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تنفيررر   الاالررر   الاررر ر  ل ررر نتقالرررا ا ادن الاوحرررط الجررر ر  للققالرررال    
الاق ريرررة للجنرررة علرررح  الررراد علرررح الا حظررر    الطفرررل حقررروق اتف قيرررة

 الققالا الط اي الث لث

 رقطرة -أ ال   
مـــ   44وفقـــاا للمـــادة هلامشيـــة إىل  نـــة حقـــوق الطفـــل ا ةيـــندر ألا ةكـــلمملا ةمـــو كح مدقـــت -6

لقــرار  نــة حقــوق الطفــل با ــاذ اا الرابــو واخلــامس وفقــ نيدوريالتقريــري  الــ لفــاتفاقيــة حقــوق الط
كــانون   22ســتثنا ي وتقــدر تقريــر موحــد يضــم التقريــري  الــدوريني الرابــو واخلــامس  لــول تــدبري ا
شــهراا قبــل حلــول األجــل احملــدد لتقــدر التقريــر الــدوري اخلــامس  68أي  2166 ديســمر/األول

لـذلك يغطـي هـذا التقريـر الفـرتة ، هـا اللننـة سـنوياا العدد الكبري مـ  التقـارير الـت تتلقلوذلك نظراا 
لومات املتعلقة بالتدابري واإلجراءات املع والذي حيتوي على كافة 2166-2115ني بما  عةاقالو 

يـــة، والسياســـات نطو لا تاعير شـــتلا ىلـــعطـــرأت  تلـــا تمـــ  قبلهـــا، لـــا يف ذلـــك التغـــريا ةاملتخـــذ
لالتفاقيــــة، فضــــالا عــــ  اإلجابــــة علــــى املالحظــــات  املســــتحدثة تنفيــــذاا  نياتتياوالــــرامال والســــرت 

كـــان قـــد تقـــدم األردن  علمـــاا بـــأن  ،الـــت اعتمـــدجا اللننـــة بشـــأن التقريـــر الـــدوري الثالـــ  اخلتاميـــة
وتقريره الثال   6228 عام الثاين هر بتقريو  ،6223 ماع يفويل إىل  نة حقوق الطفل بتقريره األ

 .2115عام 

 القحفظ    
وإهنـا يف هـذا  ،26و، 21و، 64اململكة األردنيـة اهلامشيـة متحفظـة علـى املـواد  تزالل  -2

الصــدد لتدكــد علــى أن التحفظــات املقدمــة يف إطــار النصــوت القانونيــة لالتفاقيــة ل  ــس حقــوق 
الطفـــل األردين وتدكـــد علـــى يايـــة القضـــية الـــت تتضـــمنها النصـــوت املـــذكورة وذلـــك مـــ  خـــالل 

 التشريعات الوطنية ويف مقدمتها الدستور.
الفكر والوجدان وممارسة الشعا ر الدينية، وأن  ذلك أن الدستور األردين مينح احلق  رية -3

حظـــر تغيـــري الطفـــل لدينـــأ هـــو شـــكل مـــ  أشـــكال احلمايـــة الـــت مينحهـــا التشـــريو للطفـــل وحفظـــاا 
 للحقوق الشرعية الت  نح لأ دينياا.

جهة أخرى فـنن الـتحفع علـى الـنا اخلـات بـالتب ، فـنن الـتحفع ل يـزال قا مـاا،  وم  -4
فــاع علــى حقــوق الطفــل والبيئــة األســرية البديلــة الــت يــتم تأمينهــا بنــاء علــى مــو التأكيــد علــى احل

نظام الكفالة اإلسالمية والحتضان وفقاا ألحكـام الشـريعة اإلسـالمية، ومـ  ذلـك وضـو األسـس 
 والضوابط لعملية التحضني والكفالة لا يضم  توفري أكر قدر ممك  م  احلماية للطفل.
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 طة الاسايةن ا االتف قية ت  الجال  
إزاء املركــز القــانوين لتفاقيــة  62يتعلــق بقلــق اللننــة والــوارد يف املالحظــة رقــم  فيمــا أمــا -5

فقـــد  ـــد املصـــادقة علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل ونشـــرها يف ا ريـــدة  ،حقـــوق الطفـــل يف األردن
والــذي نشــر  2111لســنة  51الرمسيـة لوجــب قــانون التصــديق علــى اتفاقيــة حقـوق الطفــل رقــم 

، 2111تشــري  األول/أكتــوبر  61تــاري   ،4787مــو التفاقيــة يف عــدد ا ريــدة الرمسيــة رقــم 
وتطبيقــاا ملبــدأ مســو املعاهــدات تــأ  املعاهــدات الدوليــة يف املرتبــة الثانيــة بعــد الدســتور يف التسلســل 

تمييـز اهلرمي للتشريعات يف األردن وهي تسمو على القوانني الوطنية وقد استقر اجتهاد حمكمـة ال
 على ذلك يف العديد م  قراراجا.

فيمــــا يتعلــــق لــــدى موا مــــة القــــانون احمللــــي مــــو مبــــادئ التفاقيــــة وأحكامهــــا  فــــنن  أمــــا -6
التشريعات الوطنية تتواءم مو بنود التفاقية الت وقو عليها األردن ول يوجد نصـوت تتعـاريف يف 

، وكمــا ســبق القــول فننــأ يف حــال وجــود حكمهــا مــو التزامــات األردن باعتبــاره طرفــاا يف التفاقيــة
تعــاريف بــني نــا يف القــانون الــوط  ونــا يف التفاقيــة فــنن نصــوت التفاقيــة تقــدم يف التطبيــق 
وفقــــاا للتسلســــل اهلرمــــي للقاعــــدة القانونيــــة، وقــــد ال إجــــراء العديــــد مــــ  التعــــديالت علــــى بعــــ  

 التشريعات حىت تكون أكثر انسناماا مو التفاقية.
القـرار حمكمـة التمييـز األردنيـة منهـا  الجتهـاد القضـا ي يف قـرارات املنحـى ذاهـ ويسـاند -7

ـــة بصـــفتها احلقوقيـــة والـــذي جـــاء فيـــأ   549/9005رقـــم  الصـــادر عـــ  حمكمـــة التمييـــز األردني
مجعـــا علـــى أن التفاقيـــات الدوليـــة الـــت ترمهـــا الـــدول هـــي أمســـى مرتبـــة مـــ  أالفقـــأ والقضـــاء  )إن

الدولة وأن هذه التفاقيات أوىل بالتطبيق ولو تعارضد نصوصها مو القـانون القوانني احمللية هلذه 
الداخلي لديها، كما أن تطبيق التفاقيات الدولية والقوانني مـ  اختصـات القضـاء دون أن يـرت  
ألطــراف اخلصــومة اختيــار التفاقيــة أو القــانون الــذي يرغبــون فيــأ ألن ذلــك مــ  متعلقــات النظــام 

ذلــك أن تكــون التفاقيــات واملعاهــدات قــد مــرت لراحلهــا الدســتورية يف البلــد العــام ويشــرت  يف 
 ينظر النزاع(.الذي 

