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الحماية لألطفال في الظروف الصعبة
يهدف هذا احملور إلى تفعيل حقوق الطفل في احلماية من كافة أشكال العنف
واإلهمال واإلساءة البدنية واجلنسية والنفسية ،ومن كافة أشكال االستغالل

االقتصادي والعمل الذي يعوق منوهم الطبيعي ويحرمهم من التعليم ،ومن
حيازة املواد املخدرة واملؤثرة على العقل وتعاطيها ،ووقايتهم من االنحراف

وتأمني نظام خاص لألطفال املخالفني للقانون يعيد دمجهم في املجتمع،
وضمان حصول األطفال خالل فترات الكوارث على املساعدات اإلنسانية.

الدراسة معلومات كمية ونوعية حول األطفال األقل حظ ًا والبرامج والسياسات
القائمة التي تستهدفهم وخرجت بالتوصيات االستراتيجية لتحسني وضعهم .ومن
اجلدير بالذكر أنه مت إجراء حتليل مقارنة ما بني التوصيات االستراتيجية للدراسة
واخلطـة الوطنية للطفولة ،ومت التأكد بأن إجراءات اخلطـة تستجيب للتوصيات
االستراتيجية.
فيما يتعلق باألطفال احملرومون من الرعاية األسرية ،فقد كان هناك أكثر من

يندرج حتت قطاع احلماية فئات األطفال الذين هم بحاجة إلى احلماية ،كاألطفال

 1,136طفل يتيم أو من عائلة مفككة في مؤسسات رعاية األطفال في

احملرومني من الرعاية األسرية ،األطفال املخالفون للقانون واألطفال املدمنون على

عام  ،2000منهم  249في املؤسسات التابعة للقطاع العام ،و 887في

املخدرات واملؤثرات العقلية واألطفال العاملون واألطفال املساء إليهم واألطفال في

املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص* .وحسب إحصائيات وزارة التنمية

النزاعات املسلحة .ولقد عكف األردن على تعديل التشريعات الوطنية لتتواءم مع

االجتماعية ،فإن  %80من األطفال املوجودين في مؤسسات الرعاية هم

االتفاقيات الدولية ،ومن ذلك إعداد مسودة مشروع حقوق الطفل في عام 2004

من عائالت متفككة ،و  %15من األطفال املولودون خارج إطار الزوجية

املعروضة حالي ًا أمام البرملان.

يتسم قطاع احلماية بعدم وجود إحصاءات واضحة عن حجم املشكلة املتعلقة
بقضايا األمن االجتماعي .فاألرقام الرسمية تعكس حجم القضايا أو األطفال
الذين مت التعرف عليهم من خالل آليات احلماية احلكومية أو األهلية ،ولكنها ال
تدل على حجم املشكلة احلقيقي .ومن املبادرات املهمة التي سلطت الضوء على
هذه الفئة "غير املرئية" من األطفال  -والتي ال تشكل األغلبية وبالتالي ال تلقى
االهتمام املناسب " -الدراسة الوطنية لألطفال األقل حظ ًا" التي أعدها املجلس
الوطني لشؤون األسرة بدعم من البنك الدولي في عام  ،2004حيث وفرت هذه

و  %5أيتام وبناءا على دراسة “ تقييم مؤسسات رعاية األطفال ومراكز
تربية وتأهيل األحداث في األردن” ،فان أوضاع مؤسسات الرعاية
تختلف من مؤسسة إلى أخرى .وتلبي املؤسسات معظم احلاجات
األساسية لألطفال من غذاء وملبس ولكنها تفتقر الى البرامج التربوية
واالجتماعية الهادفة واخلطط الفردية لرعاية األطفال وتلبية احتياجاتهم
النفسية واالجتماعية والترفيهية والتربوية .وهناك حاجة واضحة الى
تطوير آداء العاملني في مجال اإلرشاد وتطوير البرامج لتأهيل وإعادة دمج
األطفال في مجتمعاتهم .ومن اإلجنازات تعديل قانون األحوال الشخصية الذي
رفع سن الزواج لسن  18لكال اجلنسني ،مما قد يؤدي إلى خفض نسب الطالق

* دراسة تقييم مؤسسات رعاية األطفال ومراكز تربية وتأهيل األحداث في األردن  ، 2004 ،وزارة التنمية
اإلجتماعية واليونيسف.
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والتفكك األسري .وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال حماية األطفال

لرفع سن املساءلة اجلزائية إلى  10سنوات .وتهدف اخلطـة الوطنية للطفولة في

احملرومون من الرعاية األسرية إلى ما يلي:

مجال حماية األطفال املخالفني للقانون إلى ما يلي:

 )1متكني األسر املعرضة خلطر التفكك من تقدمي الرعاية املالئمة
ألطفالها
 )2رفع مستوى خدمات الرعاية املؤسسية
 )3ضمان حق كل طفل في دور الرعاية بالنماء وتنمية القدرات
 )4خفض عدد األطفال في دور الرعاية وإعادة دمجهم في األسر واملجتمع.
وفيما يتعلق باألطفال املخالفني للقانون ،تشير الدراسة الوطنية لألطفال األقل حظ ًا
في األردن إلى أنه كان هناك حوالي  30000طفل حتت املساءلة القانونية على مر
ثالث سنوات ( )2001-1999حسب إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية ،وكانت

أعمار املوقوفني تتراوح ما بني  15إلى 18عام ًا .وتشير الدراسة أيض ًا إلى أن
 %11من إجمالي اجلرائم يرتكبها أطفال ،وأن وزارة التنمية االجتماعية حتتجز

 800طفل سنوي ًا .وتذكر مصادر وزارة التنمية االجتماعية أن غالبية اجلنح التي
يرتكبها األطفال املخالفون للقانون هي بسبب السرقة أو االعتداء ،وأن الذكور

املخالفني للقانون بنسبة  %30بحلول عام 2013
 )2تطوير نظام دعم األسر البديلة وادخالها ضمن نظام األسرة خلفض
عدد األطفال امللتحقني باملؤسسات.
 )3توفير بيئة مالئمة الحتياجات األطفال النمائية واالجتماعية داخل مراكز
تربية األطفال األحداث وتأهيلهم
 )4تطوير التشريعات وآليات التعامل مع األطفال املخالفني للقانون في
القضاء والضابطـة العدلية
وفيما يتعلق باألطفال املدمنني على املخدرات واملؤثرات العقلية ،فإن تورط األطفال

في قضايا مخدرات في األردن هو قليل نسبي ًا ،حيث تشير إحصاءات إدارة مكافحة
املخدرات إلى أن إجمالي عدد األطفال املقبوض عليهم في قضايا مخدرات كانت
 159حالة في خمس سنوات ( .*)2001-1997إ ّال أن هذه األرقام ال تعكس

