت السكنية والتي يتم تحويلها إىل تجاري بشكل يؤثر سلباً عىل
سكان املنطقة.

-9

9إعادة النظر يف تخطيط الطرق وطريقة إنشائها بشكل مريح لالستخدام ،وزيادة
التوعية املرورية والحرص عىل تثقيف املواطنني بقانون السري ومعرفة مواده من خالل
وسائل الدعاية واإلعالن واملدارس بشكل يعكس ظاهرة حضارية ايجابية يف االلتزام
لقواعد املرور والسري.
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الجلسة رقم.) 6 ( :
الضيف :فضيلة القايض عصام عربيات /مدير عام املحاكم الرشعية
التاريخ.2008/8/5 :
املوضوع :القضايا األرسية ومكاتب االصالح والتوفيق األرسي
يف املحاكم الرشعية.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور مروان كامل
-3
4معايل السيد هشام التل.
-4
5معايل السيدة سلوى املرصي.
-5
6سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-6
7سعادة السيد سميح املومني.
-7
8سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-8
ثانيا :السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل السيد سامل التــــــرك.
-1
2سعادة السيد عايد العضايلــــــه
-2
 3سعادة السيد أحمد العايد العجارمــه
-3
4سعادة السيد خري الدين هاكــــوز
-4

القضايا األسرية ومكاتب االصالح والتوفيق األسري في المحاكم
الشرعية:
يعترب قانون األحوال الشخصية األردين الترشيع الناظم للعالقات األرسية القامئة عىل أساس
الزواج ،بحيث يبني رشوط عقد الزواج واألحكام املرتتبة عىل هذا العقد من حقوق وإلتزامات،
وحيث أن تطبيق أحكام القانون ومراعاة الحقوق لكال الطرفني هو الكفيل لضامن استقرار األرس
األردنية ،وهو الهدف األسايس الذي تسعى لتحقيقه مختلف املؤسسات يف مجتمعنا من خالل
حامية األرسة واملحافظة عىل بنيانها وتأسيس أرس أردنية يسودها الود والتفاهم والتعاون.
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هذا وقد بلغ اجاميل حاالت الزواج يف العام  ) 66581( 2008يف اململكة كان منها ( )9014حالة
زواج أقل من  18سنة بالنسبة للزوجة.6
ومن اهم ما يرتبط باألرسة من قضايا؛ تلك املتعلقة باألحوال الشخصية ومنها:
أو ًال :النفقة:
إن النفقة حق مرشوع ملن تجب له النفقة ويلزم املكلف بدفعها وذلك بناء عىل قاعدة الغرم
بالغنم ،فالزوج ملزم بالنفقة عىل زوجته ،والنفقة بشكل عام ال تقترص عىل العالقة الزوجية فهي
متتد وتتعدى إىل األصول والفروع كنفقة الوالدين.
وقد كرمت الرشيعة اإلسالمية املرأة فأوجبت نفقتها عىل زوجها وذلك نظراً لدورها االجتامعي
الكبري يف الحفاظ عىل األرسة ،وتشمل املأكل ،واملرشب ،وامللبس ،والخدمة ،والتطبيب ومنها
نفقة الكفاية والتي تفرض النفقة عىل الزوج قدرته ،ال يكلف الله نفساً إال وسعها ،ويتم تحديد
مقدار النفقة بالرتايض بني الزوجني أي (املدعي واملدعى عليه) أو عن طريق اإلخبار ( الخربة )،
حيث يتم االستعانة بالخرباء من أجل تقدير مقدار النفقة وفقاً لحاجة الزوجة والقدرة املالية
لدى الزوج.
ونظرأ لرتدي الوضع االقتصادي يف الوقت الحايل ،فالغالب أن الشخص املك ّلف بالنفقة ال يستطيع
القيام بها نظراً لسوء الظروف ،كام أن النفقة التي تحصل عليها الزوجة ال تكفي ملتطلباتها
وحاجياتها ،حيث ان اجاميل متوسط الحكم بالنفقة هو  51دينار وخمسة وعرشون قرشا حسب
إجامل حاالت النفقة الخاصة بالزوجة والقيمة اإلجاملية للنفقة ومتوسط الحكم بها التي سجلت
7
لدى املحاكم الرشعية خالل .2008
ومن هنا تظهر أهمية صندوق النفقة يف هذه القضايا حيث أنه يقوم بتحصيل النفقة والحد
من دعاوى األرسة التي يتعذر فيها التحصيل ،فبالرغم من مطالبة الزوجة للنفقة لدى املحاكم
الرشعية إأل أن تنفيذ هذه القرارات واألحكام الرشعية يتم بصعوبة ،وذلك لعدم جاهزية أدوات
التنفيذ والبنية التحتية والحمولة الزائدة والضغوطات الكبرية عىل املحاكم الرشعية ،حيث أنها
تقدم  50نوع من املعامالت التوثيقية والقضايا املختلفة ،ولنجاح مهمة تحصيل النفقة فنحن
نحتاج إىل رعاية خاصة واهتامم أكرب مام يستدعي إنشاء الصندوق.
 6التقرير السنوي  /دائرة قايض القضاة لعام .2008
7التقرير السنوي  /دائرة قايض القضاة لعام2008.
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ثانياً :الذمة املالية املستقلة:
األصل يف اإلسالم أن مال املرأة ملك لها ،ولها فيه حرية الترصف ،وليس ألحد أن يأخذ منه شيئاً إال
بإذنها ،اذ ليس للزوج حقَّ فيه ،وللزوجة األهلية الكاملة والذمة املالية املستقلة التامة ،ولها الحق
املطلق يف إطار أحكام الرشع مام تكسبه من عملها ،ولها ثروتها الخاصة ،ولها حق التملك وحق
الترصف مبا متلك وال سلطان للزوج عىل مالها ،وال تحتاج إلذن الزوج يف التملك والترصف مبالها.
فذمة املرأة املالية مستقلة بشكل تام ومنفصلة عن ذمة الزوج حيث أن مالها ملك لها ،وليس
للزوج أي حق فيه ،فاملهر والنفقة هو ملك للزوجة والزوج ملزم بأدائها ،فال يحق للزوج الترصف
باملهر أو املسائلة فيام أنفقته مث ًال ،وإذا قامت املرأة بالنفقة عىل البيت فهو من باب التربع
وليس من باب اإللزام ،فالزوج ملزم بأداء جميع مصاريف البيت ونفقة الزوجة ،وهو ملزم
بتهيئة خادمة عند املقدرة طاملاً أن الزوجة تقوم بكامل املسؤولية ،ومينع عىل الزوج استعامل
مال زوجته دون إذنها.
ثالثاً :مشاهدة األطفال:
قضية مشاهدة األطفال من القضايا املؤملة إنسانيا والتي تحدث نتيجة تعنت الزوجني ووضع
األطفال بأجواء نفسية سيئة أثناء تنفيذ حكم املشاهدة بدال من استغاللها يف خلق عالقات ارسية
جيدة وروابط تعزز عالقة الطفل بوالديه.إضافة إىل أن الطفل يحتاج لقضاء أوقات خاصة مع
أحد والديه بحيث يشعر بوجوده بالرغم من حدوث الطالق .كام ان حدوث الطالق يف مجتمعنا
يعني مبارشة اللجوء إىل القضاء واستخدام كافة األساليب ملنع تنفيذ الحكم مبشاهدة الطفل من
قبل األم أو األب يف حالة وجوده مع احدهام.
ويتم تحديد موعد املشاهدة واملدة سواء كان م ّرة أسبوعيا أو شهريا ومكان املشاهدة حسب
االتفاق ،حيث أن العديد من األهل يرفض مشاهدة الطفل يف مركز الرشطة ملا لذلك من تأثري
عكيس وسلبي عىل نفسية الطفل واألهل؛ مام يستدعي العمل وبجد وبخاصة من قبل القضاة
الرشعيني عىل أن تتم املشاهدة يف بيت أحد األطراف لفرتة كافية ألن ميارس كل منهام دوره تجاه
الطفل كأن يقيم معه ملدة يوم أو يومني.
ويشار إىل أن عدد أحكام املشاهدات التي سجلت لدى املحاكم الرشعية يف اململكة األردنية
الهاشمية خالل األعوام  2008 – 2004هو ( )4070حكم ،صدرت لـ ( )6273فرداً منهم ()3364
ذكور و( )2909إناث.8
8التقرير السنوي  /دائرة قايض القضاة لعام .2008
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رابعاً :مكاتب االصالح والتوفيق األرسي:
وهي ما يسمى بالعيادة األرسية ،والتي تستند يف إنشائها وتوجيه القضايا إليها قبل عرضها عىل
القضاة الرشعيني والنظر فيها يف املحاكم الرشعية إىل قانون أصول املحاكامت الرشعية.
وتهدف هذه املكاتب بالدرجة األوىل إىل حامية األرسة بتأمني بيئة مناسبة لحل النزاعات القامئة
بني أفراد األرسة دون التسبب بتشتيتها وضياعها ،ورفع املعاناة املادية والنفسية والصحية عن
أفرادها وتوفري الوقت والجهد واملال عند السعي إىل فض النزاعات بينهم خارج أروقة املحاكم،
إضافة إىل حامية األطفال من الدخول يف اإلجراءات القضائية الطويلة واملرضة بهم نفسياً.
كام أن املكاتب األرسية تعمل عىل تجميع الخالفات املتعلقة باألرسة الواحدة أمام جهة قضائية
واحدة تنظر من خالل جهة ذات خربة ودراية بالشؤون القانونية واإلصالح والتوجيه ،ومراعاة
الجوانب االجتامعية والنفسية عند حل املشكالت والوصول إىل حلول مرضية.
ومن جهة أخرى فإن املكاتب األرسية ستخفف من العبء امللقى عىل القضاة نتيجة كرثة الدعاوى
املطروحة أمامهم من خالل االتفاق املربم بني أطراف النزاع والذي له قوة السند التنفيذي ،حيث
يقدر عدد القضايا الواردة واملدورة يف عام  2008يف املحاكم الرشعية بـ ( )56206قضية منها
( )7581مدورة من األعوام السابقة و ( )48625واردة يف العام .92008
وبذلك نحقق الرؤية الوطنية باملحافظة عىل األرسة وحاميتها وتأمني استقرارها وتحسني نوعية
الحياة بني األفراد انسجاماً مع روح الرشيعة اإلسالمية التي حافظت عىل مؤسسة الزواج ووضعت
الضوابط لضامن استمرارها يف ظل السكينة واملودة.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1قضية املشاهدة ال تعني الجلوس يف غرفة االنتظار بل البد من خلق جو أرسي وتوفري
متطلبات التواصل األرسي داخل البيت ,أوتهيئة واعتامد جمعيات ومؤسسات تتبنى
هذه القضايا لتحديد موعد ومكان مشاهدة الطفل لديها بدالً من مراكز الرشطة.

