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نشرة إعالمية

المجلس الوطني 
لشـــؤون األســــــرة

العمل التشاركي بحاجة الى 
التكامل والتنسيق والتشارك

اميان ابو قاعود

يؤكد القايض الدكتور محمد الطراونة عضو مجلس امناء 

املجلس الوطني لشؤون االرسة رضورة وجود نهج تشاريك 

قضايا  مجال  يف  العاملة  تلك  وخاصة  املؤسسات  بني 

الخدمة  ونوع  العمل  هذا  طبيعة  الن  األرسي  العنف 

والتشاركية  التكاملية  تعزز  املستهدفة  والفئات  املقدمة 

يف العمل املقدم.

اسس  اىل  بحاجة  التشاريك  العمل  ان  الطراونة  وقال 

بني  والتشبيك  والتكامل  التنسيق  يف  تتمثل  متكاملة 

املؤسسات املختلفة.

واملتالحقة  الرسيعة  التطورات  ان  عىل  الطراونة  واكد 

التي  والتحديات  االخرية  الفرتة  يف  العامل  شهدها  التي 

تواجه االرسة والتحول تدريجيا من املركزية اىل الالمركزية 

وفشل بعض انواع العمل الفردي تتطلب رضورة العمل 

وفق النهج التشاريك الذي بالتأكيد سيحقق نتائج ايجابية 

اذا تم تطبيقه بشكل صحيح.

وشدد عىل ان من اهم االمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ 

العمل التشاريك وجود االرادة الحقيقية والرغبة الصادقة 

للمؤسسات التي تقدم الخدمة للعاملني فيها مشريا اىل 

عىل  سياسية  ارادة  وجود  مع  ذلك  يرتافق  ان  رضورة 

مستوى صانعي القرار.

وقياس  اداء  مؤرشات  وضع  اىل رضورة  الطراونة  ولفت 

ملستوى وجودة الخدمات املقدمة مشريا اىل رضورة ان 

ترشيعات  خالل  ومن  مؤسيس   اطار  وفق  العمل  يتم 

ناظمة لذلك  االمر الذي يتطلب توحيد مرجعيات العمل 

وتحديد  العمل  يف  التضارب  من  نوع  يحصل  ال  حتى 

االدوار واملسؤوليات للمؤسسات وتنظيم دورات تثقيفية 

للعاملني يف املؤسسات املختلفة حول النهج التشاريك.

ان  يجب  التي  املعايري  من  مجموعة  حدد  السياق  ويف 

تتوفر لدى املؤسسات يف حال اشرتاك اكرث من مؤسسة يف 

تقديم الخدمة )وفق النهج التشاريك ( منها وجود معايري 

ومؤرشات لالداء حتى يتحقق نوع من االطار املؤسيس 

ووضع معايري للعاملني يف مجال العنف االرسي واعتامد 

النهج  عىل  القائم  للعمل  والتقييم  للمتابعة  معايري 

وتالفيها  العمل  اثناء  املعوقات  وجود  لتجنب  التشاريك 

مستقبال.

مشاركة   – الطراونة  –وفق  ايضا  الجودة  معايري  ومن 

االجتامعية  الخدمات  بعض  تقديم  يف  االهيل  القطاع 

وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الرسمي كون منظامت 

املرونة كام يجب  كبري من  بقدر  تتمتع  املدين  املجتمع 

تجنب التقاطع واالزدواجية يف العمل مبعنى انه ال يجوز 

تكرار العمل الواحد من قبل اكرث من مؤسسة.
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تشتت في الجهود بين المنظمات  
النسائية في قضايا العنف

يف  وفعال  أسايس  بدور  النسائية  املنظامت  قيام  رغم 

مجابهة العنف االرسي ، من خالل تبنيها لعدة مشاريع 

عملت طوال السنوات املاضية عىل التخفيف من مظاهر 

العنف االرسي ،اال ان ضعف التنسيق بني تلك املنظامت 

ادى يف كثري من االحيان اىل تشتت الجهود وعدم تحقيق 

املرجو منها.