يشكلون  %96من املقبوض عليهم ،وأن  %56من األطفال املخالفني للقانون كانوا

الصورة احلقيقية في املجتمع ،وهناك حاجة إلى إجراء دراسة لتحديد نسبة وجود

ملتحقني باملدارس .وتقدم وزارة التنمية االجتماعية خدمات لألطفال املخالفني

مشكلة اإلدمان في األردن .أما بالنسبة الستخدام املواد الطيارة والالصقة ،ففي

للقانون من خالل سبعة مراكز لإلصالح .ومن اجلدير بالذكر أن سن املساءلة
القانونية في األردن هو سبع سنوات ،ولكن هناك تعدي ً
ال مقترح ًا لقانون األحداث
*الدراسة الوطنية لألطفال األقل حظ ًا في األردن ، 2004 ،املجلس الوطني لشوون األسرة بدعم من البنك
الدولي.
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 )1تطوير أداء األسر املعرضة للخطر ومهاراتهم في التعامل مع األطفال

دراسة أجريت عام  2001من قبل إدارة مكافحة املخدرات مع  122حدث ًا في
مراكز إصالح وتأهيل األحداث التابعة ملديرية الدفاع االجتماعي في وزارة التنمية

االجتماعية ،تبني بأن  %52من مجموع العينة لديهم خبرة سابقة في استخدام

حقوق الطفل في عام  ،1991كما صادق على اتفاقيات العمل رقم  138حول احلد

املواد الطيارة واملواد الالصقة .أما فيما يتعلق بانتشار التدخني بني األطفال ،فإن

األدنى لسن العمل ورقم  182حلظر أسوأ أشكال عمل األطفال .وصدر قانون

نسبة التدخني بني األطفال  15-13سنة  %25 ،%19,3مدخنني ذكور و%14,5

مدخنات* .وبالرغم من تطوير اخلدمات العالجية املقدمة ملتعاطي املخدرات ،إ ّال أن

اخلدمات املقدمة لألطفال في هذا املضمار ما زالت قاصرة عن تلبية االحتياجات
الوطنية .ومن اإلجنازات الوطنية في هذا املجال صدور قانون مراقبة سلوك

العمل عام  1996والذي رفع السن األدنى العمل من  13إلى  16عام ًا والسن
األدنى ملزاولة األعمال اخلطرة إلى  18عام ًا ،ونص على أ ّال يتجاوز عدد ساعات

عمل األطفال  6ساعات يومي ًا ،كما منع عمل األطفال من الساعة الثامنة مسا ًء
إلى السادسة صباح ًا .ولكن لم يتمكن القانون من حماية األطفال الذين يعملون

األحداث حلماية األحداث من خطر املسكرات واملواد املخدرة ،ولكن آليات املراقبة

في القطاع غير الرسمي (قطاع الزراعة وخدمة املنازل واألعمال العائلية) .وتقوم

والتنفيذ غير فعالة .وتهدف اخلطـة الوطنية للطفولة في مجال حماية األطفال من

وزارة العمل باإلشراف على وضع األطفال العاملني ومتابعته ،فمن اإلجنازات

املخدرات واملؤثرات العقلية إلى ما يلي:

املهمة في هذا املجال قيام وزارة العمل بإنشاء وحدة عمل األطفال في عام 2001

 )1التوعية واإلرشاد للطفل واألسرة عن أخطار املخدرات واملؤثرات
العقلية ومضارها
 )2تشجيع تقدمي اخلدمة املنزلية ألسر الفئة املستهدفة
 )3تدريب وتأهيل العاملني مع األطفال الذين يعانون من مشكلة تعاطي
املواد الطيارة من النواحي القانونية واالجتماعية والنفسية والصحية
 )4إيجاد أماكن متخصصة شمولية للتعامل مع األطفال عند اكتشاف
احلالة
أما بالنسبة إلى عمل األطفال ،يولي األردن اهتمام ًا خاص ًا بهذه الفئة من األطفال،
ويسعى لتوفير الضمانات القانونية حلمايتهم .فقد صادق األردن على اتفاقية

وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،
وإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على
أسوأ أشكال عمل األطفال في عام .2003
أما عن حجم املشكلة ،فتشير دراسة دائرة
اإلحصاءات العامة واليونيسف بأن  %5,5من
األطفال في الفئة العمرية  14-10سنة كانوا
يعملون في عام  .2003وفي دراسة أجريت

« ...تشير دراسة دائرة
اإلحصاءات العامة واليونيسف
بأن  %5,5من األطفال في الفئة
العمرية  14-10سنة كانوا يعملون
في عام » .2003

في عام  2004من قبل دائرة اإلحصاءات
العامة ،تبني بأن السبب الرئيسي لتسرب
األطفال من املدرسة يتعلق بعوامل اقتصادية ،باإلضافة إلى الفشل الدراسي
وكلفة التعليم باألخص عند وجود عدد كبير من األطفال في العائلة .وبالرغم من

* الدراسة املسحية النتشار التدخني بني الشباب في األردن ( 15 - 13سنة)  ، 2000 ،اجلمعية األردنية
ملكافحة التدخني ،اليونيسف ،منظمة الصحة العاملية.
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أن نسبة التسرب من املدرسة تعتبر منخفضة في األردن ( ،)%0,8إ ّال أن الدراسة

الوطنية لألطفال األقل حظ ًا تشير إلى أن هناك تقريب ًا  85000طفل دون سن
السادسة عشر قد تسربوا من املدرسة على مدار
« ...بلغ عدد حاالت اإلساءة
لألطفال المبلغ عنها إلدارة حماية

عشر سنوات ( ،)1999-1990باحتساب طريقة
تراكم نسب التسرب السنوية.

األسرة ما مجموعه  1312حالة

ال توجد دراسات متعلقة بحجم مشكلة أطفال

منذ إنشاء اإلدارة في عام » 1997

الشوارع (اللذين يبيعون في الشوارع) ،إمنا
تدل سجالت وزارة التنمية االجتماعية لعام

 1999إلى أن هناك ما يقارب  636طف ً
ال يعملون
في الشوارع ،منهم  %15دون سن التاسعة .كما بلغ عدد املتسولني األحداث
 626لعام  ،2002منهم  134إناث .وتعكس هذه األرقام التأثير السلبي للظروف
االقتصادية الصعبة السائدة على قدرة األسر على التكيف واحملافظة على مستوى
معيشي الئق .ومت تعديل قانون األحداث ليعكس النظرة اجلديدة لهذه الفئة من
األطفال كأطفال بحاجة إلى حماية وليس كأطفال جانحني .وتهدف اخلطـة الوطنية
للطفولة في مجال عمل األطفال إلى ما يلي:
 )1احلد من أسوأ أشكال عمل األطفال في األردن مع نهاية عام 2013
بشكل خاص ،واحلد من عمل األطفال بشكل عام دون السادسة عشر
من العمر
 )2إعادة تأهيل األطفال العاملني ودمجهم وضمان حصولهم على التعليم
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املجاني األساسي أو التأهيل املهني املناسب
 )3تعزيز فهم موضوعي موثوق حلجم مشكلة عمل األطفال في األردن
من حيث انتشارها وتوزيعها اجلغرافي وأمناطها وأسبابها ونتائجها
وخاصة األعمال اخلطرة
 )4توفير البدائل لرفع مستوى دخل أسر األطفال العاملني
 )5تطوير التشريعات الوطنية للحد من عمل األطفال مبا ينسجم مع
االتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية  182اخلاصة بالقضاء على أسوأ
أشكال عمل األطفال
 )6تعزيز الوعي املجتمعي بظاهرة عمل األطفال وتأثيراتها السلبية على
منوهم اجلسدي والنفسي
وفيما يتعلق باألطفال ضحايا اإلساءة ،فقد بلغ عدد احلاالت املبلغ عنها إلدارة
حماية األسرة ما مجموعه  1312حالة منذ إنشاء اإلدارة في عام  ،1997وقد مت
استحداث خمسة أقسام جديدة لإلدارة لتخدم األطفال في احملافظات املختلفة.
وقد مت إدخال منهجية سماع شهادة األطفال وإفاداتهم باستخدام التصوير
بواسطـة الفيديو وذلك بهدف التخفيف من معاناة األطفال وتقدمي خدمة متكاملة
فضلى لهم .وتهدف اخلطـة الوطنية للطفولة في مجال حماية األطفال املساء إليهم
إلى ما يلي:
 )1املساهمة في خفض عدد حاالت اإلساءة لألطفال بكافة أشكالها من