9التقرير السنوي  /دائرة قايض القضاة لعام .2008
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-2

2أدوات التنفيذ املستخدمة من قبل املحاكم الرشعية البد أن تكون كافية ألداء مهمتها
حيث أن لها دور ف ّعال وكبري يف الجانب التطبيقي لحامية األرسة ومتاسكها ،ورفع
مستوى األداء والكفاءة للقيام باملهامت عىل أكمل وجه.

-3

3التأكيد عىل تأسيس مكاتب اإلصالح والتوفيق األرسي واالستفادة من خربات الدول
الشقيقة لبناء التصور الكامل والشامل لضامن نجاح أهداف املكتب.
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الجلسة رقم.)7 ( :
الضيف :معايل السيدة أسمى خرض /األمني العام للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.
التاريخ2008/8/19 :
املوضوع :األرسة وحقوق املرأة.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل الدكتور مروان كامل
-4
5معايل السيدة سلوى املرصي.
-5
6سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-6
7سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-7
ثانياً:السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل السيد سامل التــــــرك.
-1
2سعادة السيد أحمد العايد العجارمــه.
-2
3سعادة السيد خري الدين هاكــــوز
-3

األسرة وحقوق المرأة:
انطالقاً من منهاج عمل بيجني واملتضمن مضاعفة الجهود لضامن متتع املرأة والطفلة متتعاً كام ًال
بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية واتخاذ التدابري الفعالة ضد انتهاك هذه الحقوق
والحريات ،و توقيع األردن عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة(سيداو)،
واملصادقة عليها ونرشها يف الجريدة الرسمية ،فال بد من التعرض ألهم التحديات التي تواجه متتع
املراة بحقوقها يف اطار األرسة واملجتمع ،ذلك أن من اهم هذه التحديات وجود الترشيعات التي
قد تعطل متتع املراة بكافة الحقوق عىل قدم املساواة من الجل عند تساوي املراكز القانونية.
تشري بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إىل أن اإلناث يشكلن حوايل نصف مجموع سكان األردن
أو ما نسبتـه  % 48.5يف عام  .2008ونظرا ً ملا يوليه املجتمع األردين من اهتامم باملرأة كونها
26