هذا االمر تقر به اغلب املنظامت العاملة يف مجال تقديم 

الخدمات لالرسة خاصة املرأة كونها العنرص االكرث تعرضا 

لتوحيد  بينها  فيام  التعاون  من  مبزيد  منادية  للعنف، 

الجهود مبا يجعلها اكرث فعالية وتتيح تقديم املزيد من 

الخدمات للمعنفات بشكل منظم وبطريقة مؤسسية .. 

ان ضعف  ترى  الزعبي  امنة  االردين  املرأة  اتحاد  رئيسة 

التنسيق بني املنظامت النسائية يؤدي اىل محدودية تأثري 

يف  جداً”  “ضعيف  دورها  ويجعل  النسائية  املنظامت 

العملية التنموية كجهة ضاغطة. 

وتشري الزعبي اىل إن سوء وضعف الوعي بأهمية التنسيق 

فيام بني املنظامت، وعدم توحيد الجهود يف قضية معينة 

كثري  يف  يؤدي  االرسي  العنف  مجابهة  مجال  يف  خاصة 

من األحيان إىل تشتت الجهود الالزمة لتحقيق االهداف 

للمنظامت  املرتقب  الفعال  الدور  ويضعف  املبتغاة 

السياسات  عىل  للتأثري  ضاغطة  كجهات  الحكومية  غري 

العامة. ويعود ذلك إىل عدم الثقة والتنافس يف الحصول 

واألنشطة  املشاريع  لتنفيذ  والتمويل  الالزم  الدعم  عىل 

وتقديم الخدمات واملساعدات االنسانية.

ابو  مي  األردين  الوطني  املرأة  لجان  تجمع  رس  أمينة 

السمن ايدت ما قالته الزعبي مؤكدة ان لتفعيل العمل 

الخربات  من  االستفادة  اهمها  فوائد  عدة  التشاريك 

املرتاكمة، والعمل مببدأ، )البدء من حيث انتهى اآلخرون(، 

فضال عن تحقيق التكامل يف مجاالت األنشطة، الفتة ان 

يف  تدور  أنها  النسائية   املنظامت  معظم  عىل  املالحظ 

وتكرر  واألنشطة،  املشاريع  نفس  وتتبنى  الفلك  نفس 

نفس األخطاء.

األهم  وتقديم  التكامل  "فائدة  السمن  ابو  وقالت 

للمجتمع، وتخصص البعض يف توفري خدمات للمجتمع 

قد ال يتنبه إليها اآلخرون، وحل مشكلة عدم التكامل،و 

التزاحم يف توفري خدمات قد تكون ذات أولوية للمجتمع"، 

مؤكدة عىل رضورة التخصص يف العمل الخريي؛ إلشباع 

أكرب لحاجات املجتمع.

التشاريك  العمل  تفعيل  التي يحققها  الفوائد  اهم  ومن 

بني املنظامت، بحسب ابو السمن، مساهمته يف الوصول 

وذلك  املنظامت،  عىل  القامئني  بني  الفكري  النضوج  إىل 

املساهمني  نظر  ولفت  والتربعات،  املوارد  بتوجيه 

الخريية،  األعامل  يف  املتخصصة  الجهات  إىل  واملتربعني 

كل  عىل  والسيطرة  يشء  كل  عىل  االستحواذ  من  بدالً 

وصعوبة  األعباء  كرثة  اىل  يؤدي  الذي  الصالحة،  املوارد 

التنفيذ، وتقل الجودة وتكرث املشكالت،” فيزداد التهجم 

عىل املنظامت النسائية وتقل الثقة بها”.

لتحقيق التنسيق وتفعيل العمل التشاريك بني املنظامت 

لحقوق  االنساين  امللتقى  رئيسة  نائب  تدعو  النسائية 

املرأة اميل نفاع لوضع إجراءات عملية للتنسيق والتكامل 

املشرتكة، مبا يف  األهداف  املنظامت، ذات  والتعاون بني 

النشاطات،  يف  والتكامل  الخربات  من  االستفادة  ذلك 

املجتمع  يحتاجها  التي  الخدمات  توفري  يف  والتخصص 

التكرار  وعدم  والتقارب  اآلخرون،  تنفيذها  عن  ويعجز 

يف تنفيذ األنشطة. 