 الطفل تقالف -ث ني    
، تعريف الطفـل يف مسـودة قـانون حقـوق الطفـل مـو تعريفـأ يف التفاقيـة الدوليـة ينسنم -8

يـ  يعـرف الطفـل وا اري العمل عليها م  قبل املدسسات العاملـة يف شـدون األسـرة والطفـل  ح
 .منأ بأنأ  "كل م  مل يبلغ س  الثامنة عشرة" 9يف مسودة القانون ويف املادة 

يف هــذا الصــدد إىل أن مســودة قــانون حقــوق الطفــل الــت ال العمــل علــى إعــدادها  ويشــار -9
قــد ال ســحبها مــ  ملــس األمــة  وذلــك بعــد نشــر اتفاقيــة حقــوق الطفـــل يف  9008خــالل عــام 
واملصــادقة عليهـــا  9006تشــري  األول/أكتــوبر  66تــاري   4787يف العــدد رقــم  ا ريــدة الرمسيــة

، حيــ  أصــبحد مســودة القــانون 9006لســنة  90لوجــب قــانون التصــديق علــى التفاقيــة رقــم 
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 اجة إىل إعادة صياغة لتكون منسنمة مو التفاقية، وتشـكل آليـة فاعلـة يف تنفيـذ التفاقيـة علـى 
ولصــادقة اململكــة عليهــا وصــدور قــانون املصــادقة أصــبحد جــزءاا مــ   املســتوى الــوط ، ذلــك إنــأ

التشريو الوط ، إضافة إىل أن هنا  عـدداا مـ  احلقـوق الـت ُتتـاا إىل الـنا عليهـا مباشـرة وبطريقـة 
تفصيلية نظراا لورودها يف التفاقية بصورة موسـعة وأحالـد علـى التشـريو الـوط  إجـراءات تنظيمهـا، 

ة ا زا يـة للطفـل، كمـا أن هنـا  حاجـة إىل إدراا مموعـة مـ  اإلجـراءات اخلاصـة مثل س  املسـدولي
 بالتعامل مو حقوق الطفل، والت خلد منها مسودة القانون السابقة.

يف املا ـة مـ   4669( مـا نسـبتأ 68-صـفراألطفـال يف األردن يف الفئـة العمريـة ) هذا ويشـكل -60
 طفــالا  868لعــدل  9060 ق إحصــا يات عــاموفــ 9896950عــدد الســكان، حيــ  يبلــغ عــددهم 

 .أسرة تتوىل رعاية وتنشئة األطفال حالياا  868600لألسرة الواحدة، كما تشري اإلحصا يات إىل أن 
واملتعلقـة بالتعنيــل مـ  املالحظـات اخلتاميــة  68الـواردة يف الفقــرة توصـية اللننــة  وحـول -66

نفيـذ القـانون، والـت ال العمـل علـى إعـدادها بس  قانون حقوق الطفل و صيا املوارد الالزمـة لت
فقد ال سحب مشروع القانون م  ملس األمة وذلك نظراا لكـون املسـودة  ،9008خالل العام 

تكـرر ذات احلقــوق املنصـوت عليهــا يف التفاقيــة الدوليـة والــت ُتتــاا إىل تشـريو داخلــي لوضــعها 
ملختلفــة تنفيــذها، ولصــادقة اململكــة عليهــا موضــو التنفيــذ وترمجتهــا إىل التزامــات تنــا  با هــات ا

مـــ  التشـــريو الـــوط ، إضـــافة إىل أن هنـــا  عـــدداا مـــ  اا وصـــدور قـــانون املصـــادقة أصـــبحد جـــزء
احلقــوق الــت ُتتــاا إىل الــنا عليهــا مباشــرة وبطريقــة تفصــيلية نظــراا لورودهــا يف التفاقيــة بصــورة 

مهـا، كمـا أن هنـا  حاجـة إىل إدراا مموعـة موسعة وتركد التفاقية األمر للتشريو الـوط  لتنظي
مـ  اإلجــراءات اخلاصــة بالتعامــل مــو حقــوق الطفــل، والــت خلــد منهــا مســودة القــانون الســابقة، 

كافــة املدسســـات املعنيــة بشـــدون  ويــتم ا ن وضـــو مســودة جديـــدة ملشــروع القـــانون بالتعــاون مـــو
 الطفل ومنظمة اليونيسيف.

زيـادة  حولم  املالحظات اخلتامية  99 الواردة يف الفقرةنة أما فيما يتعلق بتوصية اللن -69
 علــى 9060يف عــام حقــوق الطفــل، فقــد ال العمــل  إلعمــال نســبة امليزانيــة املخصصــة لألطفــال

تطوير قانون املوازنة العامـة السـنوي مـ  حيـ  الشـكل واملضـمون ليتوافـق مـو املراحـل املتقدمـة يف 
ترســي  مفهـــوم املســا لة والشـــفافية واملتابعــة التقييميـــة، حيـــ  ال تطبيــق املوازنـــة املوجهــة بالنتـــا ال و 

سـرتاتينية هوم تضمند معلومـات عـ  األهـداف التطوير مناذا موازنة حديثة تتوافق مو هذا املف
واملهام الت تضطلو هبا كل وزارة لتأمني احتياجات وحقوق األطفال وخاصـة يف مـالت الصـحة 

وكافة اجملالت املراعية حلقوق الطفـل واحتياجاتـأ عنـد إعـداد املوازنـة  والتعليم واحلماية الجتماعية
العامة ولـا يكفـل تـأمني هـذه املخصصـات وتوافقهـا مـو السـرتاتينيات واخلطـط الوطنيـة األردنيـة 

( والــــــت جــــــدف إىل بنــــــاء أردن جــــــدير 9068-9004وخصوصــــــاا اخلطــــــة الوطنيــــــة للطفولــــــة )
احملور األول  "تـأمني الصـحة واحليـاة  ،م  احملاور التالية للطفولةة وتتكون اخلطة الوطني، باألطفال
الثالــ   "احلمايــة لألطفــال يف الظــروف  ، احملــور"، احملــور الثــاين  "النمــاء وتنميــة القــدرات"ا منــة
تـــوفري إطـــار  إىلوجـــدف  املتابعـــة والتقيـــيم"  "احملـــور اخلـــامس"، ، احملـــور الرابـــو  "اإلعـــالم"الصـــعبة

تســهل عمليــة النتقــال مــ  النظريــة إىل التطبيــق يف مــالت  ســرتاتينيةاتوجهــات ومــنهال يشــمل 
وحماور تتعلق بالطفولة. وتفعيل التعاون والشراكة بني القطاعات الرمسية واألهلية م  أجل  طيط 
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 إىلمتكامـل يعتمـد منهنيـة التشـار  احلقيقـي يف ُتديـد األدوار واملسـدوليات. كمـا تسـعى اخلطــة 
وة الجتماعية املعتمدة على ا نس والفوارق ا غرافية وذلك بزيادة فرت الوصـول إىل تقليل الفن