األم واألخت والزوجة ،فقد انصب االهتامم عىل الجوانب التي ميكن من خاللها تحسني هذه
املكانة وتعزيزها .ويف هذا املجال ،سعت الحكومات األردنية املتعاقبة إىل تعميم التعليم يف كافة
املناطق مام انعكس إيجابيا عىل املرأة ،حيث ي ّعد األردن يف مقدمة الدول التي سعت إىل القضاء
عىل األمية التي انخفضت بني النساء من حوايل  % 68يف عام  1961إىل  % 24.8يف عام  1990ثم
إىل  % 11.6يف عام .2007
وقد أدى التطور الجوهري يف الظروف الصحية واالقتصادية واالجتامعية يف األردن إىل انخفاض
كبري يف معدل وفيات األطفال ال ّرضع اإلناث ،حيث انخفض من  42.7لكل ألف مولود أنثى يف
عام  1990إىل  20لكل ألف مولود أنثى يف عام  .2007وقد انعكس هذا عىل توقعات البقاء عىل
قيد الحياة لإلناث ،حيث ارتفع العمر املتوقع وقت الوالدة لإلناث من  62سنة يف عام  1976إىل
 74.4سنة يف عام  .2007وانخفض معدل وفيات األمهات من  79لكل  1000000مولود حي يف
عام  1990إىل  30لكل ألف مولود حي يف عام  ،2007كام انخفض معدل اإلنجاب الكيل من 5.6
طف ًال لألنثى يف األعامر  49-15يف عام  1990إىل  3.6يف عام .2007
وقد اهتمت اململكة بكافة مؤسساتها بتشجيع املرأة عىل املشاركة يف االقتصاد وسوق العمل
من خالل اإلجراءات التي اتخذتها واملتم ّثلة يف إعادة الهيكلة االقتصادية والتي منها الخصخصة،
وتقليص حجم التوظيف يف القطاع العام وفتح الباب أمام انضامم األردن إىل منظمة التجارة
العاملية مام أدى إىل خلق فرص جديدة أمام العاملة النسائية يف صناعات تصديرية مام أدى
إىل تحسني مستوى معيشة األرس التي تعيلها املرأة بشكل خاص .وارتفعت مساهمة املرأة يف
سوق العمل األردين ارتفاعا جوهريا نتيجة للسياسات االقتصادية الناجحة ،حيث ارتفعت نسبة
مشاركتها من  % 6.7يف عام  1979إىل  % 14.7يف عام  .2007كام عملت الحكومات األردنية عىل
دعم قدرات املرأة يف التوظيف الذايت من خالل املرشوعات الصغرية ويف القطاع غري الرسمي عن
طريق تقديم القروض الصغرية للنساء الاليت يفتقرن للضامنات من خالل تسهيل رشوط االئتامن،
حيث ارتفعت نسبة النساء الحاصالت عىل قروض صغرية من  % 7يف عام  1995إىل  % 44يف
عام  .2007وساهمت سياسات التحول االقتصادي يف خلق فرص عمل يكون للمرأة نصيب فيها
ومت ّكنها من الوصول إىل املوارد ملواجهة األعباء املتزايدة ألرستها.
كام ظهر التطور يف مجال مشاركة املرأة يف صنع القرار السيايس والذي جاء نتيجة لتوفر اإلرادة
السياسية العليا والتي أدت إىل ارتفاع نسبة املرأة يف مجلس األعيان من  % 2.6يف عام  1990إىل
 % 12.7يف عام  .2007كام ارتفعت نسبة التمثيل النسايئ يف مجلس النواب من  % 1.3يف عام
 1993إىل  % 6.4يف عام  2005بفضل نظام الكوتا النسائية الذي خصص ستة مقاعد للنساء يتم
إشغالها من قبل النساء الاليت حصلن عىل أكرب نسبة من األصوات مقارنة إىل عدد املقرتعني يف
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دوائرهن االنتخابية .كام أمكن للمرأة املشاركة يف املجالس البلدية لتساهم يف العملية التنموية
يف املجتمعات املحلية ،وشكلت النساء  % 27.8من مجموع أعضاء املجالس البلدية مام يشري
إىل أن دخول املرأة إىل هذه املجالس والتي هي عبارة عن مؤسسات خدمية تهدف إىل توفري
الخدمات املجتمعية داخل التجمعات السكانية املختلفة إىل تفعيل دورها ومشاركتها الفعلية يف
اتخاذ القرارات املتعلقة بشؤون املجتمع.
وتظهر تطلعات املرأة األردنية نحو الترشيعات النافذة ونحو مشاريع القوانني وفقاً لألولويات
الواردة ضمن املحاور الخمس التي تناولتها اإلسرتاتيجية الوطنية للمرأة وهي:
-1

1محور الترشيع.

-2

 2محور األمن البرشي والحامية االجتامعية ( توفري خدمات التعليم والصحة ،ورعاية
املرأة املسنه ،تحسني األوضاع االجتامعية للمرأة الفقرية ،تأمني املأوى والسكن).

-3

3محور التمكني االقتصادي ( زيادة الفرص االقتصادية ،رفع نسبة مساهمة املرأة يف صنع
القرار ورسم السياسات االقتصادية).

-4

4محور املشاركة يف الحياة العامة (رفع مستوي وعي النساء بأهمية املشاركة يف أنشطة
الحياة وتعزيز حقوق املواطنة للمرأة).

-5

5محور اإلعالم واالتصال (كسب تأييد وسائل اإلعالم واالتصال الجامهريي ملختلف قضايا
املرأة وحقوقها).

مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1الحرص عىل تكاتف الجهود بني األفراد واملؤسسات للعمل عىل حامية حقوق املراة
ألنها قضية أرسة ومجتمع.

-2

2اعادة النظر يف القضايا املتعلقة بالنساء واإلجراءات الخاصة بالتقايض بحيث يتم توفري
أكرب قدر ممكن من الحامية لهن ،ومن ذلك قضية النفقة من حيث املدة الزمنية
املتعلقة بها ومقدارها.
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-3

3السعي نحو تضمني الترشيعات املختلفة ومنها قانون األحوال الشخصية أهم التعديالت
التي تضمن حامية حقوق املرأة وضامن املساواة مع غريها عند تساوي املراكز القانونية
ومن ذلك تعديل الوصية الواجبة بأن مينح أبناء البنت الوصية الواجبة كام متنح ألبناء
االبن يف حال وفاة والدهم أو والدتهم.

-4

4العمل عىل تحديد الثغرات املتعلقة بالتطبيق الخاص بالنصوص القانونية ،وتفعيل دور
الجهات املعنية بالرقابة عىل تطبيق الترشيعات.

-5

5رضورة التنسيق و التجسري بني الهيئات النسائية حتى تكون صادرة بصوت واحد و
الحد من التنافس والتضارب الذي يخلق مشككني ومعارضني لقضايا املرأة.
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الجلسة رقم.)8 ( :
الضيف :معايل السيد أمين عوده /وزير العدل.
التاريخ2008/10/16 :
املوضوع :األرسة والحامية الجزائية.
الحضور:
السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل السيدة سلوى املرصي.
-4
5سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-5
6سعادة السيد سميح املومني.
-6
7سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-7