الناشطات املذكورات انفا يعتربن ان الخطوة االوىل عىل 

ايجاد  يف  يكمن  املنظامت  بني  التنسيق  تحقيق  طريق 
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الية للتعاون فيام بينها اليجاد سجل وطني اردين يحرص 

عدد النساء املعنفات، إلنشاء قاعدة بيانات تتعلق بهن 

اجل  من  السجل  هذا  وجود  اهمية  عىل  مؤكدات   ،

املشكلة  حجم  تحديد  بعد  املعنفات،  واقع  معالجة 

اىل  ادى  وجوده  عدم  ان  معتربات  انتشارها،  ومدى 

العنف  حاالت  معالجة  عىل  العمل  وعشوائية  »ضعف 

التي تتعرض لها النساء«.

وتتفق الناشطات عىل ان وجود السجل الوطني سيشكل 

مرجعية لكافة املؤسسات االهلية والخاصة والحكومية، 

النساء  عدد  تظهر  التي  االرقام  كافة  يجمع  حيث 

املؤسسات  احدى  اىل  بشكوى  تقدمن  اللوايت  املعنفات 

الحكومية او الخاصة.

التشاريك،  واكدن عىل اهمية الرتكيز عىل ترسيخ العمل 

وإيجاد رؤيا مشرتكة ملواجهة العنف ضد املرأة، مشريات 

للنساء  خدماتها  تقدم  التي  املؤسسات  غالبية  ان  اىل 

املعنفات حكومية، عىل عكس تجارب دول اخرى.

التشاركية ..
تساهم اجتثاث العنف من جذوره

سمر حدادين

من  املرأة  ضد  العنف  مجابهة  يف  األوىل  الخطوة  تبدأ 

التخطيط التشاريك بني املؤسسات العاملة يف هذا املجال، 

لتوحيد الجهود ووضعها يف مسارها الصحيح لنتمكن من 

إجتثاث هذه اآلفة.

سياق  يف  التشاريك  التخطيط  أهمية  إنكار  ميكن  وال 

محاربة العنف األرسي عموما، فعربه يتم تنسيق الجهد 

بحيث  الخدمة،  مقدمة  للجهات  الوطني ورسم خارطة 

املساعدة  تقديم  عند  والتكرار  االزدواجية  من  نقلل 

القانونية والنفسية واإليوائية للمعنفات.

وضع  عند  وحاجاتنا  أولوياتنا  تحديد  يف  يساهم  وهذا 

ضد  العنف  عىل  للقضاء  وطنية  واسرتاتيجيات  خطط 

وتقييم  متابعة  آلية  تطوير  أهمية  إىل  إضافة  املرأة، 

السياسات  يف  الفجوات  وتحديد  املقدمة  للخدمات 

والترشيعات والربامج والخدمات، للعمل عىل معالجتها.

إذ  التشاريك،  النهج  يف  متقدمة  خطوات  األردن  وحقق 

تعد الجهود التي يقوم بها املجلس الوطني لشؤون األرسة 

مثاال حقيقيا عىل توحيد الجهود والتكاملية والتشاركية.

رانيا  امللكة  جاللة  برئاسة   2001 عام  تأسيسه  فمنذ 

العبدالله، عمل املجلس كمظلة داعمة لتنسيق وتيسري 

عمل الرشكاء من املؤسسات الوطنية الحكومية العاملة 

أفضل  مستقبل  لتحقيق  معا  للعمل  األرسة،  مجال  يف 

لألرسة األردنية.

واالسرتاتيجيات  السياسات  وضع  يف  املجلس  ويسهم 

إىل  باإلضافة  وحاميتها،  بها  والنهوض  باألرسة  املتعلقة 

األرسة  بقضايا  تعنى  التي  للمؤسسات  الدعم  تقديم 

والعنف األرسي.