إساءة جسدية ونفسية وجنسية وإهمال من خالل توسيع اإلجراءات
الوقائية
 )2تطوير وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة (اإليوائية واإلرشادية
والصحية والقانونية والشرطية)
 )3احلد من حاالت دعارة األطفال واالستغالل اجلنسي التجاري لهم
واالجتار باألطفال وبيعهم
 )4حماية األطفال ذوي اإلعاقات من أشكال التمييز واإليذاء واالستغالل
واإلهمال والعنف
كما تهدف اخلطـة الوطنية للطفولة إلى تعزيز حماية األطفال في النزاعات املسلحة
حسب معايير القانون اإلنساني الدولي من خالل احلث على تطبيق الشرعية
الدولية وقرارات األمم املتحدة خصوصا في األراضي احملتلة ،وتدريب الكوادر
العاملة في مجال حقوق الطفل وتعزيز التعاون الدولي في هذا املجال.
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رابعًا – اإلعالم
تعتبر ثورة التكنولوجيا واالتصاالت والتوسع في استخدام وسائل االتصال

اجلدير بالذكر أن نسبة الشباب والشابات الذين يشاهدون التلفزيون تقل كلما

اجلماهيري من العوامل املهمة التي لها تأثير كبير على األطفال ،فهم عرضة

تقدموا في العمر بينما تزداد نسبة الذين يستمعون إلى الراديو**.

لهذه الوسائل وأكثر استجابة ملضمونها بحكم طبيعتهم .ومتثل ثورة التكنولوجيا
واالتصاالت طرف ًا رئيسي ًا في تشكيل النشء اليافع وإكسابه الشخصية املتميزة.
واألطفال يتعرضون جلميع وسائل اإلعالم :السمعي والبصري واملقروء والثابت.
وهنا تكمن أهمية التركيز على أثر وسائل اإلعالم على األطفال في األردن.

ومع أن هناك بعض البرامج الهادفة لألطفال في وسائل اإلعالم األردنية ،إال
أن نوعيتها ومضمون الرسائل وطرق طرحها للمواضيع بحاجة إلى إعادة نظر.
فمن األهمية مبكان استخدام الوسائل اإلعالمية إلتاحة الفرصة لألطفال للحوار
واملشاركة لبناء مفهوم الدميقراطية في نفوسهم وبناء ثقتهم بأنفسهم وتسليط

وتنتشر وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهيري بشكل كبير في األردن ،إذ ميتلك

الضوء على إبداعاتهم وتطلعاتهم .ومن املهم أيض ًا حتصني األطفال

 %96من األسر األردنية التلفزيون وميتلك  %80منها الراديو .كما ازداد عدد

ضد املؤثرات اخلارجية وبخاصة السلبية التي تدخل في معالم تشكيل

األسر التي متتلك أجهزة الساتاليت بشكل ملحوظ وصل إلى  ،%42في حني لم

الهوية الثقافية.

تتع ّد نسبة األسر التي متتلك ربط ًا بشبكة اإلنترنت الـ.* %5

أما عن التواصل مع اإلعالم املقروء ،فقد أظهرت دراسة سابقة عن طرق تفاعل
األردنيني مع وسائل اإلعالم (اليونيسف  )2001أن  %45من األردنيني بشكل
عام ال يقرأون اجلريدة وأن  %52من الشباب في الفئة العمرية ( )20 – 15سنة

ال يقرأون اجلريدة أيض ًا.

كما أظهرت نتائج مسح "الشباب األردنيون :حياتهم وآراؤهم " أن الشباب مهتمون
بشكل خاص مبشاهدة التلفزيون وأن له األثر األكبر عليهم ،إذ كانت مشاهدة

وتهدف اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة في مجال اإلعالم إلى ما يلي:
 .1زيادة املساحة املخصصة للبرامج احلوارية التفاعلية بني
األطفال والكبار حول الظواهر االجتماعية واملشاكل التي
تخصهم.
 .2االرتقاء مبستوى الرسالة اإلعالمية اخلاصة باألطفال.
 .3التعريف بحقوق الطفل وواجباته.

التلفزيون أهم نشاط للشباب والشابات في الفئة العمرية ( )24 – 10سنة في
وقت فراغهم ( %41من الذكور ،و %46من اإلناث) ،بينما ذكر  %6من الشباب و%14
من البنات االستماع للراديو كأحد النشاطات التي يقومون بها وقت فراغهم .ومن

* مسح السكان والصحة األسرية  ، 2002 ،دائرة اإلحصاءات العامة.

** مسح الشباب األردنيون :حياتهم وآراؤهم ، 2003 ،دائرة اإلحصاءات العامة واليونيسف.
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المتابعــة والتقييــم
تصب عملية متابعة اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة وتقييمها ضمن املهام

• بنا ًء على املؤشرات التي مت حتديدها خالل عملية إعداد اخلطـة الوطنية
للطفولة ،مت إعداد مصفوفة أولية تضع اإلطار العام الذي ميكن استخدامه في

على املساهمة في وضع السياسات واإلجراءات واخلطط التنموية ذات العالقة

حتديد اخلطط السنوية املفصلة ملتابعة اخلطـة الوطنية للطفولة وتقييمها (مرفق

باألسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها ،لذا فعلى املجلس أن يقوم بالتنسيق املستمر

نسخة عن املصفوفة األولية خلطـة املتابعة والتقييم لألعوام ())2013-2004

•

الرئيسية املنصوص عليها في قانون املجلس الوطني لشؤون األسرة الذي ينص

مع كافة اجلهات الرئيسية واجلهات املنفذة لرصد اإلجنازات والتحديات خالل
تنفيذ اخلطـة الوطنية للطفولة.
•

وضمن مرحلة اإلعداد للخطـة الوطنية للطفولة ،مت وضع تصور عام لعملية

املتابعة والتقييم جرت مناقشته مع أعضاء اللجنة التوجيهية إلعداد اخلطـة
الوطنية للطفولة خالل جلسات عديدة ،كما مت في  29متوز  2004عقد اجتماع
مطول خصص ملناقشة عملية املتابعة والتقييم للخطـة والبدء بتحويله الى هيكلية
ومنهجية.
•

لضمان أن تكون عملية املتابعة والتقييم جزء ًا ال يتجزأ من اخلطـة الوطنية

للطفولة فقد مت خالل عملية إعداد اخلطـة حتديد مؤشرات قياس األثر واملؤشرات
اإلجرائية ( )Impact & process indicatorsلقياس التقدم وذلك بإضافة
عامود للمؤشرات الالزمة ملتابعة كل إجراء وعامود آخر ملصادر التحقق من هذه
املؤشرات.
•

مت ترميز كافة إجراءات اخلطـة الوطنية للطفولة لضمان سهولة اإلشارة إليها

خالل عملية املتابعة والتقييم وتوفير املعلومات عن مدى التقدم الذي أجنز لكل إجراء
والتحديات التي مت مواجهتها.