األسرة والحماية الجزائية
تناول خطاب العرش يف افتتاح الدورة الربملانية الثانية ملجلس األمة الخامس عرش مجاالت
التنمية املختلفة والتي أوكل مهمتها للجهات ذات العالقة ،وقد ركز جاللته يف خطابه للربملانيني
والحكومة عىل رضورة االهتامم بالتنمية االجتامعية ،وتعترب الحامية الجزائية من اهم مقومات
التنمية االجتامعية ،ذلك ان استخدام العنف يؤدي إىل تفكك األرس وتخبطها وبالتايل تعطيل
التنمية االجتامعية.
ومن القضايا التي قد متس األرسة وتؤدي إىل تفككها ما ييل:
أو ًال :اسقاط الحق الشخيص يف قضايا هتك عرض األطفال:
نص قانون العقوبات األردين عىل أن صفح الفريق املجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات
املحكوم بها والتي مل تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف عىل اتخاذ صفة
االدعاء الشخيص.
وتظهر يف هذا الصدد قضية اسقاط الحق الشخيص يف الجرائم الواقعة عىل األطفال ،لذلك ال بد
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من ايجاد آلية الستثناء الجرائم الواقعة عىل األطفال وخاصة جرائم هتك العرض من فكرة إسقاط
الحق الشخيص ،بحيث ال يؤخذ بعني االعتبار اسقاط الحق الشخيص كسبب مخفف تقديري
يف الجرائم الواقعة عىل األطفال خاصة جرائم هتك العرض والتي غالباً ما يسقط الويل الحق
الشخيص وينزل بالعقوبة للحد األدىن فتكون غري رادعة.
بلغت عدد قضايا هتك العرض املسجلة لدى محكمة الجنايات الكربى يف عام )462( 2008
قضية ،10يف حني بلغت عدد حاالت االعتداء عىل األطفال جنسيا يف النصف األول من عام 2008
( )299حالة اعتداء ،وقد بلغ عدد الحاالت للخمس سنوات املاضية  3068حالة ،11ويشار يف
دراسة التحاد املرأة األردنية إىل أن ما نسبته  %24من القضايا املنظورة أمام املحاكم يف جرائم
هتك العرض ضد األطفال يتم فيها إسقاط الحق الشخيص من قبل ويل الطفل والذي يكون وفقا
للقانون إما األب أو الجد أو العم.
وتحقيقاً للحامية الجزائية التي يجب أن توفر للطفل فال بد أن مينع القانون التنازل عن حق
الصغري يف الحامية القانونية ضد الجرائم التي ترتكب بحقه؛ وبالتايل سحب هذا الحق ملا للجرائم
املرتكبه بحق الصغري من أرضار بالغة عىل جسده وحياته.
هذا باالضافة اىل أن القانون قد حرص هذا الحق بالويل ،والذي عادة ما يكون األب مام يغيب
حق األم باملوافقة او االعرتاض عىل اسقاط الحق الشخيص ،يف الوقت الذي ترتب املعايري الدولية
لحقوق االنسان عىل األبوين مسؤولية مشرتكة يف تنشئة األطفال وتربيتهم كأساس للرتبية العائلية
السليمة.
ثانياً :األعذار املخففة يف جرمية القتل:
تتضمن الترشيعات العقابية فكرة األعذار املخففة ،التي تنصب عىل العقوبة فتخففها ،ويعترب
القتل املعذور من أهم القضايا التي تثري النقاش ،مام يستدعي تسليط الضوء عىل واقع التطبيق
العميل للنصوص القانونية ،ومدى ثقافة الجمهور باألبعاد القضائية للنصوص القانونية التي
تحكم القتل املعذور.
وقد بلغ عدد قضايا القتل بشكل عام يف عام  )19( 2008قضية ،يف حني بلغ عدد قضايا القتل
لدواعي الرشف  4قضايا أي ما نسبته  %21من قضايا القتل.
وبالتايل فإن موضوع األعذار املخففة يف جرمية القتل تحتاج إىل اعادة نظر يف قانون العقوبات
10التقرير السنوي عن أعامل املحاكم  /املجلس القضايئ لعام .2008
11إدارة حامية األرسة.
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من خالل املواد ( م ،97م ،98م ،99م )100كونها واسعة التطبيق وتتضمن النزول بالعقوبة اىل
الحد األدىن بحيث تنتقل من الوضع الجنايئ إىل الجنحوي.
كام ويشار هنا إىل أنه قد سبق وتعرضت ثلث السيدات الاليت سبق لهن الزواج للعنف الجسدي
منذ كانت اعامرهن  15سنة ،وقد كانت السيدات األقل تعلي ًام والسيدات اللوايت يعشن يف
األرس ضمن الرشائح األدىن من الرفاه أكرث ميال لإلفادة بأنهن قد تعرضن للعنف الجسدي؛ وان
أكرث االشخاص شيوعاً يف ارتكاب العنف الجسدي هم األزواج الحاليني أو السابقني ( )%64كام
أن األخوة واألباء واألمهات هم أيضاً من أكرث األشخاص ارتكاباً للعنف الجسدي (حوايل %20
منهم).12
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1أهمية وجود ممثلني عن مؤسسات املجتمع املدين وأي قطاعات ذات اهتامم وعالقة
بالقوانني املطروحة للتعديل يف اللجان الخاصة بالصياغة وذلك إلرشاك اكرب عدد ممكن
وواسع يف الصياغة القانونية إلبداء املالحظات والبدائل للنصوص القانونية واالقرتاحات
املتنوعة ،ومخاطبة جميع الجهات والدوائر والوزارات والصحافة واإلعالم واملؤسسات
الرسمية وغري الرسمية وإصدار كتب تعميم للمحاكم والقضاة وتوزيعها لالستفادة من
االقرتاحات البناءة واملمكنة لتعديل القانون بصفة رسمية.

-2

 2العمل عىل إيجاد آليات عقابية غري الحبس يف حالة ارتكاب املرأة جرائم السري واألخذ
بعني االعتبار عدم إختالطها بإصحاب السوابق ،وإعطاء املدعي العام الصالحية يف قرار
توقيف املرأة يف مكان منفصل مراعاة لظروفها ،وأهمية قيام املدعي العام لزيارة مراكز
التوقيف بشكل دوري واستمراري.

-3

3البد من إعطاء قانون أصول املحاكامت الجزائية أولوية يف املراجعة ألنه وفق كتاب
العرش السامي ركز جاللته عىل أهمية تخفيف االجراءت القانونية ملا له اثر سلبي
وكبري يف تأجيل وإطالة مدة القضية لحني صدور الحكم بالدرجة القطعية.

-4

4فيام يتعلق بالجرائم االقتصادية يفرتض أن تكون املخالفة واحدة سواء كان االعتداء

 12مسح السكان والصحة األرسية  /دائرة االحصاءات العامة .2007
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عىل أموال عامة أو خاصة وال يجوز تخفيف العقوبة وإنزالها يف حالة التعدي عىل
األموال العامة مقارنة بالعقوبة املرتتبة عىل املال الخاص ،وال بد من اعتبار حكم هذه
األموال الخاصة ( كالكهرباء واالتصاالت) يف حكم األموال األمريية.
-5

5فيام يتعلق بجرائم االعتداء الواقعة عىل الطفل خصوصاً هتك العرض ويف حالة إسقاط
الحق الشخيص ال بد من التفرقة بني الطفل والشخص البالغ كونها من الدعاوى التي
تتوقف عىل اتخاذ صفة االدعاء بالحق الشخيص ،حيث أن البالغ له حق االختيار وليس
عليه أي والية.