ويف اإلطار ذاته وضع املجلس الوطني عدة اسرتاتيجيات 

وبرامج لتعزيز النهج التشاريك منها االسرتاتيجية الوطنية 

األرسة  لحامية  الوطني  اإلطار  ووثيقة  األردنية،  لألرسة 

تبيان  يرتكز عملها عىل  إذ  الرسي،  العنف  األردنية من 

التشاركية،  والعالقة  والصالحيات  واملسؤوليات  األدوار 

الوطني  الفريق  بالتعاون مع أعضاء  إعدادها  حيث تم 

لحامية األرسة، إذ يهدف بصورة أساسية إىل وضع أسس 

متكاملة  خدمات  لتوفري  الرشكاء  جميع  بني  التنسيق 

وشاملة.
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الحكومية  املؤسسات  بني  التشاركية  الجهود  نتاج  ومن 

أفتتح أخريا، مركز الخدمات املتكاملة لضحايا العنف من 

النساء التابع اىل وزارة التنمية االجتامعية.

والصحية  االيوائية  الخدمات  تقديم  إىل  املركز  ويهدف 

والنفسية واإلرشادية والقانونية تحت سقف واحد حتى 

ال تضطر الضحية إىل مراجعة أكرث من مكان إلثبات واقعة 

العنف الواقع عليها.

املرشوع الريادي وكام وصفته أمني عام املجلس الوطني 

لشؤون األرسة، يهدف إىل بناء منوذج وطني من تقديم 

الخدمات املتكاملة لحاالت العنف بصورة تضمن سهولة 

خالل  متابعتها  وآليات  وشفافيتها  وتسلسلها  اإلجراءات 

عملية تقديم الخدمة للنساء املعنفات.

ومن املؤسسات التي تعد إحدى مناذج العمل التشاريك 

إدارة حامية األرسة، التي  تستمد رؤيتها بالعمل يف مجال 

مناهضة العنف ضد املرأة من أن اإلنسان ثروة األردن، 

والبد من تضافر جهود جميع املؤسسات لالستثامر بهذه 

الرثوة.

مبارشة  تم  وقد   1997 عام  نهاية  مع  اإلدارة  وتأسست 

االختصاص  انحرص  فيام   .  1998 عام  بداية  يف  العمل 

املكاين حتى بداية عام 2003 مبحافظـة العاصمة.

يف  جديدة  أقسام  أربعة  افتتاح  تم   2003 عام  ويف 

محافظات اربد والزرقاء والعقبة والبلقاء، يف عام 2005 

تم افتتاح قسمني يف الكرك ومادبا.

وطنية  مؤسسات  عدة  مع  تعاون  برامج  اإلدارة  وتنفذ 

ودولية يف مجال نرش التوعية بني مختلف رشائح املجتمع 

للحامية من العنف واإلساءة وآليات التبليغ عنها يف حال 

وقوعه.

ذويهم،  من  أو  مبارشة  الضحايا  من  الشكاوى  وتستقبل 

عن طريق املراكز األمنية، أو عن طريق االتصال الهاتفي 

عىل  املجاين  والهاتف  ساعة(  وعرشين  أربع  مدار  )عىل 

الرقم )111(، وعرب أي جهة حكومية أو أهلية أو دولية 

عن  وأخريا   ، اإلعالم  طريق  وعن  املوضوع،  بهذا  تعنى 

طريق الربيد االلكرتوين والعادي.

لحقوق  الوطني  املركز  باسم  الرسمي  الناطق  وأوضح 

بأن  تفيد  والتشاركية  التنسيق  أن  الحلو  محمد  االنسان 

تتجه الربامج والجهود إىل مسارها الصحيح، بحيث نضمن 

عدم تشتتها أو تبعرثها، من جهة، وعدم تكرارها.

وشدد عىل أهمية الربط االلكرتوين بني املؤسسات لتوحيد 

البيانات، وإلظهار عمل كل مؤسسة حتى تقسم األدوار 

بصورة مؤسسية وتشاركية.