املنهجية املقرتحة
•

يتم تشكيل جلنة فنية للمتابعة والتقييم حتت مظلة املجلس الوطني لشؤون

األسرة تتمثل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة اإلحصاءات
العامة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية
ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الثقافة واملجلس األعلى لإلعالم
واملجلس األعلى للشباب وممثلني عن األطفال /اليافعني والقطاع األهلي
التطوعي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ،إضافة الى ممثلني
عن اإلكادمييني وخبير في املتابعة والتقييم.
•

يقوم املجلس الوطني لشؤون األسرة ممث ً
ال بوحدتي الطفولة واملتابعة

والتقييم بتنسيق عمل اللجنة وتوثيق مداوالتها.
•

تكون مهام جلنة املتابعة والتقييم كما يلي:
 )1متابعة وضع األطفال في األردن من خالل مؤشرات يتم االتفاق
عليها واستخدام حزم برامجية خاصة ملتابعتها مثل حزمة ديف انفو
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( )DevInfo Softwareالتي تقوم دائرة اإلحصاءات العامة بتحديثها
دوري ًا لرصد الوضع التنموي في األردن باالستناد الى مؤشرات

بتقارير سنوية مختصرة باستخدام مناذج رصد موحدة تعتمد على هيكلية اخلطـة

األهداف التنموية األلفية (.)MDGs

الوطنية للطفولة (مرفق مقترح منوذج ملتابعة اخلطـة).

 )2متابعة تطبيق اخلطـة الوطنية للطفولة من خالل التقارير املقدمة من
اجلهات الرئيسية املنفذة ،ومن خالل عقد اجتماعات دورية مرتني في

السنة خالل السنوات الثالث األولى وسنوي ًا بعد ذلك ،واجتماعات
متخصصة في منتصف فترة اخلطـة ونهايتها.
 )3حتديد األولويات البحثية والدراسات الالزم إجراؤها من أجل تغطية
الفجوة في املؤشرات واملعلومات الالزمة ملتابعة خطـة العمل والتنسيق
مع اجلهات ذات العالقة وخاصة دائرة اإلحصاءات العامة واجلهات
الداعمة لتوفير املوارد الالزمة إلجراء هذه الدراسات واألبحاث
واملسوحات امليدانية واالستفادة منها.
•

•

يتم التنسيق مع املسؤوليني املرجعيني في كل وزارة /مؤسسة لتزويد اللجنة

يتم تعيني مسؤولني مرجعيني للمتابعة ( )Focal Personمن الوزارات

واجلهات الرئيسية املشاركة في تنفيذ اخلطـة الوطنية للطفولة ومتابعتها  ،ويتم

•

يقوم املجلس الوطني لشؤون األسرة بجمع التقارير الصادرة عن الوزارات

واملؤسسات وإدخالها في قاعدة بيانات خاصة مبتابعة اخلطـة الوطنية للطفولة يتم
برمجتها لهذه الغاية في دائرة املتابعة والتقييم التابعة للمجلس الوطني لشؤون
األسرة.
•

ترفع تقارير سنوية إلى أعضاء مجلس أمناء املجلس الوطني لشؤون األسرة

تتعلق بسير العمل في تنفيذ اخلطـة بنا ًء على التقارير املقدمة من اجلهات الرئيسية ،

بحيث تركز التقارير على اإلجنازات والتحديات واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة
التحديدات.
•

يتم مراجعة مهام جلنة املتابعة والتقييم وأدوات املتابعة والتقييم املستخدمة

بشكل دوري ويتم حتديثها بنا ًء على الدروس املستفادة.

تدريبهم  -حسب احلاجة  -على املتابعة والتقييم بشكل عام وعلى آلية متابعة
اخلطـة الوطنية للطفولة بشكل خاص.
•

يتم إعداد خطط سنوية للوزارات واملؤسسات منبثقة عن اخلطـة الوطنية

للطفولة وإدراجها ضمن اخلطط السنوية الرئيسية للوزارات واملؤسسات.
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التكلفة التقديرية للمتابعة والتقييم
تقدر كلفة متابعة وتقييم اخلطـة الوطنية للطفولة خالل سنوات اخلطـة من

 2013-2004بـ  500000دينار ،مع األخذ بعني االعتبار أن كلفة الدراسات
واملسوحات الالزمة لتغطية الفجوة في املؤشرات واملعلومات الالزمة ملتابعة تنفيذ
اخلطـة تغطى من اجلهات الرئيسية املنفذة ،وميكن للجنة املتابعة والتقييم -
بالتنسيق مع اجلهات املعنية  -تقدمي مقترح مشاريع للجهات الداعمة الدولية
واحمللية لدراسة إمكانية تنفيذها.
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منوذج مقرتح ملتابعة اخلطـة الوطنية للطفولة
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المالحــق
توصيات الشباب
أسماء الفرق المشاركة
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توصيات الشباب  /التقرير النهائي لتوصيات برلمان األطفال على الخطـة الوطنية األردنية للطفولة
التقرير النهائي لتوصيات برملان األطفال على اخلطـة الوطنية األردنية للطفولة
قام احتاد املرأة األردنية بتلخيص اخلطـة الوطنية للطفولة بهدف تسهيل العمل
على األطفال ليتمكنوا من الوقوف على النواقص التي ميكن أن تتضمنها اخلطـة،
وإلضافة املالحظات واألنشطـة التي تستجيب الحتياجات األطفال وفق ًا ملواقعهم

اجلغرافية والبيئية ،وعليه فقد جرى تقييم اخلطـة وفق ًا للبرنامج التالي:

 )1في  17متوز/يوليو  ،2004مت في احتاد املرأة األردنية عقد دورة تدريبية
ليوم واحد للميسرين من برملان أطفال األردن واملشرفني عليه .ومت خالل الدورة
تقدمي عرض حول خلفية إعداد اخلطـة الوطنية للطفولة ،ثم مت تقسيم املشاركني
إلى مجموعات عمل مت خاللها قراءة التلخيص والوقوف على املفاهيم واملصطلحات
التي وردت في اخلطـة ،وفي نهاية االجتماع مت حتديد آليات عمل األطفال أثناء
االجتماعات الفرعية التي ستعقد في املناطق الثالث :اجلنوب ،الوسط ،الشمال.
 )2مت عقد ثالثة اجتماعات فرعية في جميع األقاليم في  24نيسان /أبريل
 ،2004كان أولها في إربد وضم ممثلني عن برملان أطفال األردن من جرش
وعقد االجتماع الثاني في عمان في مقر احتاد
وعجلون واملفرق وإربد والرمثاُ .