-6

 6رضورة إرشاك العنرص النسايئ يف تشكيل اللجان القانونية لصياغة القوانني يف وزارة
العدل ،وقد أوصت اللجنة برضورة إرشاك املجلس الوطني لشؤون األرسة واللجنة
الوطنية للشؤون املرأة خصوصاً فيام يتعلق بالقضايا األرسية.
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الجلسة رقم.) 9 ( :
الضيف :معايل الدكتور غازي شبيكات /وزير العمل.
التاريخ2009/3/16 :
املوضوع :النساء املهاجرات (العاملة الوافدة) واالتجار بالبرش.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف
-1
2معايل السيد رياض الشكعة.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل السيد هشام التل.
-4
5معايل السيدة سلوى املرصي.
-5
6معايل الدكتور محمد الوحش.
-6
7سعادة السيدة وجدان الساكت.
-7
8سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-8
9سعادة السيد سميح املومني.
-9
 1010سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
ثانيا :السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل السيد يوسف الدالبيــــــح
-1
2سعادة السيد عايد العضايلــــــه
-2
 3سعادة السيد أحمد العايد العجارمــه
-3
4سعادة الدكتور جعفر الحنيطـــي
-4
5سعادة السيد خري الدين هاكــــوز
-5

النساء المهاجرات (العمالة الوافدة) واالتجار بالبشر
يعترب األردن بلداً مصدراً لليد العاملة من جهة ومستورداً لها من جهة أخرى ،وتعمل نسبة كبرية
من العامل املهاجرين يف مجال الزراعة وخدمة املنازل واألعامل غري الفنية األخرى ،ويالحظ أن
ك ًال من املواطنني وأصحاب العمل يساهمون يف االعتامد كلياً بالنسبة لبعض املهن عىل العاملة
املهاجرة وقد تزايد منذ السبعينيات تدريجياً مامرسة العامل األجانب لبعض املهن.مثل املهن
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الزراعية ،التمريض ،وخدمة املنازل وهذه املهنة األخرية تشغلها بوجه خاص النساء من دول
جنوب رشق آسيا وهن يف الغالب أميات أو أنهن تلقني تعلي ًام ابتدائيا وبال خربة عملية سابقة
وبالتايل لديهن القليل من مهارات العمل إضافة إىل أنهن آتيات من بيئات ريفية فقرية وثقافة
مختلفة ولذلك فهن عرضة ملعاناة مضاعفة بسبب كونهن نساء من جهة وعامالت من جهة
أخرى ومهاجرات من جهة ثالثة وفقريات غري ماهرات من جهة رابعة.
وحسب تقرير أعدته اليونيفيم فان %95من العامالت من سريالنكا والفلبني يعملن يف األردن
كعامالت منازل ،منحت عام  2000تصاريح عمل لـ  5126امرأة من الجنسية السريالنكية مقابل
 1020للذكور من نفس الجنسية للعمل كعامل منازل كام منحت  235ترصيح للذكور و1416
لإلناث من الجنسية الفلبينية.
وال بد من مالحظة وجود عاملة غري قانونية أي غري حاصلة عىل ترصيح عمل إضافة إىل احتامل
حصول عدد كبري من العاملني عىل تصاريح خالل السنة السابقة أو عدم تجديد تصاريح عملهم
ألسباب مالية أو نتيجة االهامل.
هناك نسبة من العامالت يتعرضن للعنف أو االنتهاك لحقوقهن اإلنسانية ،إذ يصلن إىل بلد
جديد ،يجهلن القانون وال يعرفن ما هي حقوقهن ،بال حامية أو جهات مساندة يف بلد يجهلن
لغته وثقافته ،وتتضاعف معاناتهن بسبب أميتهن وقلة تعليمهن مام يسهم يف قابليتهن للخضوع
إىل رشوط عمل مجحفة وقبولهن ظروف عمل قاسية ويزيد من تهميشهن وعزلتهن وبالتايل
يسهل انتهاك حقوقهن.
يشار إىل أن خلو الترشيعات األردنية من النصوص التي تجرم أو تعاقب رصاحة عىل موضوع
االتجار بالبرش وفق املفهوم الدويل الحديث لهذا املصطلح ،إضافة إىل قيام األردن بالتوقيع عىل
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة وهو بصدد التصديق عليها .و تعزيزاً للبيئة
االستثامرية الجاذبة وتحقيق الردع لبعض املامرسات والتجاوزات من قبل املتعاملني بقضايا
العاملة ،فقد عمدت الحكومة األردنية إىل صياغة ترشيع خاص للحامية من االتجار بالبرش.
وقد جاء قانون منع االتجار بالبرش للحد من الحاالت التي أثريت مؤخراً حول حقوق العاملة
واالنتهاكات واملامرسات الخاطئة بحق العاملة واستغالل املرأة واالعتداء عليها ،وتعترب هذه
خطوة كبرية إلعادة ترتيب وتحسني صورة اململكة دولياً بسبب إصدار مثل هذا القانون وقوانني
العمل األخرى ملا لها إنصاف لحقوق املرأة ومام ينعكس إيجاباً عىل تحسني ظروف العمل
ومستوى العاملة.
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وترتأس وزارة العدل اللجنة الوطنية ملنع االتجار بالبرش مبوجب القانون والتي تتضمن يف
عضويتها وزارة الداخلية ووزارة العمل واملركز الوطني لحقوق اإلنسان ووزارة الخارجية ووزارة
التنمية االجتامعية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ومديرية األمن العام واملجلس الوطني
لشؤون األرسة.
وتقوم اللجنة مبهمة رسم السياسة العامة ملنع االتجار بالبرش ووضع الخطط الخاصة بتنفيذها،
ومراجعة الترشيعات ذات العالقة والتنسيق بني جميع الجهات الرسمية وغري الرسمية ،إضافة
إىل اصدار دليل وطني يتضمن االرشادات واملواد التثقيفية ذات الصلة بعمل اللجنة ،كذلك
نرش الوعي لدى أرباب العمل واملتعاملني باستقدام العامل واملستخدمني حول األمور املتعلقة
باالتجار بالبرش.
كام تقوم اللجنة بدراسة التقارير الدولية واالقليمية واملحلية املتعلقة مبنع االتجار بالبرش،
والتعاون مع الجهات املعنية لتنفيذ برامج التعايف الجسدي والنفيس واالجتامعي للضحايا.
كام تم اصدار ترشيعات تتعلق بتنظيم عمل مكاتب االستقدام للعامالت املنزليات تتضمن آلية
منح الرتاخيص ملكاتب االستقدام وضبط عمل هذه املكاتب ومنها عدد العاملني يف املكتب
وتخصصاتهم ورضورة وجود مرتجمني إضافة إىل تنظيم حقوقهم بترشيعات خاصة بعد ان تم
شمولهم بأحكام قانون العمل األردين.
من جهة اخرى فقد تم إعادة النظر يف بعض االتفاقيات املتعلقة بالدول املصدرة للعاملة ومنها
أندونيسيا ،الفلبني وذلك إلجراءات التفتيش والرقابة وتدريب وزيادة كادر مفتشيي وزارة العمل
وذلك لضامن تحقيق األهداف املرجوة.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
.1

1حقوق اإلنسان عاملية وال تقف عند حدود دولة معينة وبالتايل ال بد من توفري الحامية
لإلنسان أينام وجد.

.2

2مراقبة آلية العمل داخل مكاتب استقدام العاملة الوافدة وما يحصل من تجاوزات من
فائض وحجوزات بحقوق العاملة الوافدة.
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.3

3دور وزارة العمل يف نرش الوعي التثقيفي بحيث يكون الدور األسايس يف رفع مستوى
العمل يف القطاع الخاص.