اخلدمات ذات النوعية الـت تضـم  حيـاة آمنـة  ميـو األطفـال بغـ  النظـر عـ  ا ـنس أو العمـر 
أو املستوى الجتماعي، م  خالل اعتماد حماور اخلطة الوطنية للطفولة أساساا للبحوث والتقيـيم 

 عة م  خالل وضو املدشرات واملعايري الت تنبثق ع  حماورها. واملتاب

ا معيــــات  إلعانــــة صــــيا دعــــم مــــايل  9066املوازنــــة العامــــة للســــنة املاليــــة  تضــــمند -68
احلســـني  أممجعيـــة مـــرة  جاتـــأ مثـــلاوهيئـــات اجملتمـــو املـــدين الـــت تعـــا مباشـــرة بشـــدون الطفـــل واحتي

مســاندة ودعــم  اصــة ومجعيــة العنايــة بالشــلل الــدماغي ومجعيــةومجعيــة الشــابات املســلمات للرتبيــة اخل
وهبـــدف حصـــر حنـــم املبـــالغ  ،األطفـــالاملكفـــوفني ومتحـــف  األطفـــال وأكادمييـــةالتوحـــديني  فـــراداأل

واخلــدمات الــت ترصــد ســنوياا للطفــل ضــم  قــانون املوازنــة العامــة، فقــد ال إجــراء بعــ  التعــديالت 
لـــا ينســـنم مـــو إطـــار املوازنـــات الصـــديقة للطفـــل  9066نة علـــى منـــاذا إعـــداد املوازنـــة العامـــة لســـ

و مدشــرات قيــاد األداء لتأخــذ بعــني العتبــار كــل مــا يتعلــق يف هــذا اجملــال وذلــك مــ  خــالل وضــ
سرتاتينية لكل وزارة أو دا رة ولكـل برنـامال فيهـا وكـذلك األخـذ بعـني العتبـار كـل مـا لألهداف ال

علومـــات عــ  تلـــك الــوزارة أو الـــدا رة وعــ  اخلـــدمات الـــت يتعلــق بالطفـــل واحتياجاتــأ ضـــم  أبــرز امل
املخصصـات املراعيــة حلقـوق الطفــل واحتياجاتـأ ضــم   إظهــار إىل يقـدمها كــل برنـامال فيهــا، وصـولا 

 .9069 م  عاماا برامال موازنات الوزارات والدوا ر احلكومية اعتبار 
اليونيسـيف ضـم  مشـروع  ام اجمللس الـوط  لشـدون األسـرة وبالتعـاون مـو منظمـةكما ق -64

املوازنـــات الصـــديقة للطفـــل بنعـــداد دراســـة حـــول ُتليـــل املوازنـــات املخصصـــة لألطفـــال يف األردن 
والت تعتر األوىل م  نوعها على املسـتوى العـرو والـدويل، هبـدف تـوفري قاعـدة أساسـية للبيانـات 

ُتليـــل السياســـات  اخلاصـــة بالرصـــد املســـتمر للموازنـــات املخصصـــة للطفـــل يف األردن مـــ  خـــالل
واخلطط واملوازنات املرتبطة  قوق الطفل يف أربو مالت )التنمية والرتبية والصـحة والعمـل(، مـ  
أجل توفري املعلومات الت ميك  استخدامها لستقطاب الدعم إلعمال هذه احلقـوق، وقـد بينـد 

 أمنا  اإلنفاق يف الوزارات احلكومية يف األردن على النحو التايل 

 سبة املئوية م  مموع موازنة اململكةالن
2118 
 مقدر

2112  
 موازنة

2161 
 موازنة

2166 
 موازنة

 8.3 8.1 7.3 1.7 الصحة
 8.7 8.8 8.2 7.2 الرتبية والتعليم

 6.2 6.2 6.2 6.5 التنمية الجتماعية
 1.28 1.22 1.32 1.21 العمل
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ـــــة ملخصصـــــات الطفـــــل مـــــ   النســـــبة املئوي
 موازنة الوزارة

2118 
 مقدر

2112 
 موازنة

2161 
 موازنة

2166 
 موازنة

 31.8 31.4 37.6 31.4 الصحة

 23.4 23.6 23.3 23.6 الرتبية والتعليم

 64.1 63.4 61.3 62.5 شدون األسرة واحلماية واملعوقني

 61.6 61.5 2.2 2.2 العمل 

  2112دراسة ُتليل املوازنات املخصصة لألطفال يف األردن  صدر امل
 اة لي  الجنسي  ت  الق الق    س  الز اجالاس     

واخلامسة عشرة لوافقة  فيما يتعلق بقلق اللننة حول زواا الفتيات يف س  الرابعة عشرة -65
مـ  املالحظـات اخلتاميـة، يشـار يف هـذا الصـدد إىل أن قـانون  27والوارد يف الفقرة  وصي وقايف  

لســـــنة  16ألغــــى القــــانون رقــــم  ، والــــذي2161 لســــنة 31األحــــوال الشخصــــية املدقــــد رقــــم 
يشــــرت  يف أهليــــة الــــزواا أن يكــــون اخلاطــــب " ، نــــا يف املــــادة العاشــــرة منــــأ علــــى أنــــأ6271

، علـى أنـأ زـوز أن يـأذن واملخطوبة عاقلني وأن يتم كل منهما مثانية عشرة سنة مشسـية مـ  عمـره
وجــب الشــرو  القاضــي ولوافقــة قاضــي القضــاة بتــزويال مــ  أكمــل اخلامســة عشــرة ســنة مشســية ل

 ، وهي 2112لسنة  الواردة يف التعليمات الصادرة ع  قاضي القضاة
  للمخطوبة م  حي  القدرة على النفقة ودفو املهر ن يكون اخلاطب كفداا أ (6) 
  عدم تفويد ملصلحة حمققة أوكان يف زواجهما درء مفسدة قا مة   إذا (2) 
ن مصـــلحتها متـــوفرة يف أا و يتحقـــق القاضـــي مـــ  رضـــاء املخطوبـــة واختيارهـــ أن (3) 
  يف زواجأ مصلحة أنعتأ  أوحد اخلاطبني بأ جنون أكان   إذايثبد بتقرير طيب  أوذلك 

م  قانون  62، و1 زري العقد لوافقة الويل مو مراعاة ما جاء يف املادتني أن (4) 
  الشخصية األحوال
الـت اعتمـدها و  إليهـااملشـار  األسسينظم حمضر يتضم  ُتقق القاضي م   أن (5) 
 واإلجــــراءات األصـــولبـــالزواا حســـب  إذنبـــالزواا ويـــتم بنـــاء عليـــأ تنظـــيم حنـــة  اإلذن ألجـــل
 .املتبعة
إىل أنــأ ل يــتم التــزويال دون ســ  اخلامســة عشــرة وفقــاا للــنا القــانوين، كمــا أن  إضــافة -61