يف  املركز  قبل  من  املقدمة  الخدمات  طبيعة  وتتلخص 

الشكاوى،  بتلقي  ضدها  املوجه  والعنف  املرأة  مجال 

ومتابعة وتحليل الترشيعات، ونرش الوعي بحقوق املرأة، 

وتوثيق املعلومات وإعداد األبحاث والتقارير.

ومن الخدمات أيضا إنشاء قاعدة بيانات خاصة باملرصد 

الصحفي لشؤون املرأة، ومراقبة التجاوزات التي تقع عىل 

املرأة والطفل.
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التعامل  في  التشاركي  النهج 
األسري..الضرورة  العنف  قضايا  مع 

وتجاوز العوائق 

نجاة شناعة 

انطالقا من أن العنف األرسي مشكلة صحية واجتامعية، 

وتعد نتاج عوامل خطورة قابلة للتغري وميكن السيطرة 

عليها، فإن ذلك يشكل أمرا ملحا من وجهة نظر مستشار 

الطب الرشعي يف وزارة الصحة د.هاين الجهشان، لتطبيق 

واالجتامعية  الصحية  القطاعات  يجمع  تشاريك  نهج 

مجتمع   ومؤسسات  حكومية  جهات  من  والقضائية، 

مدين يف بوتقة واحدة للتعامل مع العنف األرسي.

الوطني  املجلس  عن  صادرة  تحليلية  دراسة  ودعت 

ضد  العنف  واقع  تناولت  املايض،  العام  األرسة  لشؤون 

عىل  بالعمل  الرسمي  املستوى  عىل  األردن،  يف  املرأة 

يف  التشاريك  والعمل  والتنسيق  التشبيك  برامج  متابعة 

العنف األرسي، مع  للحد من  الوطنية  املؤسسات  عمل 

التشاريك  العمل  تؤكد  قانونية  مرجعيات  وجود  رضورة 

بني املؤسسات وتوضح آليات العمل وأدوار ومسؤوليات 

الحد  املجتمعية يف  والتزاماتها  كل مؤسسة ومرجعياتها 

من العنف األرسي.

ويف ذات اإلطار يؤكد الجهشان عىل  أن مواجهة العنف 

ليست مهمة إختيارية أو هامشية؛ إذ ينبغي أن تكون 

الحكومة يف طليعة القطاعات املشاركة، وضامنة للتنسيق 

ببناء  أدائها واملساءلة عند اإلخفاق  بينها؛ بحيث ترصد 

متعددة  قوية  وسياسات  اسرتاتيجيات  وتوطيد  وتطوير 

قاعدة  وتعزيز  ومحليا،  وطنيا  ومنسقة  القطاعات 

وتخصيص  األرسي،  العنف  أشكال  جميع  عن  املعرفة 

املوارد البرشية واملالية والتقنية الكافية، وسد الفجوات 

واملامرسات  والسياسات  والقوانني  الدولية  املعايري  بني 

احرتام  الدولة  مرجعية  تكون  بأن  وااللتزام  الوطنية، 

حقوق اإلنسان وحاميتها وتعزيزها وإحقاقها.

النهج التشاريك بالتعامل مع العنف  وبرأيه فإن تطبيق 

األرسي، يتطلب تبني الدولة آلليات مؤسسية قوية عىل 

الصعيد الوطني لضامن العمل والتنسيق واملساءلة عند 

التي  القوانني  تطوير  عىل  الدؤوب  والعمل  اإلخفاق، 

التطبيق،  تلزم  ترشيعية  قوة  التشاريك  للنهج  تجعل 

الجهود  لدمج  إضافة  ومدرّبني؛  فّعالني  موظفني  وتوفري 

الصحة  برامج  يف  األرسي  العنف  مواجهة  إىل  الرامية 

العامة التي تنفذها الدولة لحامية صحة عموم املجتمع، 

زيادة  عىل  والعمل  الشاملة  التنمية  برامج  يف  وكذلك 

مبا  الوطني  الصعيد  عىل  امليزانيات  وتقدير  التمويل 

يضمن االستمرارية للنهج التشاريك.