.4

4تفعيل دور النقابات العاملية يف إقامة عالقات جيدة ذات أسس صحيحة مع العامل.

.5

5أن تقوم وزارة العمل باتخاذ االجراءات الالزمة مبا يحفظ حقوق طريف العقد يف حال
إخالل أحد الطرفني ببنوده.

.6

6دراسة إنشاء معهد تدريبي لتأهيل العاملة.
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الجلسة رقم.)10 ( :
الضيف :عطوفة اللواء مازن القايض /مدير األمن العام
كام شارك يف الجلسة:
• العميد خالد السعيدان /مساعد مدير األمن العام للرشطة القضائية.
• العقيد رشيف العمري /مدير مراكز اإلصالح والتأهيل.
• العقيد محمد الزعبي /مدير إدارة حامية األرسة.
• العقيد ماهر الشيشاين /مدير مكتب املظامل وحقوق اإلنسان.
التاريخ.2009/3/30 :
املوضوع :األرسة ومراكز اإلصالح والتأهيل.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيدة ليىل رشف.
-1
 2معايل السيد رياض الشكعه.
-2
3معايل الدكتور محمد حمدان.
-3
4معايل السيد هشام التل.
-4
5معايل السيدة سلوى املرصي.
-5
6معايل السيد عقل بلتاجي.
-6
7سعادة السيدة وجدان الساكت.
-7
8سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
-8
9سعادة السيدة جانيت املفتي.
-9
1010سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
ثانياً :السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل الدكتور حاكم القاضــــــي.
-1
2معايل السيد سامل التــــــرك.
-2
3معايل السيد عبد الحافظ مرعي الكعابنــة
-3
4سعادة السيد عايد العضايلــــــه.
-4
5سعادة السيد فخري أبو طالـــــــب
-5
6سعادة السيد محمد ماجد العـــدوان
-6
7سعادة السيد أحمد العايد العجارمــه
-7
8سعادة السيد خري الدين هاكــــوز
-8
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األسرة ومراكز اإلصالح والتأهيل:
وفقاً لالحصائيات الخاصة بإدارة مراكز االصالح والتأهيل فقد بلغ عدد االدخاالت إىل مراكز
االصالح لعام  )61116( 2008نزي ًال سواء أكانوا محكومني او موقوفني إداريا أوقضائياً ،وينظم
عمل هذه املراكز قانون مراكز االصالح والتاهيل والذي يتضمن توجهات إيجابية جداً نحو
العالقات األرسية ومنها معاملة النزيلة الحامل وطفلها ،و حضور النزيل لجنازة أحد أقاربه؛
وتتوافق هذه التوجهات مع أحكام املواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
كام أن التعليامت الخاصة بإدارة مراكز اإلصالح والتأهيل أكدت عىل ذلك وراعت مصالح األطفال
الرضع الفضىل والعالقات األرسية والحرص عىل متكينها ،فعملت عىل تخصيص حضانة لوضع
األطفال فيها ،وهو توجه إيجايب للحفاظ عىل مصالح فئة ال ذنب لها من األطفال اقتضت
الظروف إقامتهم مع أمهاتهم يف مراكز اإلصالح ،كام أنها عملت عىل أن تبقي النزيل عىل تواصل
مع حالة الوفاة التي تحدث يف نطاق أرسته ومتكنه من أداء الواجب االجتامعي والتي تشكل
قيمة أخالقية للردع عند النزالء.
وهذا ما يقتيض من إدارة مراكز االصالح والتأهيل رضورة بذل الجهود الالزمة لتفعيل هذه
التوجهات وابرازها عىل أرض الواقع بالصورة التي تحقق الغاية منها.
وحول ذلك فقد قامت مديرية األمن العام بتطوير عمل مراكز اإلصالح والتأهيل ضمن إسرتاتيجية
واضحة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية واألهلية.
ومن هذه اإلسرتاتجيات:
•

إن مراكز اإلصالح والتأهيل املوجودة حالياً قدمية ،لذلك تم تبني خطة شمولية لبناء
عدد من مراكز اإلصالح والتأهيل واملتوافقة مع املتطلبات الدولية.

•

إنشاء مراكز لإلصالح والتأهيل خاصة باملوقوفني اإلداريني وأخرى ملعالجة املدمنني،
إنسجاماً مع التوجه باستحداث ترشيع للعالج القرصي ملدة ستة أشهر إىل سنة ،من
خالل التعاون بني وزارة الصحة وإدارة مكافحة املخدرات يف مديرية األمن العام.

•

استحداث برامج تأهيلية للعاملني يف مراكز اإلصالح والتأهيل واستقطاب موظفني من
حملة شهادات علم النفس للعمل يف هذه املراكز.

•

القيام بعمليات تفتيش مفاجئة للمهاجع يف مراكز اإلصالح والتأهيل.
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•

وجود خطط لتصنيف النزالء حسب الخطورة والجناية املرتكبة.

•

تفعيل الربامج املهنية يف مراكز اإلصالح والتأهيل مثل األعامل املهنية من حدادة ونجارة
واألنشطة الرياضية لتفريغ الطاقات الكامنة لدى النزالء باإلضافة للربامج واألنشطة
املخصصة للنساء من خياطة وحياكة وتطريز.

•

العمل عىل تعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية للنساء الحوامل واملرضعات داخل
مراكز اإلصالح والتأهيل ،وبالتنسيق مع وزارة التنمية االجتامعية.

•

متابعة أفراد الرشطة املرشفة عىل إدارة السجون وبناء قدراتهم وتدريبهم.

ومن أهم اإلجراءات والخطط املتبعة يف مراكز اإلصالح والتأهيل والتي تساهم يف تفعيل دورها
اإليجايب يف املجتمع:
-1

1وجود مبادرة لتجهيز غرف حسب متطلبات املجلس األعىل لشؤون املعوقني للنزالء
ذوي االحتياجات الخاصة.

-2

2إنشاء زنزانات انفرادية يف مركز إصالح وتأهيل املوقر( )2الذي يهتم بالنزالء الخطرين
جداً وذلك للتقليل من خطورتهم ،ويتم تقييم النزيل خالل مدة ثالثة شهور وخضوعه
إلرشاف طبي وإرشاد ديني وإذا أبدى تحسناً إيجابياً يتم إعادته إىل مركز إصالحي غري
إنفرادي.

كام تم إنشاء إدارة لحامية األرسة عام  ،1997حيث قام الفريق الوطني لحامية األرسة من العنف
بوضع خطة تهدف إىل توفري أطباء نفسيني وباحثني اجتامعيني ،وضباط تحقيق ومدعيني عامني
يف مراكز إدارة حامية األرسة وتوفري غرف مقابالت خاصة بالرجال والنساء.
مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
-1

1رضورة إرشاك النزالء يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف مشاريع وطنية مقابل أجور.

-2

2يجب تفعيل دور اللجنة العليا لإلصالح والتطوير بحيث تقوم بكامل واجباتها تجاه
مراكز اإلصالح والتأهيل ،وذلك لتفعيل الدور التشاريك بني املؤسسات ذات العالقة.
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-3

3الرتكيز عىل وضع برامج تدريبية للكوادر العاملة يف مراكز اإلصالح والتأهيل لضامن
املحافظة عىل حقوق النزالء.