وجــود دراســة الــنا القــانوين ا ديــد قــد وضــو معــايري دقيقــة تتعلــق هبــذا النــوع مــ  الــزواا تتمثــل ب
احلالــة مــ  قبــل احملكمــة دراســة دقيقــة بوجــود مصــلحة حقيقيــة تقتضــيها الضــرورة لــ ذن بتزوزهــا، 
وخالف ذلك ل يتم منح اإلذن بالزواا كما أنأ ل بد م  موافقة قاضي القضاة على هذا الزواا 

 ا الزواا.إذ ل تكفي موافقة القاضي فقط وهذا التزيد رعاية وُتقق م  مصلحة املرأة يف هذ



CRC/C/JOR/4-5 

GE.13-41619 8 

، 8مــ  قــانون العقوبــات واملعدلــة لوجــب القــانون رقــم  272يف نــا املــادة  جــاء كمــا -67
كـان  أومراسـيم زواا  أجـرىكل م    أشهرستة  إىلباحلبس م  شهر ، أنأ يعاقب 2166لسنة 
أي  تلــــك املراســــيم بصــــورة ل تتفــــق مــــو أحكــــام قــــانون األحــــوال الشخصــــية أو إجــــراءيف  طرفــــاا 

 .نافذة تشريعات أخرى
دون ســـ  الثامنـــة  ويشـــار يف هـــذا الصـــدد إىل أن عـــدد حـــالت الـــزواا اخلـــات بـــاألنثى -68

مـــ  إمجـــايل  5342قـــد بلغـــد  2112للعـــام  القضـــاةعشـــرة وفقـــاا إلحصـــا يات دا ـــرة قاضـــي 
يف حـني أن عـدد حـالت الـزواا  يف املا ـة، 8.2أي ما نسـبتأ  ،14738حالت الزواا البالغة 
مـ  إمجـايل حـالت الـزواا  681قد بلغد  2112س  الثامنة عشرة للعام اخلات بالذكر دون 

، كما تشري دا رة اإلحصاءات العامة يف املا ة 1.27أي ما نسبتأ  ،حالة زواا 14738البالغة 
، 22.5سنة ومتوسطأ بالنسـبة للـذكور هـو  27.8إىل أن متوسط العمر وقد الزواا األول هو 

 .2161حصا يات عام وفقاا إل 25.2وبالنسبة ل ناث 

 الفقا  
واملتعلقــة مـ  املالحظــات اخلتاميــة  28رقــم الــواردة يف الفقــرة فيمـا يتعلــق بتوصــية اللننـة  -62

ســـ   يفلعا ـــة حالـــة الفقـــر الـــت تـــدفو بعـــ  الوالـــدي  إىل ممارســـة الضـــغط علـــى بنـــاجم للـــزواا 
ث الســـــابقة لتصـــــل الفقـــــر يف الســـــنوات الـــــثالمبكــــرة، فتشـــــري اإلحصـــــا يات إىل ا فـــــايف نســـــبة 

 ،2118-2114عــــام  مــــا بــــنيبلــــغ معــــدل الفقــــر ، حيــــ  2118عــــام  يف املا ــــة 63.3 إىل
 2.1-3.4مــ   2161-2115وا فضــد فنــوة الفقــر يف اململكــة خــالل  ،يف املا ــة 63.7

املع  خبف  نسبة  اإلمنا ياهلدف  األردنوقد حقق . الفقراء، أوضاعمما يعكس ُتس  يف ممل 
حي  ا ف  عدد مـ  يعـانون مـ  نسـبة  ،2165النصف  لول عام  إىلا وع م  يعانون م  

حلــول املوعــد وذلــك قبــل  ،2118-2111خــالل الفــرتة  ألــف 65 إىل 32املــدقو مــ   الفقــر
 .املستهدف

جنــازات كبــرية وحيويــة يف مكافحــة الفقــر وا ــوع ل  ســب املعيــار الــدويل إحقــق األردن  -21
( فحسب وإمنـا وفـق خطـو  الفقـر الوطنيـة فقـد ا فضـد نسـبة دولر واحد لكل شخا يومياا )

 6مــ   أقــلإىل  6222عــام  يف املا ــة 1.1الســكان دون خــط الفقــر املــدقو أكثــر مــ  النصــف )
 ،كما ا فضد فنوة الفقر وزادت حصـة الفقـراء مـ  السـتهال  الكلـي  .(2118عام  يف املا ة

يف املا ـــــة  41.6شـــــاركة القتصـــــادية للمـــــرأة )إل أن معـــــدلت املشـــــاركة القتصـــــادية الكليـــــة وامل
علــى التــوايل( ل زالــد دون املســتوى املطلــوب كمــا أن معــدلت البطالــة عنــد  يف املا ــة 64.2و

 .الشباب واملرأة رغم ا فاضها لزالد  ثل ُتدياا كبرياا 
دية اهلــدف اإلمنــا ي علــى املســتوى الكلــي قــد ُتقــق إل أن آثــار األزمــة القتصــا أنرغــم  -26

نسـبة كبـرية مـ   أنسـيما و  مـراا صـعباا لأُتقـق  واملالية العاملية احلالية ستنعل م  احملافظة على مـا
 حمتمالا. األسر األردنية قريبة م  خط الفقر مما زعل حركة األسر م  أعلى اخلط إىل أسفلأ أمراا 
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 حـــول برنامـــاا عيـــة وزارة التنميـــة الجتمافتنفـــذ لـــرامال الوطنيـــة ملكافحـــة الفقـــر، ا وحـــول -22
، واألسـر واجملتمعــات احملليـة وذلــك األفــرادويعـا لســتوى معيشـة  "تنميـة اجملتمــو ومكافحـة الفقــر"

 باســـــتثمار املـــــوارد البشـــــرية واملاديـــــة املتاحـــــة يف تلـــــك اجملتمعـــــات وتعزيـــــز العمـــــل التطـــــوعي ممـــــثالا 
التحتيــة للحـد مــ  الفقــر بتمويــل  با معيـات اخلرييــة ومراكــز تنميـة اجملتمعــات احملليــة، وتـوفري البنيــة

مشــاريو األســر املنتنــة وصــناديق ال تمــان واملشــاريو اإلنتاجيــة ودعــم ا معيــات اخلرييــة لتمكينهــا 
 6622مــا مموعــأ  2161-2115مــ  ُتقيــق أهــدافها، حيــ  أهلــد الــوزارة يف الفــرتة مــ  

بننشــاء  قيــام الــوزارةإضــافة إىل  ،مليــون دينــار 2154211أســرة لشــاريو منتنــة بكلفــة إنتاجيــة 
وصـــيانة مســـاك  األســـر الفقـــرية لتـــوفري املســـك  ا مـــ  والصـــحي لـــا يســـاعد علـــى زيـــادة القـــدرة 

أجنـزت و على تنفيذ هذا الرنـامال  2111نذ عام حي  عملد الوزارة ماإلنتاجية لألسر الفقرية، 
-2113 مـــ  إمجـــايل املســـاك  املطلوبـــة وذلـــك خـــالل الســـنوات يف املا ـــة 66.73مـــا نســـبتأ 
بــا األردن سياســات اقتصــادية واجتماعيــة يف مــال وت يف الســنة. مســكناا  242لعــدل  2161