ويف هذا اإلطار يشري الجهشان إىل اإلطار الوطني لحامية 

األرسة الذي تم تطويره من خالل املجلس الوطني لشؤون 

األرسة بالتعاون مع الفريق الوطني لحامية االرسة، وبات 

يشكل مرجعا يف الوطن العريب والدول اإلسالمية.

وعوائق  تحديات  يواجه  التشاريك  النهج  تنفيذ  أن  بيد 

وفقا للجهشان؛ إذ ال تزال بعض املواد القانونية تشكل 

كغموض  املشرتك،  للنهج  السامي  الهدف  أمام  عائقا 

عن  للتبليغ  املهنية“  و“األخالقية  القانونية  املرجعية 

حاالت العنف ضد املرأة وضد الطفل، وغموض املرجعية 

األرسي  العنف  بقضايا  العام  الحق  القانونية عن وجود 

التمويل  لنقص  إضافة  الضحايا،  وتدابري حامية ومتابعة 

الكايف واملستمر لربامج حامية األرسة متعددة القطاعات، 

للدولة،  العامة  امليزانية  تضمنه  أن  املتوقع  من  الذي 

التحتية وبيئة العمل  البنية  واإلخفاق يف املحافظة عىل 

املناسبة لربامج حامية األرسة متعددة القطاعات، ونقص 

للقطاعات مجتمعة ومنفردة،  املستمر  املهني  التدريب 

إضافة للنقص يف نظم جمع املعلومات والبيانات بصورة 

العلمي،  الدليل  عىل  القامئة  األبحاث  وبالتايل  منهجية  

وهناك نقص يف مهن هامة من مثل املختصني النفسيني 
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باملقابالت الجنائية أو العالج النفيس لألطفال أو خدمات 

دور الضيافة املتخصصة لألطفال والنساء.

ويف هذا الصدد يلفت الجهشان إىل أن عدم مواجهة تلك 

التحديات والعوائق والفجوات  ينعكس سلبا عىل الضحايا 

العنف  لعواقب  تعرضهم  وتفاقم  والنساء  األطفال  من 

تحتمل  وسلوكية،  نفسية  وعواقب  الجسدية،  األرسي 

وانحراف  انتحار  ومحاوالت  مرضية  حاالت  إىل  التفاقم 

لألحداث  بسبب غياب أو ضعف النهج التشاريك، ناهيك 

عن عواقب إقتصادية ومالية  تتحملها الدولة.

ولعل دور الطب بشكل عام والطب الرشعي عىل وجه 

التخصيص يف تطبيق النهج التشاريك يف مواجهة العنف 

الدور  العنف، دون تجاهل  األرسي، يربز عقب حدوث 

الرئييس لوزارة الصحة بالتعامل مع األمر باعتباره مشكلة 

وميتد  املواطنني  من  كبري  عدد  منها  يعاين  عامة  صحة 

تأثريها عىل صحتهم النفسية واالجتامعية.

ويشري الجهشان إىل تنوع أمناط تحقيق النهج التشاريك 

يف التعامل مع قضايا العنف األرسي؛ من خالل املشاركة 

باملؤمترات الوطنية واإلقليمية والدولية، وورشات العمل 

البيئة  وتوفري  واألنظمة  القوانني  تطوير  تهدف  التي 

العقاب  تجريم  مثل  األرسة  لحامية  املناسبة  الترشيعية 

املرأة،  بحق  املجحفة  القانونية  واملواد  لألطفال،  البدين 

لدليل  وصوال  املختلفة،  للقطاعات  مهنية  أدلة  وإعداد 

موحد يضبط النهج التشاريك للقطاعات املختلفة، فضال 

عن املشاركة بدراسات وطنية تقيم شيوع وتحدد أمناط 

العنف األرسي يف املجتمع. 



تم اعداد و تحضري هذه النرشة ضمن مرشوع كسب الدعم واملؤازة ملناهضة العنف ضد املراة الذي ينفذه املجلس الوطني 

لشؤون األرسة وبالتعاون مع مرشوع القطاع الخاص لصحة املرأة املمول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

إشراف:
ملى عواد واميان ابو قاعود
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