-4

4رضورة التفكري ببدائل للعقوبات املانعة للحرية بهدف إصالح الجاين وإعادة دمجه يف
املجتمع عن طريق تقديم خدمة مجتمعية تحدد حسب ظروف الجرمية والخطورة
الجنائية لديه.

-5

5تفعيل مبدأ العدالة اإلصالحية عوضا عن مبدأ العدالة العقابية.
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الجلسة رقم.) 11 ( :
الضيوف:
• عطوفة الدكتور أحمد حياصات /املدير التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
• الدكتور هاشم الزين /ممثل منظمة الصحة العاملية.
التاريخ.2009/10/19 :
املوضوع :أبراج محطات تقوية بث اشارات الهاتف النقال.
الحضور:
أوالً :السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
1معايل السيد رياض الشكعة.
-1
2معايل السيد هشام التل.
-2
3معايل د .محمد الوحش.
-3
4معايل السيد امجد املجايل.
-4
 5سعادة السيدة وجدان الساكت.
-5
 6سعادة د .نوال الفاعوري.
-6
7سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة.
-7
ثانياً :السادة أعضاء مجلس األعيان:
1معايل السيد سامل الرتك.
.1
 2سعادة د .فواز ابو تايه.
.2
 3سعادة السيد عايد العضايلة.
.3
4سعادة السيد فخري أبو طالب.
.4
5سعادة السيد احمد العجارمة.
.5
 6سعادة د .مناف حجازي.
.6
 7سعادة السيد خري الدين هاكوز.
.7

أبراج محطات تقوية بث اشارات الهاتف النقال:
أسالك متشابكة وهوائيات مرتفعة وأبراج محطات تقوية بث اشارات الهاتف النقال مدخالت
جديدة عىل حياة املواطن االردين أصبحت جزءاً من املشهد اليومي يف حياته ،تعتيل املنازل
والعامرات وحتى السيارات ،أصبحت متأل املناطق السكنية املكتظة ،بخاصة مع ارتفاع أعداد
مستخدمي الهواتف الخلوية ،حيث تتهافت الرشكات املنافسة عىل أصحاب العامرات واملنازل
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وبخاصة يف املناطق السكنية لتعمل عىل تقوية البث الخلوي وزيادة اعداد مناطق التغطية.
وقد أثار انتشار محطات تقوية بث اشارات الهاتف النقال بشكل غري منتظم قلق املواطن
األردين .وانطالقاً من دور املجلس الوطني لشؤون االرسة يف مراجعة وتطوير السياسات املتلعقة
بقضايا صحة وبيئة األرسة األردنية ،قام املجلس مبتابعة القضية للوقوف عىل أسس الرتخيص
والسالمة الصحية لهذه األبراج .وقد تبني ان ترخيص أجهزة التقوية تقع ضمن نطاق عمل
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،وهي جهة تتمتع بالشخصية االعتبارية وباالستقالل املايل واإلداري
إذ تتوىل الهيئة مهام عدة منها تنظيم خدمات االتصاالت وحامية مصالح املستفيدين وتحفيز
املنافسة يف القطاع ،وحيث مل يتبني من هي الجهة املسؤولة عن مواقع تلك األبراج.
وضع هذه األبراج يتطلب الحصول عىل املوافقة الخطية من صاحب املبنى الذي تغريه عروض
رشكات االتصال عىل توقيع العقد معها بغض النظر عن تبعات وجود الربج.
وقد تناولت عدة دراسات تأثري اإلشعاعات الصادرة عن أجهزة الهاتف النقال ،لكن القليل من
الدراسات قامت بالبحث عن تأثري اإلشعاعات الصادرة من أبراج محطات بث أجهزة الهاتف
النقال عىل صحة السكان يف املنطقة املحيطة بالربج .حيث تطلق هذه األبراج إشعاعات
كهرومغناطيسية مستمرة وهذه اإلشعاعات أقوى من اإلشعاعات التي يطلقها جهاز الجوال.
وتستخدم األبراج موجات الراديو لتوصل الهاتف الخلوي بالشبكة الهاتفية ليك يتمكن املستخدم
من إرسال واستقبال املكاملات ،والرسائل القصرية والوسائط املتعددة وغريها من تطبيقات
الهواتف الخلوية ،إذ من غريها لن تتمكن الهواتف الخلوية من العمل.
ومن الجدير بالذكر أن الدراسات القليلة املتوفرة حول األثر الصحي قد تضاربت ،حيث نفى عدد
منها تأثريها عىل اإلنسان ،بينام أثبت عدد آخر تأثرياتها الصحية ،والتي ترتاوح أثرها عىل املدى
القريب واملدى البعيد.
فقد اشارت بعض الدراسات أن االشعاعات الكهرومغناطيسية تؤدي إىل رفع درجة حرارة االنسجة
الحية درجة مئوية واحدة مام يؤدي إىل حدوث خلل بها ،االمر الذي قد يؤدي إىل التأثري يف تطور
ومنو األجنة وقد تحدث عيوباً خلقية .كام أن تعرض النسيج العصبي لإلشعاعات الصادرة من
أبراج الجواالت قد يسبب تغريات فيسيولوجية كهربائية يف الجهاز العصبي ،وقد أكدت الدراسات
أن سكان املناطق القريبة من األبراج يعانون من صداع ،فقدان يف الذاكرة ،رعاش ال إرادي ،دوخة،
أعراض إعياء وكآبة وطنني يف األذن وقلق وانزعاج يف النوم ،مقارنة بالسكان غري القرببني ملناطق
األبراج .كام وجدوا أن سكان املبنى الذي يحمل الربج كانت شكواهم من األعراض السابقة أقل
من سكان املباين املجاورة ،والذي قد يفرس ذلك بأن السقف األسمنتي قد يكون امتص بعض
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اإلشعاعات الصادرة من الربج.
وبعض الدراسات أكدت من معاناتهم ملشكالت يف جهاز الدوران ،كام أن دراسة أخرى وجدت
أن خطر اإلصابة بالرسطان ترتفع بني السكان املوجودين يف حدود 200م فأقل من أبراج الهواتف
الخلوية.
ناهيك عن األثر النفيس لتلك االبراج عىل االرسة التي تبقى متخوفة من االذى والرضر الصحي
الذي من املمكن أن تسببة االشعاعات الصادرة عن الربج.
ويتأثر االشخاص بتلك االشعاعات بدرجات مختلفة حسب البعد عن الربج وحسب اختالف األجسام.
ويف السويد اعترب األشخاص الذين يعانون من حساسية عالية من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية
من األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وترصف لهم الحكومة إعانات لتساعدهم عىل املعيشة.
وفيام يتعلق بهيئة تنظيم قطاع االتصاالت؛ فإن دور الهيئة ينبثق من املادة ( )48من قانون
االتصاالت حيث انه خول للهيئة إنشاء األبراج ضمن الرشوط واملعايري الدولية والصحة العامة،
وقد استعانت الهيئة بالتجارب العاملية واألبحاث والدراسات التابعة للمؤسسات املختصة ،حيث
يتم دراسة املكان من خالل إخضاعه للعديد من األبحاث قبل إنشاء الربج فيه ،وقياس قدرة
االنبعاث من هذه األبراج بشكل ال يتجاوز الرتدد املعني واملحدد وفق املعايري الدولية.
وقد بينت منظمة الصحة العاملية يف دراسة خاصة بها اثر املجاالت الكهرومغناطيسية عىل الصحة
العامة ملحطات الهواتف الخلوية وتقنيات االتصال الالسليك ،وأن األثر الصحي يعود اىل ارتفاع يف
درجة الحرارة درجة واحدة فقط ،إذا تجاوز مستوى اإلشعاع الحدود الدولية املسموح بها.
كام أن األبحاث العلمية مل تثبت لآلن أي أرضار صحية للرتددات طويلة األمد (البث اإلذاعي
والتلفزيوين) ،رغم ان جسم اإلنسان ميتص هذا البث مبعدل خمسة مرات أكرث من امتصاصه
لألشعة املنبعثة من الرتددات قصرية األمد (املحطة الخلوية) ،حيث أن البث اإلذاعي يعمل برتدد
( )100ميغا هريتز ،وتردد التلفزيون ما بني ( )400-300ميغا هريتز ،وتردد املحطات الخلوية ما
بني ( )1000-800ميغا هريتز ،ولكن هذا ال مينع من إتخاذ إجراءات الوقاية من تأثرياتها التي قد
تقع مستقب ًال.
إن اإلجراءات الوقائية املتبعة من قبل املنظمة تكون عن طريق تبني معايري األمان الدولية
لحامية املواطن من خطر التعرض للمستويات العالية من مجاالت الرتدد الراديوي وتدعو املنظمة
إىل تبني برامج تثقيفية ألصحاب العقارات قبل تركيب مصادر الرتدد بشكل يعزز ثقة الجمهور
وتقبله لوجود تلك املحطات عىل أسقف املنازل.
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مالحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس األعيان:
وقد أثريت يف هذا الصدد مجموعة من املالحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس
األعيان كان منها:
.1