  مكافحة الفقر املدقو وا وع جدف إىل
 توفري نظام أمان اجتماعي شامل وفعال للفقراء  

  كــني الشــرا ح الفقــرية اقتصــادياا وخلــق اقتصــاديات حمليــة مســتدامة للتنمعــات الفقــرية 
  لفقر وتعزيز املشاركة الشعبية يف تلك الرامالومناطق جيوب ا

  تـــوفري خــــدمات رعايــــة اجتماعيـــة تتماشــــى مــــو أفضـــل املمارســــات الدوليــــة وتعزيــــز دور
 دسسات اجملتمو املدين يف توفريها م

  ــــة واألهليــــة يف مــــال  كــــني األشــــخات املعــــوقني وتــــوفري ــــل دور القطاعــــات الرمسي تفعي
  لى جودجااخلدمات املناسبة هلم واحملافظة ع

  مـــ  الـــرامال واملشـــاريو اخلاصـــة لكافحـــة الفقـــر  ُتســـني آليـــة الســـتهداف للمســـتفيدي
 .والرعاية الجتماعية

العفيفـــة ضـــم  مشـــروع  األســـرمســـك  مـــ  مســـاك   2111ال تزويـــد أكثـــر مـــ   كمـــا -23
،  األسـرخـدمات امليـاه والكهربـاء هلـذه  بنيصـالاملكرمة امللكية السامية يف خمتلـف منـاطق اململكـة 
 إنشـــاءواملســـاك  ومـــ  خــالل برنـــامال  األبنيــةكمــا قامـــد وزارة التنميـــة الجتماعيــة ممثلـــة لديريـــة 

 ألكثــــرخــــدمات امليــــاه والصــــرف الصــــحي والكهربــــاء  بنيصــــالالفقــــرية  األســــروصــــيانة مســــاك  
 األسـرم  قبل الـوزارة للفئـة الفقـرية، ممـا حسـ  ظـروف املعيشـة هلـذه  إنشاؤهمنزل ال  6311 م 
 .بيئة صحية وآمنة وينعم فيها الستقرار إىلنقلها م  بيئة غري مناسبة و 
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 الاب دئ الق رة -ث لث    

 عطم القاييز -ألف 

حـول التمييــز مـ  املالحظــات اخلتاميـة  31 الـواردة يف الفقـرة فيمـا يتعلـق بتوصـية اللننــة -94
يــة وا ــوازات واســتناداا إىل املدن فــنن دا ــرة األحــوال ،ضــد األطفــال املولــودي  خــارا إطــار الزوجيــة

القـــانون املشـــار إليـــأ أعـــاله تقـــوم بتســـنيل واقعـــات الـــولدة لألطفـــال األردنيـــني املولـــودي  داخـــل 
اململكــة وخارجهــا وكــذلك األطفــال األجانــب املولــودي  علــى أرضــها وإصــدار الشــهادات املتعلقــة 

خصـيتأ بامسـأ عنـد البلـوغ السم م  احلقوق الطبيعيـة للطفـل وحـىت ل تتـأثر ش حي  إنو . بذلك
ن القانون املشار إليأ منو تسنيل األطفـال بأمسـاء  ـالف القـيم الدينيـة والجتماعيـة أو النظـام نف

أن يشــمل التبليــغ عــ   ة الطفــل أوجــب القــانون املشــار إليــأوكنــوع مــ  احلفــاع علــى هويــ .العــام
أ وأمسـاء والديـأ وجنسـيتهما وحمـل الولدة على مجيـو البيانـات اخلاصـة واملتعلقـة اـنس املولـود وامسـ

القاصـري   كما وتقوم الدا رة بصـرف بطاقـات شخصـية لألطفـال.قامتيهما ومهنتيهما وديانتيهماإ
 بعد موافقة ويل األمر.

أجــاز القــانون املشــار إليــأ تســنيل األطفــال املولــودي  خــارا إطــار الزوجيــة يف أي  وقــد -25
واعرتافـــاا  املواليـــد()نيـــة اخلاصـــة بتســـنيل واقعــات الـــولدة وقــد دون التقيـــد باملـــدد واملواعيــد القانو 

 بالشخصـــية القانونيـــة لألطفـــال املولـــودي  خـــارا إطـــار الزوجيـــة، تقـــوم الـــدا رة بتســـنيلهم مـــدنياا 
وإصـــدار أرقـــام وطنيـــة هلـــم وإضـــافتهم علـــى دفـــرت العا لـــة وإعطـــا هم بطاقـــات شخصـــية وجـــوازات 

ر لألطفــال املولــودي  خــارا إطــار الزوجيــة ل ُتمــل أيــة أن األرقــام الوطنيــة الــت تصــدعلمــاا ســفر. 
دللت أو ذات أرقــام مميــزة تــدل علــى أهنــم أطفــال مولــودون خــارا إطــار الزوجيــة.  إشــارات أو

أنــا   2112عــام قانونيــاا تعــديالا  أدخــلأن املشــرع يف قــانون األحــوال املدنيــة املشــار إليــأ  علمــاا 
خــارا إطــار الزوجيــة،  الحية تصــحيح اســم الطفــل املولــودلة يف الــدا رة صــبلننـة التصــحيح املشــك  

 والطفل اللقيط.
ولقد استمدت التشريعات األردنية اهتمامها  قوق األطفال مهويل النسب م  اهتمام  -96

لــت كفلــد هلــدلء األطفــال احلمايــة، والرعايــة، والرتبيــة وغريهــا مــ  احلقــوق ، االشــريعة اإلســالمية
النســـب حقـــوق أجازجـــا الشـــريعة اإلســـالمية، وهـــي حقهـــم بالنفقـــة،  فلألطفـــال مهـــويل األخـــرى

وبالتملــــك، وباحلضــــانة، والرعايــــة والتعلــــيم والصــــحة واإلرث إذا عحــــرف أحــــد والديــــأ  فلــــأ أهليــــة 
وجوب كاملة وهو جنني، كما أن الشريعة أجازت إثبات النسب بأضـعف الطـرق وأيسـرها رعايـة 

  ميلك أحد نفيأ عنأ.حلق الصغري وحال ثبوت النسب للصغري ل
منـأ  657املـادة يف  2161لسنة  31املدقد رقم  وقد نا قانون األحوال الشخصية -27

 على أنأ 
  يثبد نسب املولود ألمأ بالولدة )أ("
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 يثبد نسب املولود ألبيأ إل ل  (ب)
 أو  ،بفراش الزوجية (6) 
 أو  ،باإلقرار (2) 
 أو  ،بالبينة (3) 
 ."مية القطعية مو اقرتاهنا بفراش الزوجيةالعل بالوسا ل (4) 

سر بديلـة أويشار إىل أن األطفال املولودي  خارا إطار الزوجية يتم ُتضينهم لدى  هذا -28
وفقــاا ألســس وشــرو  خاصــة  يــ  يــتم التأكــد مــ  املســتوى الجتمــاعي والبيئــي والثقــايف لكــال 

 كــنهم مــ  تنشــئة الطفــل بشــكل وأن يتمتــو احلاضــنان بأوضــاع صــحية ونفســية جيــدة ، الــزوجني
ــــة )الرتبويــــة، ســــليم ــــة املطلوب ــــة، علــــى أن تــــوفر األســــرة كافــــة أشــــكال الرعاي ، والصــــحية، التعليمي

درة عـ  وزارة ويتم تطبيق ذلك لوجب األسس والشـرو  الصـا(، والجتماعية ،واملادية، والنفسية
 التنمية الجتماعية.