املرأة األردنية وضم ممثلني عن عمان والفحيص والبقعة والسلط والكرك ومادبا
والزرقاء .أما االجتماع الثالث فقد جرى في مدينة العقبة وضم ممثلني عن كل
من معان والعقبة والطفيلة .وناقش األطفال من خالل مجموعات العمل التلخيص
املقدم ووضعوا املالحظات والتوصيات اخلاصة باخلطـة (نرفق توصيات األطفال

كما وردت حرفي ًا من احملافظات).

ُ )3عقد اجتماع تقييمي بتاريخ  17متوز/يوليو  2004في مقر احتاد املرأة

األردنية حضره ميسرو االجتماعات الفرعية وعدد من أعضاء املكتب الدائم لبرملان
أطفال األردن .ومت خالل االجتماع قراءة التوصيات التي صدرت عن مختلف
االجتماعات ،بحيث مت جمعها لضمان عدم التكرار
ومناقشة بعض النقاط التي ميكن أن تكون خارجة
عن موضوع اخلطـة .وفي نهاية االجتماع مت االتفاق
على التوصيات التي تبناها برملان أطفال األردن والتي
التي سترفع إلى اليونيسف مع احتفاظ احملافظات
بحقها في رفع التوصيات اخلاصة.
وفيما يلي توصيات البرملان على اخلطـة الوطنية وفق ًا
للتوصيات الفرعية املرسلة من اجتماعات الفروع:
ال�صحة:
 .1تخصيص طبيب للعمل في كل مدرسة
من أجل احلاالت الطارئة أو التعاقد معه
والتأكيد على الفحص الدوري للطلبة.
 .2رفع سن التأمني الصحي املجاني من
 18-6سنة والتأكيد على ضرورة توفر
األدوية في املراكز الصحية.
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 .3الفحص الدوري الصحي الشامل لألمهات واألطفال.

 .13تفعيل دور األطفال واملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة في املجتمع
من خالل إشراكهم في التجمعات الشبابية.

 .4تشديد الرقابة وااللتزام بالدوام الرسمي في املراكز الصحية.
 .5تفعيل قانون منع التدخني ملن هم دون سن  18سنة ،ووضع برامج

 .14تفعيل قانون برملان أطفال األردن الذي ينص على وجود نسبة من ذوي
االحتياجات اخلاصة ضمن أعضائه.

توعية للطالب في املدارس من خالل املرشدين واملعلمني ورفع أسعار
السجائر.
 .6وجود وجبات غذائية صحية ومتكاملة في املقاصف املدرسية (خاصة
األساسية).

 .15التأكيد على متابعة الصحة النفسية للطالب من خالل:
·

عقد اجللسات واللقاءات مع أخصائيني نفسيني.

·

ضرورة وجود مرشدين مؤهلني علمي ًا وذوي خبرة في هذا املجال لكي
يتمكنوا من معاجلة املشاكل املتعلقة بالطالب.

 .7تفعيل برامج الدعم والتأهيل لألطفال واملعاقني وحمايتهم من اإلهمال
والتمييز وفرض اإلعفاءات اجلمركية على األدوات اخلاصة حلركتهم.
 .8إصدار قانون إلزامي للفحص الطبي ما قبل الزواج.
 .9فرض غرامة مالية على ذوي الطفل الذي تتم والدته دون إشراف طبي.
 .10توفير وسائل تدفئة آمنة وبديلة في املدارس واحلضانات التابعة لوزارة
التربية والتعليم.
 .11إيجاد رقابة على أصحاب محالت اخلضار والفواكه واملأكوالت
الطازجة.
 .12التأكيد على مجانية اخلدمات املقدمة.

الإعالم:
 .1تفعيل وجود برامج خاصة حول مشكالت األطفال وقضاياهم وتفعيل
الرقابة على برامج األطفال في التلفزيون األردني.
 .2تعميم حملة التوعية حول حقوق األطفال وخاصة ظاهرة عمالة األطفال.
 .3إيجاد صحيفة يومية خاصة لألطفال لطرح آرائهم ومشاكلهم.
التعليم:
 .1تنويع األساليب التعليمية وزيادة األنشطـة املنهجية الالصفية عبر ربط
املدارس بشبكة اإلنترنت.
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 .2تفعيل الرقابة على املدارس وجميع املؤسسات املختصة بالطفولة.
 .3التوعية بأهمية التعليم عبر جميع وسائل اإلعالم.
 .4تعديل قانون الدخول إلى اجلامعات بحيث يحسب معدل القبول
لتخصص معني فقط في املواد التي لها عالقة بالتخصص.
 .5حتفيز القطاعني العام واخلاص إلنتاج برامج التعليم الذاتي.
 .6التأكيد على إنشاء رياض األطفال وضمها للقطاع العام.
 .7فصل املدارس األساسية عن الثانوية (واألكادميي عن املهني).
 .8تفعيل برامج الدعم والتأهيل لألطفال املعوقني وحمايتهم من اإلهمال
والتمييز والعنف.
 .9إيجاد أخصائيني نفسيني في املدارس وتفعيل دورهم.
 .10عدم اعتبار األطفال والطالب حقل جتارب (املعلمون اجلدد).
 .11تعيني الكوادر التعليمية ضمن التخصصات (تربية طفل).
 .12إلزامية التعليم الثانوي.
 .13تقوية منهاج التربية والثقافة اإلسالمية وإحالل مواضيع ترسخ املفاهيم
اإلسالمية لدى الطالب.
 .14فصل االجتاهات السياسية عن مناهج التعليم.

الثقافة:
 .1زيادة أماكن الترفيه واللعب ووضع رقابة عليها.
 .2حتديد عمر مستخدم اللعبة والتقيد بها وصناعة ألعاب آمنة.
 .3زيادة املعاهد الفنية وتطوير برامجها واستقالليتها.
 .4نشر الثقافة املالئمة لألعمار.
 .5توزيع نشرات ومقاالت تتضمن حقوق األطفال ونشرها في املجتمع.
 .6توعية األطفال من خطر الغزو الثقافي الغربي.
 .7دعم البرامج التلفزيونية املختصة بأمور األطفال.
 .8عمل برامج متلفزة تنمي اجلوانب اإلبداعية لدى األطفال وحفظ حقوق
نشرها لهم.
احلمايــة:
 .1تقدمي املساعدات والدعم املمكن للشعب األردني.
 .2نشر مراكز تأهيل املعاقني في كل مناطق اململكة.
 .3إثراء املراكز الصحية بالكوادر املتدربة واملتميزة وذلك حلساسية هذه
النقطـة.
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 .4توفير البرامج لالستفادة من طاقات الشباب واألطفال مبا يخدم
مصلحتهم ومصلحة بالدهم.
 .5التعاون بني الدول العربية لتأمني املساعدة الالزمة لشع َبي فلسطني
والعراق.
 .6محو أمية األطفال ينتهي في املرحلة األساسية فال ينمو حيز تفكيرهم
وال يستطيعون أن يكونوا أنفسهم ،فما نفع تعليمهم لهذه املرحلة؟
 .7تفعيل قانون العمل على أصحاب املؤسسات لتحديد عمر العاملني لديها.
 .8التركيز على احلوار بني األوالد واألهل.
اليافعيــن:
 .1املجال االجتماعي:
·

إشراك اليافعني في مختلف الهيئات التطوعية ،ويكون ذلك باهتمامهم
بذوي االحتياجات اخلاصة وجعلهم يشعرون أنهم أعضاء فعالون في
املجتمع.