1تعترب األبحاث املعدة يف هذا املجال غري متكاملة وغري وافية أي ان هناك احتامل ظهور
أبحاث جديدة تعكس النتيجة مام يدعو إىل الشعور بعدم االستقرار وفقدان األمان
الصحي واالجتامعي والنفيس ،وان هذا األمر مسؤولية مشرتكة وال بد للحكومة ان
تتدخل من هذا الجانب من خالل سن الترشيعات القانونية.

.2

2رضورة الحد من التلوث البيئي ومعالجته حيث ان درء املفاسد اوىل من جلب املنافع
فيرتتب عىل الجهة املسؤولة بتحديد مكان الربج الحرص عىل مصلحة املواطن كونها
صاحبة االختصاص الرقايب خاصة وأن الرشكات االستثامرية ال تستهدف سوى الربح
املادي بغض النظر عن النتائج االخرى.

.3

3رضورة التعاون املشرتك بني الهيئات املختصة والجامعات يف موضوع االبحاث العلمية
بتوجيه طالب الدراسات العليا واصحاب االختصاص إلجراء االبحاث العلمية حول هذا
املوضوع ،مام يساهم يف تطوير املعرفة والخربات والنتائج لكال الطرفني.

.4

4أهمية وضع الرشوط والقيود يف استخدام الهواتف النقالة وخصوصاً من قبل األطفال،
بتحديد الفئة العمرية املناسبة الستخدام الهاتف للحد من اآلثار السلبية عىل صحة
األطفال.

.5

5بيان مدى التأثريات الصحية ملحطات التوزيع الكهربائية وخطوط الضغط العايل عىل
سالمة املواطن حيث انها منترشة يف املدن والقرى وذات انبعاث قوي ،وبيان القيود
الخاصة بتحديد مكان هذه الخطوط واحتساب املسافات التي ميكن ان تصل اليها.

.6

6ان عملية قياس ترددات البث عملية تراكمية أي ليس بالرضورة ان تكون آثارها قريبة
املدى فقد اثبتت الدراسات يف معهد البحوث الربيطاين واالمرييك عىل ان هذا التلوث
البيئي للحقل املغناطييس يؤثر عىل األنسان ،مام يدعو اىل وضع تعليامت أو اعالنات
صادرة عن الهيئة لقيود استخدام الهواتف النقالة من قبل االطفال وتوضح قواعد
السالمة العامة عند استخدام الهواتف وعىل سبيل املثال (اعالن صادر عن الهيئة يفيد
بأن الذبذبات تكون قوية وتؤثر عىل السمع أثناء تواجد املواطن باملركبة ألن املجال
املغناطييس يكون ذو ذبذبات عالية يف األماكن املغلقة).
45

.7

7رضورة االهتامم بالترشيعات ذات العالقة حتى تكون إلزامية وواضحة وذات عقوبة
رادعة ،بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بشكل يتناسب مع املتطلبات التقنية
واملكان والبيئة والصحة.

.8

8وضع القيود عىل الرشكات بشكل يأخذ بعني االعتبار صحة املواطنني واتخاذ املعايري
الدولية ورشوط السالمة الصحية.
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ملحق رقم (:)1
مهام لجنة شؤون األرسة يف مجلس األعيان:
تأسست لجنة شؤون األرسة يف مجلس األعيان يف الجلسة العارشة من الدورة العادية ملجلس
األمة الخامس عرش بتاريخ  2008/3/31مبوجب نص املادة  17من النظام الداخيل للمجلس وفقاً
للصالحية املمنوحة له بتعني لجان مؤقتة يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.
وتضم اللجنة خمسة عرش عضواً ويستمر عملها طوال مدة املجلس الثاين والعرشين وتتوىل
املهام التايل:
.1

1دراسة مشاريع القوانني واالقرتاحات التي تتعلق باألرسة وشؤونها.

.2

2دراسة املعاهدات واالتفاقيات التي تخص األرسة وأفرادها.

.3

3مناقشة ودراسة السياسات والقرارات املتعلقة بقضايا األرسة.

.4

4التعاون والتواصل مع وحدة الدعم الفني يف املجلس الوطني لشؤون األرسة لعقد
اللقاءات والحلقات النقاشية الخاصة مبراجعة الترشيعات املتعلقة باألرسة.
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ملحق رقم (:)2
السيدات والسادة أعضاء لجنة شؤون األرسة:
.1

1معايل السيدة ليىل رشف.

.2

2معايل السيد رياض الشكعة.

.3

3معايل الدكتور محمد حمدان.

.4

4معايل الدكتور مروان كامل.

.5

5معايل السيد هشام التل.

.6

6معايل السيدة سلوى املرصي.

.7

7معايل السيد عقل بلتاجي.

.8

8معايل الدكتور محمد الوحش.

.9

9معايل الدكتور وليد املعاين

1010معايل السيد أمجد املجايل.
1111سعادة السيدة وجدان الساكت.
1212سعادة الدكتورة نوال الفاعوري.
1313سعادة السيد سميح املومني.
1414سعادة السيدة جانيت املفتي.
1515سعادة الدكتورة هيفاء أبو غزالة /رئيساً.
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