مــ   الرعايــة )مدسســة احلســني الجتماعيــة( أن عــدد األطفــال امللحقــني لدسســات كمــا -22
 جاء على النحو التايل  2161-2117األطفال مهويل النسب لألعوام م   السنةفئة 

 السنة

عــــــــــــــــــــدد األطفــــــــــــــــــــال 
امللتحقــــــــني مــــــــ  فئــــــــة 

 لقيط
عــدد األطفــال امللتحقــني 

 م  فئة معرويف األم

أعــــــداد األطفــــــال الــــــذي  ال 
ُتضــينهم وتســليمهم ألســر 

 مالحظات بديلة
9007 86 85 96  
9008 96 90 98  
9005 80 88 77  
9060 96 69 49  

 وزارة التنمية الجتماعية   املصدر

 حق الطفل ت  الحي ة  البق ء  النا ء -ل ء 

فيمــا يتعلــق  ــق الطفــل يف احليــاة فقــد وفــرت التشــريعات األردنيــة احلمايــة الكاملــة حلــق  -31
شــريعية واســعة، تتمثــل يف جتــرر األفعــال الواقعــة علــى منظومــة ت الطفــل يف احليــاة وذلــك يف إطــار

وإىل بلـوغ سـ  الثامنـة عشـرة، لـا يف ذلـك يايـة احلـق يف احليـاة والسـالمة اا الطفل م  كونـأ جنينـ
علـى معاقبـة   326 يف املـادة 6211لسـنة  61قانون العقوبـات وتعديالتـأ رقـم ا سدية، فنا 

 هــذه غريهــا هلــا يســتعمل بــأن رضــيد أو لوســا لا مــ  اســتعملتأ لــا نفســها أجهضــد امــرأة كــل
 أقـدم كـل مـ  على معاقبـة 322سنوات، ويف املادة  ثالث إىل أشهر ستة م  الوسا ل، باحلبس

 . سنوات ثالث إىل سنة م  باحلبس عوقب برضاها، امرأة إجهايف على كاند وسيلة بأية
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تشـديد عقوبـة  2166لسـنة  8رقـم لقـانون العقوبـات املعـدل هذا وقـد تضـم  القـانون  -36
مــــ  قــــانون العقوبــــات  يــــ  أصــــبحد  321جرميــــة القتــــل القصــــد املنصــــوت عليهــــا يف املــــادة 

األشــغال الشــاقة عشــري  ســنة بــدلا مــ   ــس عشــرة ســنة، كمــا ال تشــديد عقوبــة جرميــة الضــرب 
م  قانون العقوبات  ي  أصبح احلـد األد   331املفضي إىل املوت املنصوت عليها يف املادة 

ويكـون احلـد األد  للعقوبـة  ،لنا القدر  ـس سـنواتلللعقوبة سبو سنوات يف حني كان وفقاا 
علـى أنثـى مهمـا  اثنت عشرة سنة إذا وقـو الفعـل علـى مـ  مل يكمـل اخلامسـة عشـرة مـ  عمـره أو

  .بلغ عمرها

 مـ  قـانون العقوبـات  يـ  ال األخـذ بالعـذر املخفـف بـدلا  341كما ال تعديل املـادة  -32
مــ  العــذر احملــل يف القتــل يف حالــة التلــبس بالزنــا وبصــيغة مماثلــة للــنا الــوارد يف القــانون املدقــد 

 .2116لسنة  81املعدل رقم 
أما فيما يتعلق بتوصية اللننة مراجعة أحكام قانون العقوبات بغية إلغاء مجيـو األحكـام  -88

رتكـب باسـم الشـرف ومقاضـاة هـذه الت تنا على التخفيف مـ  العقوبـة بالنسـبة للنـرا م الـت ت
م  قـانون  58احلالت بطريقة أكثر فعالية، وحي  كاند احملاكم األردنية تلنأ إىل تطبيق املادة 

العقوبات والت تقرر مبدأ قانونياا للعذر املخفف قابالا للتطبيق يف مجيـو ا ـرا م  والـت تـنا علـى 
عليهـا بسـورة غضـب شـديد نـاتال عـ   أقـدم يستفيد م  العذر املخفـف فاعـل ا رميـة الـذيأنأ  "

 اا خمففــاا عـذر هـذه املـادة تعطـي  إذ إن"، اجملـ  عليــأ أتـاهعمـل غـري حمـق وعلـى جانــب مـ  اخلطـورة 
عليها بسورة غضب شـديد نـاتال عـ  عمـل غـري حمـق وعلـى جانـب مـ   أقدمفاعل ا رمية الذي ل

 57فـي  العقوبـة وفـق أحكـام املـادة . ويف حال توافر عذر  خمفـف  يـتم  اجمل  عليأ أتاهاخلطورة 
ــــنة علـــى ا ــــل يف جـــرا م القتـــل الـــت تســـلتصـــبح احلـــبس سـ اقة أو األشـــغال الشـــ توجب اإلعـــدامألقـ

هر إىل ســـنتني يف ا نايـــات األخـــرى الـــت مـــ  قـــال املدبـــد، واحلـــبس مـــ  ســـتة أشـــاملدبـــدة أو العت
كـــان الفعـــل   عشـــري  ســـنة، وإذاضـــمنها جـــرا م القتـــل املقصـــود املعاقـــب عليهـــا باألشـــغال الشـــاقة 

، إضــافة إســقا  دينــاراا الغرامــة  ســة وعشــري   أو أشــهرجنحــة فــال تتنــاوز العقوبــة احلــبس ســتة 
 احلق الشخصي م  قبل عا لة اجمل  عليها. 