.2
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·

إيجاد مشرفني ومرشدين متطوعني بالتوعية والتحفيز.

·

احتكاك الشباب مع ذوي االحتياجات اخلاصة.
التوعيــة:

·

واع قادر على التغيير.
حوار بني األجيال إلنشاء جيل ٍ

·

السماح جلميع املستويات باملشاركة الفعالة في كافة مجاالت احلياة

السياسية املؤثرة عليهم حاضر ًا ومستقب ً
ال.
·

تعزيز احلوار بني اليافعني وذويهم عن طريق البرملانات واجلمعيات التي

تعتبر أطر ًا تنظيمية مهمة.
اللياقــة البدنيــة والريا�ضـة:

 .1توسيع االهتمام باألطفال  -املقتصر على من هم في سن  10سنوات
فما فوق  -ليشمل األطفال من سن  10-5سنوات.
 .2توفير احلدائق لألطفال لتفعيل دورهم الرياضي.
 .3معرفة األساليب الرياضية املستخدمة في الدول الغربية وتطبيقها على
الالعبني دون إجراء املقارنة.
 .4تكثيف اإلعالم عن مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة لتشجيع األهالي
واالهتمام بتوزيعها جغرافي ًا وتطوير برامجها الرياضية.

 .5عقد دورات تدريبية للمعلمني حول كيفية التواصل مع الطالب (معلمو
التربية الرياضية).
 .6التركيز على تنمية العالقات االجتماعية ليست فقط ضمن إطار النادي
الواحد بل تركها متتد للخارج حتى تتحد الروح الرياضية وروح

الصداقة وحتى يشعر الفريق أنه أسرة حقيقية من الداخل واخلارج.
وتطبيق حل املشكالت االجتماعية على الالعبني ليصبحوا أكثر عطا ًء.
 .7إيجاد ناد لبرملان أطفال األردن وتنظيم دوري رياضي ألعضاء
ٍ
البرملان.
 .8إنشاء مراكز ونوادي رياضية مجانية إلتاحة الفرصة لعدد أكبر من
األطفال لتنمية مواهبهم وتطويرها.
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أسماء الفرق المشاركة
اللجنة التوجيهية
عطوفة الدكتور سعد خرابشة
وزارة الصحة
عطوفة السيد محمد احلياري
وزارة التربية والتعليم (سابقا)
عطوفة السيدة هالة لطوف
وزارة التخطيط والتعاون الدولي(سابقا)
عطوفة الدكتور مؤمن احلديدي
وزارة الصحة/املركز الوطني للطب الشرعي
عطوفة املهندس كامل محارب
وزارة الشؤون البلدية والقروية
السيدة زين احلايك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
السيد سعود البراري
وزارة التنمية االجتماعية
السيدة سوسن مكناي
وزارة التنمية االجتماعية (سابقا)
السيد موسى الصافي
وزارة التنمية االجتماعية (سابقا)
السيدة نهاية دبدوب
وزارة العمل
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السيدة سهير احلديدي
وزارة الثقافة

الدكتور كيرت رودوس
مؤسسة كويست سكوب

الدكتور محمود السرحان
املجلس االعلى للشباب

السيدة مها احلمصي
اليونيسف

الدكتورة هالة حماد
مؤسسة نهر االردن

السيدة منى ادريس
اليونيسف

السيدة هنا شاهني
مؤسسة امللك احلسني

السيدة هند الرا منكو
اليونيسف

االنسة خلود ابو زيد
مؤسسة انقاذ الطفل

السيدة الرا حسني
املجلس الوطني لشؤون االسرة

السيد كمال صالح
دائرة االحصاءات العامة

السيدة سارة العتيبي
املجلس الوطني لشؤون االسرة

السيدة سلوى ناصر
اللجنة الوطنية االردنية لشؤون املراة (سابق ًا)

اللجنة التنفيذية

الدكتورة تغريد ابو حمدان
الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية

الدكتور محمود السرحان
املجلس االعلى للشباب

السيدة امل النحاس
الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية (سابقا)

السيدة سوسن مكناي
وزارة التنمية االجتماعية (سابقا)

السيدة رميا زريقات
جمعية اهالي واصدقاء االشخاص املعاقني

السيد سعود البراري
وزارة التنمية االجتماعية

السيدة رهام عميش
جمعية اهالي واصدقاء االشخاص املعاقني

السيدة زين احلايك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

االنسة خلود ابو زيد
مؤسسة إنقاذ الطفل

املهندسة وسام قرقش
وزارة الصحة

األستاذة رحاب قدومي
محامية (قطاع خاص )

السيدة مها احلمصي
اليونيسف

الدكتور منر اخلطيب
وزارة الصحة /مستشفى الزرقاء احلكومي

اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة

السيدة منى ادريس
اليونيسف

الدكتورة سنابل بركات
وزارة الصحة

عطوفة الدكتور سعد خرابشة
أمني عام وزارة الصحة (رئيس)

السيدة الرا حسني
املجلس الوطني لشؤون االسرة

الدكتورة عفاف الداوود
وزارة الصحة

سعادة العني صبحية املعاني
مجلس االمة/املجلس الوطني لشؤون األسرة

فريق عمل قطاع ال�صحة

الدكتورة صفاء القسوس
وزارة الصحة

الدكتور عادل البلبيسي
وزارة الصحة

الدكتورة جنوى خوري
اجلامعة األردنية (رئيس)

الدكتور هاني جهشان
وزارة الصحة/املركز الوطني للطب الشرعي

الدكتورة سناء سقف احليط
وزارة الصحة

اآلنسة اكرام خصاونة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي (مقرر)

السيدة سناء قمو
وزارة الصحة

الدكتورة جنوى جعرور
وزارة الصحة

السيدة الرا حسني
املجلس الوطني لشؤون األسرة (منسق)

السيد محمد غازي
وزارة التربية والتعليم  /قسم التغذية

الدكتور منذر عماري
وزارة الصحة

الدكتور حيدر العتوم
وزارة الصحة  /الصحة املدرسية

املهندسة سوسن الفايز
وزارة الزراعة

الدكتور خالد أبو رمان
وزارة الصحة

معالي الدكتور انور بطيحة
املجلس الصحي العالي (سابقا)ً

الدكتور علي عطية
جمعية أطباء األطفال األردنية

الدكتورة مي احلديدي
وزارة الصحة

السيدة منى حمزة
وزارة الصحة

السيدة آمال جريسات
مركز االعالم االردني

املهندس صالح احلياري
وزارة الصحة
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الدكتورة رغد احلديدي
وزارة الصحة
الدكتورة رويدا رشيد
وزارة الصحة
الدكتور بسام احلجاوي
وزارة الصحة
الدكتور محمد البطاينة
وزارة الصحة
الدكتور سمير الفاعوري
وزارة الصحة  /مستشفى البشير
الدكتور سعد محمد احلياري
وزارة الصحة /مستشفى السلط
الدكتورة منال تهتموني
مؤسسة امللك حسني
السيدة رميا زريقات
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني
الدكتور صالح العريبي
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني
اآلنسه بثينة اخلطيب
اليونيسف
فريق عمل قطاع التعليم
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الدكتورة تغريد أبو طالب
اجلامعة األردنية (رئيس)