مكــررة  849املــادة إل أنــأ وحرصــاا علــى تــوفري أكــر درجــات احلمايــة فقــد  ــد إضــافة  -84
حــالت العــذر املخفــف والــدفاع الشــرعي املنصــوت عليهــا يف مــو مراعــاة والــت نصــد علــى أنــأ 

مــــــ  هــــــذا القــــــانون، ل يســــــتفيد مــــــ  العــــــذر املخفــــــف الــــــوارد يف  849و 846و 840املــــــواد 
مـ  هـذا القـانون الشـخا الـذي يرتكـب أيـاا مـ  ا نايـات الـواردة يف الفصـل  58و 57 املادتني

علــى مــ  مل يكمــل اخلامســة عشــرة مــ   الثــام  مــ  هــذا القــانون إذا وقــو الفعــلاألول مــ  البــاب 
، ممــا يــوفر احلمايــة األكــر لألطفــال يف هــذه الفئــة العمريــة ويضــم  إيقــاع أنثــى أوكــان اا  عمـره ذكــر 

 جرا م القتل واإليذاء  قهم. العقوبة الرادعة  ق م  يرتكب أياا م 
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 رص لح الطفل الفضلح -جيم 
قـــانون  لطفـــل الفضـــلى صـــراحة يف مســـودةذكـــر مبـــدأ إيـــالء العتبـــار األول ملصـــاحل ا ال -35

األطفـال  ولة ياية الطفولة واألمومـة وترعـىتكفل الد"بأن  4حقوق الطفل حي  نا يف املادة 
وتعمــل علــى جيئــة الظــروف املناســبة لتنشــئتهم التنشــئة الصــحيحة مــ  كافــة النــواحي يف إطــار مــ  

لطفـل بعـني العتبـار "، وفيمـا يتعلـق احلرية والكرامة اإلنسانية بشـر  أن تدخـذ املصـاحل الفضـلى ل
طفــــل لا صــــاحلم دســــيلضــــمان جت نونيــــةاديالت القعــــتلدابري اإلداريــــة وإدخــــال التــــعات واشــــريتلبا
لســـنة  42رقـــم  اإليوا يـــة األطفـــالدور رعايـــة  وإدارةنظـــام تـــرخيا ، فقـــد  ـــد صـــياغة ضـــلىلفا

يــالء إإليوا يــة، وضــمان لغايــات تنظــيم إجــراءات التعامــل مــو األطفــال يف دور الرعايــة ا 2112
ن  تلتزم الـدار بالقيـام منأ على أ 67املادة مصلحة الطفل الفضلى األمهية القصوى، فقد نصد 

 لا يلي 
  الت تكفل صحة الطفل ومناءه وتطوره ويايتأ اإلجراءاتا اذ مجيو  )أ( 
يف الــدار  األطفــالالعنــف علــى  أو اإلســاءة أشــكالشــكل مــ   أيمنــو وقــوع  )ب( 

   طا لة املسدولية القانونية ُتد
وجــود خطــر  أوتبليــغ ذوي الطفــل والــوزارة وذوي الختصــات يف حالــة مرضــأ  )ا( 
   وسالمتأ أمنأيهدد 

وفـــق  لألطفـــالللرعايـــة الجتماعيـــة املدسســـية  أخـــرىبـــدا ل  إزـــادالعمـــل علـــى  )د( 
   خطة متكاملة تراعي مصلحة الطفل الفضلى

 إمكانيـــةلتقيـــيم  أشـــهرل يف الـــدار مـــرة كـــل ثالثـــة قبـــول الطفـــ أســـبابمراجعـــة  (ه) 
البديلـــة والعمـــل علـــى تطـــوير بـــرامال  األســـرة أو األصـــلية أســـرتأاســـتبدال الرعايـــة املدسســـية برعايـــة 

  البديلة أو األصلية األطفال أسرتأهيل  إلعادة
 اإلغــــرايفاســــتخدامها لغــــري  أواســــتغالل صــــور الطفــــل  أوالمتنـــاع عــــ  نشــــر  )و( 
   لضرورية الت ُتددها  نة دراسة احلالة ولا ل يتعاريف مو مصلحة الطفل الفضلىا أوالرمسية 

 ضــو للتــدقيق مــ   أنواملاليــة فيهــا وحفظهــا علــى  اإلداريــةتنظــيم الســنالت  )ز( 
  قبل ا هات املختصة واملعنية يف الوزارة

داول التـ أولالطـالع  إتاحتـأفتح ملف لكل طفـل واحملافظـة علـى سـريتأ وعـدم  )ح( 
   للمختصني املعنيني فقط وُتد طا لة املسدولية القانونية إل

 .والدار شهريا باألطفالواملعلومات اخلاصة  باإلحصاءاتتزويد الوزارة  ) ( 
أما ع  أعداد األطفال املستفيدي  م  مدسسات الرعاية م  الذكور واإلناث فهـو علـى  -31

 النحو التايل 
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 ر  الاؤسس   )ذكوا/إن ث( ك لق ل   حسب السنة عطاد ا  ف   الاسقفيطل  أ  
  426/إناث 345ذكور  طفالا،( 711) 2115عام  

  488/إناث 482ذكور  طفالا،( 277) 2111عام  

  446إناث /445ذكور  طفالا،( 881) 2117عام  

  381/إناث 371ذكور  طفالا،( 751) 2118عام  

  371/إناث 318ذكور  طفالا،( 738) 2112عام  

  451/إناث 421ذكور  طفالا،( 871) 2161عام. 

وفقــــاا لقســــم الطفولــــة  2166ويبلــــغ عــــدد مدسســــات الرعايــــة يف اململكــــة لعــــام  هــــذا -37
منها مدسستني  ،مدسسة 28واملدسسات يف مديرية األسرة والطفولة يف وزارة التنمية الجتماعية 

موزعــة علــى حمافظــة  ومدسســة تابعــة للــديوان امللكــي والبــاقي هــي مدسســات تطوعيــة، حكــوميتني
 .العاصمة والزرقاء واربد والعقبة

لكثـري مـ  املعا ـة  2161لسـنة  31رقـم  كما جاء قانون األحـوال الشخصـية املدقـد -38
القضــايا األســرية والوقــا و واملســتندات املتعلقــة بــاألحوال الشخصــية، ومــ  أهــم مــا أورده معا ــة 

ن معيـار مصـلحة الطفـل كأحـد املعـايري املهمـة اعتمـد القـانو  موضوع احلضانة معا ة دقيقـة حيـ 
 القـانون شـرو  مـ  يقـوم  ضـانة الصـغري والـت حـال هلـذا املبـدأ بـني  اا يف موضوع احلضانة واستناد

 لفهـــا تشـــكل مانعـــاا مـــ  موانـــو احلضـــانة باعتبارهـــا يف النتينـــة قـــد تـــددي إىل اإلخـــالل لصـــاحل 
علـى الصـغري وأن اا يف معد أو مريف يشكل خطر لر اا يكون احلاض  مريض أل  وم  ذلك  ،الطفل

يكــون احلاضــ   ــال  يــ  ل يهمــل الصــغري عنــده وأن تكــون البيئــة مناســبة للصــغري احملضــون، 
يشــرت  يف مســتحق احلضــانة  (أ)" مــ  قــانون األحــوال الشخصــية علــى أنــأ  676املــادة فنصــد 

علــى تربيتــأ  علــى احملضــون قــادراا اا ينــمــ  األمــرايف املعديــة اخلطــرية أماا ســليم عــاقالا اا أن يكــون بالغــ
يسكنأ يف بيـد مبغضـيأ  أل  يضيو احملضون عنده لنشغالأ عنأ و  ل  وصحة وأاا وخلقاا وصيانتأ دين

 ."يكون مرتداا  أل  أو م  يدذيأ و 
تستمر حضانة األم إىل إ ام احملضون  ـس عشـرة  أنأ 673املادة  القانون يف كما بني   -32