اآلنسة هدى شعشاعة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي(سابقا)

السيد حسني صالح
ً
وزارة التربية والتعليم (سابقا)( /مقرر)

اآلنسة ليلى منكو
وزارة التنمية االجتماعية(سابقا)ً

السيدة سارة العتيبي
املجلس الوطني لشؤون األسرة (منسق ومقرر)

اآلنسة خلود أبو زيد
مؤسسة إنقاذ الطفل

السيد نايف العموش
وزارة التربية والتعليم (سابقا)

السيدة سهى جوعانة
امللتقى الثقافي التربوي للمدارس اخلاصة

اآلنسة ختام العتيبي
وزارة التربية والتعليم

السيدة ماري دباح
املدرسة املعمدانية

السيدة ابتسام عمارة
وزارة التربية والتعليم

السيدة سوزان البحيصي
مؤسسة انقاذ الطفل (سابقا)

السيد اسماعيل عواودة
وزارة التربية والتعليم

االستاذ عصام الشريف
محامي (قطاع خاص)

الدكتور محمد الزيود
وزارة التربية والتعليم

السيدة عندليب اخلياط
األونروا

اآلنسة خلود دبابنة
وزارة التربية والتعليم

اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة

الدكتور محمد القضاة
وزارة التربية والتعليم ( سابق ًا) جامعة مؤته

عطوفة السيد محمد احلياري
أمني عام وزارة التربية والتعليم (سابقا)ً
الدكتور محمد عجلوني
وزارة التربية والتعليم
السيدة نادية عزت شهاب
وزارة التربية والتعليم
السيد غازي الشنطي
وزارة التربية والتعليم
السيد منذر الشبول
وزارة التربية والتعليم
فريق عمل قطاع احلماية
السيد موسى الصافي
وزارة التنمية االجتماعية (سابق ًا)
السيد هيثم مهيار
مؤسسة كويست سكوب (مقرر)
السيدة مها احلمصي
اليونيسف (منسق)
عطوفة الدكتور مؤمن احلديدي
وزارة الصحة/املركز الوطني للطب الشرعي
الدكتور هاني اجلهشان
وزارة الصحة/املركز الوطني للطب الشرعي

السيدة هنا العتر
وزارة التنمية اإلجتماعية

السيدة هنا الكردي
مركز التميز الشامل

السيدة فتحية أبو حية
وزارة التنمية اإلجتماعية

األستاذة رمي أبو حسان
املجلس الوطني لشؤون األسرة (سابق ًا)

السيدة نهاية دبدوب
وزارة العمل

اآلنسة رمي صويص
املجلس الوطني لشؤون األسرة (سابق ًا)

العقيد فاضل احلمود
مديرية األمن العام /إدارة حماية األسرة

اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة

العقيد طايل املجالي
مديرية األمن العام  /إدارة مكافحة املخدرات

عطوفة الدكتور حمود عليمات
أمني عام وزارة التنمية االجتماعية (رئيس)

الرائد خضر خطـاب
مديرية األمن العام  /إدارة مكافحة املخدرات

الدكتور فواز الرطروط
وزارة التنمية اإلجتماعية

الدكتورة هالة حماد
مؤسسة نهر األردن

السيد محمد صدقة
وزارة التنمية اإلجتماعية

عطوفة الدكتور محمود كفاوين
الصندوق األردني الهاشمي (سابق ًا)

السيد سعود البراري
وزارة التنمية اإلجتماعية

السيد مهند البكري
جمعية قرى األطفال األردنية (( )SOSسابق ًا)

السيد محمد شبانة
وزارة التنمية اإلجتماعية

السيدة رميا زريقات
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعاقني
الدكتور راتب احلناوي
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعاقني

الدكتورة حنان هلسة
وزارة التنمية اإلجتماعية
السيد وليد احمليسن
وزارة التنمية اإلجتماعية
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اآلنسة سهير عبيدات
جمعية حماية األسرة والطفولة

عطوفة الشيخ الدكتور حمدي مراد
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

السيد كاظم الكفيري
جمعية حماية األسرة والطفولة

االرشمندريث الدكتور قيس صادق
مركز الدراسات املسكونية

السيدة لينا القبطـي
جمعية قرى األطفال االردنية ( SOSسابقا)ً

اآلنسة سميرة عوض
أمانة عمان الكبرى

الدكتور صالح العريبي
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني

السيدة حنان الكردي
متحف الطفل (سابقا)

السيدة رهام عميش
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني

السيد محمود احلديد
مؤسسة امللك احلسني بن طالل

السيد محمد الطراونة
منظمة العمل الدولية

اآلنسة رانيا قمحاوي
مؤسسة امللك احلسني بن طالل

فريق عمل قطاع الثقافة
السيدة لينا التل
مؤسسة امللك احلسني بن طـالل (رئيس)
السيدة منى ادريس
اليونيسف (منسق )
السيدة سهير احلديدي
وزارة الثقافة (مقرر)
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السيدة روضة الهدهد
جمعية أصدقاء األطفال
السيدة سامية الفرا
مدرسة البكالوريا
السيدة نورهان ذهني
روضة املنتسيوري
السيدة حنان قموة
مركز هيا الثقافي

الدكتورة لينا خميس
اليونسكو
اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة
معالي الدكتور حيدر محمود
مدير مركز احلسني الثقافي
فريق عمل قطاع الإعالم
السيدة أمال جريسات
املركز األردني لإلعالم ( رئيس)
السيدة سلمى عطية
املجلس الوطني لشؤون األسرة (منسق ومقرر)(سابق ًا)
الدكتور منذر زيتون
وزارة التنمية اإلجتماعية
السيد ميالد خوري
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
السيد حازم اخلالدي
وكالة األنباء األردنية
السيدة رمي الرواشدة
صحيفة الرأي
السيدة سهير بشناق
صحيفة الرأي

السيدة عايدة الطويل
صحيفة الدستور

فريق عمل الن�شئ اليافع

الدكتور زياد الرفاعي
صندوق األمم املتحدة للسكان

الدكتور محمود السرحان
املجلس األعلى للشباب (رئيس ومقرر)

السيدة هند الرا منكو
اليونيسف

السيدة روال بشارات
وزارة التربية والتعليم

اآلنسة علياء زريقات
املجلس الوطني لشؤون األسرة

اآلنسه أمال اجلبور
املجلس األعلى للشباب

اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة

السيدة حكمت هلسة
احتاد املرأة األردنية

عطوفة الدكتور فيصل الشبول
وكالة األنباء األردنية /بترا (رئيس)

الدكتور مفضي عليمات
اجلامعة األردنية

السيدة فيروز مبيضني
وكالة األنباء األردنية /بترا

اآلنسة مها عبد احلميد
األونروا

السيدة ناديا سعد الدين
صحيفة الغد

اآلنسة سعاد النبهان
اليونيسف

السيد محمد جريبيع
املجلس الوطني لشؤون األسرة

اجلل�سات النهائية املتخ�ص�صة

اآلنسة نائلة الصرايرة
املجلس الوطني لشؤون األسرة
اآلنسة نسرين القصاص
املجلس الوطني لشؤون األسرة

معالي السيد مأمون نور الدين
رئيس املجلس األعلى للشباب
فريق عمل اللياقة البدنية
السيد حسن األسطـه

النادي األهلي (رئيس)
الدكتور هاشم كيالني
اجلامعة األردنية (مقرر)
السيد محمد عثمان ظـاظـا
وزارة التربية والتعليم
السيدة زين احلايك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
السيدة سمر الكلداني
جائزة احلسن للشباب
السيد عمر حمد
جائزة احلسن للشباب
السيد عماد ظـاظـا
مدرسة البكالوريا
فريق عمل الطفولة املبكرة
معالي الدكتور منذر املصري
املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية
الدكتورة صفاء القسوس
وزارة الصحة
الدكتور سمير الفاعوري
وزارة الصحة/مستشفى البشير
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اآلنسة سميرة جبر داوود
وزارة التربية والتعليم

السيدة ساهرة النابلسي
قطاع خاص

السيدة ابتسام عمارة
وزارة التربية والتعليم

السيدة فاتنة عماوي
قطاع خاص

السيدة نسرين الشمايلة
وزارة التربية والتعليم

اآلنسة مها الشاعر
USAID

السيدة هيفاء ضمرة
وزارة التنمية االجتماعية

الدكتورة تغريد أبو طالب
AED

الدكتور فواز الرطروط
وزارة التنمية اإلجتماعية

السيدة ليلى الصايغ
AED

السيدة رمي الزبن
الصندوق األردني الهاشمي

السيدة شيرين السعدي
AED

الدكتورة تغريد أبو حمدان
معهد امللكة زين الشرف التنموي

السيدة الرا حسني
املجلس الوطني لشؤون األسرة

الدكتورة نايفة قطامي
جامعة البلقاء التطبيقية

السيدة سارة العتيبي
املجلس الوطني لشؤون األسرة

الدكتورة سهى احلسن
اجلامعة الهاشمية

السيدة منار شكري
املجلس الوطني لشؤون األسرة

السيد زهير زكريا
مدرسة البكالوريا
السيدة نورهان ذهني
روضة املنتيسوري
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فريق عمل تقدير الكلف املالية
معالي االستاذة الدكتورة رويدا املعايطـة

املجلس الوطني لشؤون األسرة
السيد محمد احلموري
وزارة املالية
الدكتور عادل البلبيسي
وزارة الصحة
السيد فواز حالوة
وزارة الصحة
الدكتور علي أسعد
وزارة الصحة
السيد بسام املنير
وزارة الصحة
الدكتورة رويدة رشيد
وزارة الصحة
السيد أحمد عقيل
وزارة التربية والتعليم
السيد منذر واجد البرغوثي
وزارة التربية والتعليم
السيد منذر الشبول
وزارة التربية والتعليم
اآلنسة سميرة جبر
وزارة التربية والتعليم

السيد خالد اللحام
وزارة التربية والتعليم

السيدة هند الرا منجو
اليونيسف

السيد محمود غامن
وزارة التربية والتعليم

فريق عمل املتابعة والتقييم

السيد سهيل أحمد عبد النبي
وزارة التنمية اإلجتماعية
السيد محمد جمال أبو شنب
وزارة التنمية اإلجتماعية
السيدة نوال الهويدي
وزارة التنمية اإلجتماعية
السيد ماجد املومني
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
السيدة زين احلايك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الدكتور محمود السرحان
املجلس األعلى للشباب
السيدة إميان بلقر
وزارة الشؤون البلدية والقروية
السيد رائد عشيش
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون
السيد ناصر معيني
اليونيسف

معالي األستاذة الدكتورة رويدا املعايطـة
املجلس الوطني لشؤون األسرة
معالي الدكتور منذر املصري
مركز تنمية املوارد البشرية
عطوفة الدكتور حمود عليمات
أمني عام وزارة التنمية االجتماعية
عطوفة الدكتور سعد خرابشة
أمني عام وزارة الصحة
الدكتورة صفاء القسوس
وزارة الصحة
السيدة ابتسام عمارة
وزارة التربية والتعليم
السيدة سهير احلديدي
وزارة الثقافة
السيدة نهاية دبدوب
وزارة العمل
السيدة زين احلايك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
السيدة أمال جريسات

املركز األردني لإلعالم
اآلنسه خلود أبو زيد
مؤسسة انقاذ الطفل (سابقا)
السيدة ياسرة غوشة
جائزة امللك عبد اهلل الثاني للتميز
الدكتورة منال تهتموني
مؤسسة امللك حسني
السيدة نينا جدع
مؤسسة امللك حسني
الدكتورة تغريد أبو حمدان
الصندوق األردني الهاشمي
الدكتورة تغريد أبو طالب
اجلامعة األردنية
الدكتورة جنوى خوري
اجلامعة األردنية
الدكتور بشير خليفة الزعبي
اجلامعة األردنية
الدكتور صالح العريبي
جمعية أهالي وأصدقاء املعوقني
السيدة رميا أيوب زريقات
جمعية أهالي وأصدقاء األشخاص املعوقني
السيد حسن األسطـة
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النادي االهلي

برملان الطفل/احتاد املرأة األردنية

السيدة ناديه التكريتي

الدكتور كيرت رودس
مؤسسة كويست سكوب

السيد ماهر السمهوري
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

الدكتورة منتهى غرايبة

السيدة منى ادريس
اليونيسف

اآلنسة دالمة حمد
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

السيدة الرا حسني
املجلس الوطني لشؤون االسرة

اآلنسة إسراء إبراهيم الشبيالت
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

ممثلني عن برملان الطفل/
احتاد املر�أة االردنية

اآلنسة شيماء مغلي احلوران
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

السيدة حكمت هلسه
احتاد املرأة األردنية

السيد تامر غيث اجلفوت
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

السيدة أمنة الزعبي
احتاد املرأة األردنية

السيد محمد حسني شامان
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

اآلنسة ناديا شمروخ
احتاد املرأة األردنية

اآلنسة ساجدة بطـاينة
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

اآلنسة رحمة أسحق
احتاد املرأة األردنية

اآلنسة بيسان فيصل خيطان
برملان الطفل /احتاد املرأة األردنية

اآلنسة منار نظـامي
احتاد املرأة األردنية
السيد غيث عمر
احتاد املرأة األردنية
السيد سلطان إبراهيم سلطـان
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الدكتور سلطـان أبو تايه
الدكتور ماهر محروق
الدكتور موسى شتيوي

فريق امل�ست�شارين
السيد منيف أبو الريش

تصميم :
تصوير جني تايلور /اليونيسف