يعطى حق الختيار للمحضـون بعـد ، و  األم إىل إ ام احملضون عشر سنواتسنة م  عمره، ولغري
بلوغ الس  احملددة يف الفقرة )أ( م  هذه املادة يف البقـاء يف يـد األم احلاضـنة حـىت بلـوغ احملضـون 

يســتغ  بســببأ عــ   ل مرضــاا   تــد حضــانة النســاء إذا كــان احملضــون مريضــاا ، يف حــني ســ  الرشــد
 .مل تقت  مصلحتأ خالف ذلك رعاية النساء ما

فلقــد ال عقــد  مســتوى اإلجــراءات اإلداريــة الــت ال ا اذهــا لــدى احملــاكم الشــرعية، وعلـى -41
وأعـــواهنم ومـــوظفي احملـــاكم تتعلـــق ، دورات تدريبيـــة للقضـــاة الشـــرعيني يف خمتلـــف منـــاطق اململكـــة

ـــــــانون األحـــــــوال الشخصـــــــية األرد ـــــــواردة يف ق ـــــــم ببيـــــــان تفصـــــــيلي حلقـــــــوق الطفـــــــل ال  31ين، رق
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وقـــد مشلـــد حمـــاور هـــذه النـــدوات والـــدورات موضـــوعات هامـــة تتعلـــق بنفقـــات . 2161 لســـنة
األطفال ونفقات تعليمهم وعالجهم وموضوع احلضانة واملشاهدة والسفر بالصغري وكيفية مراعاة 
مصلحة احملضون يف ذلك كلأ كما ال عقد عدة لقاءات وورش عمل مو منظمـات اجملتمـو احمللـي 

دي  فيها بشكل مفصل ع  أهم األحكام الواردة يف هذا اخلصوت بالقـانون وبيـان كيفيـة ال احل
التعامــل وتطبيــق الــنا القــانوين املتعلــق بالوقــا و والنزاعــات الــت هلــا مســاد باألطفــال يف حــدود 

 القانون.
د مستوى اإلجـراءات اإلداريـة والقضـا ية الـت ال ا اذهـا لـدى احملـاكم النظاميـة فقـ وعلى -46

، كمـا إنشاء أقسام خاصة باألسرة يف احملاكم وخصوصاا يف قضـايا العنـف األسـري ال العمل على
اقتضد الضرورة وبقـرار معلـل اسـتخدام التقنيـة  إذااحملكمة  أوللمدعي العام  القانوينأجاز النا 

جم بشــهاد اإلدلءمــ  العمــر عنــد  ةاحلديثــة وذلــك يايــة للشــهود الــذي  مل يكملــوا الثامنــة عشــر 
احملاكمـة، وتعـد هـذه الشـهادة  أثنـاء ك  هذه الوسا ل أي خصم مـ  مناقشـة الشـاهد  أنوعلى 

، وذلــــك حرصــــاا علــــى الســــرية وعــــدم تعــــري  الطفــــل لفضــــول ا خــــري  بينــــة مقبولــــة يف القضــــية
 .م  قانون أصول احملاكمات ا زا ية 658وللمواجهة مو ا اين وذلك سنداا لنا املادة 

منهاا خات باألحداث والعنف األسري وخصوصاا الواقـو علـى األطفـال  ال وضو كما -42
ضـــم  اخلطـــة الدراســـية للمعهـــد القضـــا ي وذلـــك مراعـــاة للمصـــاحل الفضـــلى لألطفـــال، كمـــا قـــام 

يســـهم يف  ولـــا حـــداثاجمللـــس القضـــا ي بتنفيـــذ بعـــ  املشـــاريو يف مـــال العدالـــة اإلصـــالحية لأل
حل الفضـلى لألطفــال مثـل العدالـة اإلصـالحية والتــدابري إدخـال مفـاهيم جديـدة تعــزز مفهـوم املصـا
إىل مشـــاركة القضـــاة يف كافـــة  ـــان مراجعـــة مشـــاريو  البديلـــة للعقوبـــات الســـالبة للحريـــة. إضـــافة

القــوانني الوطنيــة وخصوصــاا املتعلقــة منهــا باألطفــال مــو الرتكيــز علــى إدخــال مفــاهيم جديــدة هلــا 
ن احملكمـة يف حـال إذا وقـو العتـداء علـى الطفـل مـ  أ ويـذكر .عالقة باملصاحل الفضلى لألطفال

قـرب النـاد إليـأ تقـوم النيابـة العامـة مقـام مـ  ميثـل الطفـل جتسـيداا للـنا القـانوين الــذي ورد أقبـل 
 نأ إذا تعارضد مصلحة الطفل مو مصلحة م  يقوم مقامأ.أفيأ 
واألطفـال احملتـاجني  ولغايات تقدر أفضل اخلـدمات لفئـة األحـداث يف نـزاع مـو القـانون -43

للحماية والرعاية ملساعدجم يف جتاوز ا نوح وإخضاعهم إىل برامال إعادة التأهيـل وإعـادة دمهـم 
فقد ال  ومنو تطور السلو  ا رمي لألحداث املعرضني خلطر الحنراف ،يف اجملتمو بشكل ميسور

، 2162دايـة عـام استحداث إدارة شرطة األحداث على أن تباشر عملهـا يف ب 2166يف عام 
لعــام  األحــداثوتعديالتــأ ومشــروع قــانون  6218قــانون األحــداث األردين لعــام وذلــك ســنداا ل

   أنمنأ على  )أ(64و 61حي  نصد املادتني  2166

 تصة باألحداث لوجب هذا القانون تشكل إدارة شرطة خم (6)" 
 ل تزيـد عقوبتهـا تتوىل شرطة األحداث تسوية النزاع يف املخالفـات وا ـنح الـت (2) 

 وجـــأ توبيخـــاا للحـــدث يف حـــال ارتكابـــأتوعليـــأ أن  مـــرةســـنتني والـــت يرتكبهـــا احلـــدث ألول  عـــ 
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كفالة لضمان  تلزم ويل أمره أو م  هو معهود إليأ برعايتأ بتقدر تعهد شخصي أو وأنملخالفة، 
 ".عدم تكرار الفعل يف حال ارتكابأ جنحأ

ـــــانون مراقبـــــة ســـــلو  األحـــــداث األردين كمـــــا يرجـــــو يف اســـــتحداث هـــــذه اإلد -44 ارة إىل ق
وتعديالتـأ، وقـانون  6216لعـام  2، وقانون أصول احملاكمات ا زا ية األردين رقم 2111 لعام

، 6215 لسنة 38وتعديالتأ، وقانون األم  العام رقم  6211لعام  61العقوبات األردين رقم 
التفاقيـــات واملعاهـــدات الدوليـــة الـــت  ، باإلضـــافة إىل6254لســـنأ  7وقـــانون منـــو ا ـــرا م رقـــم 
 صادق عليها األردن. 

تعزيـز هنـال العدالـة اإلصـالحية الـت تركـز علـى وتعود مررات اسـتحداث هـذه اإلدارة إىل  -45
مـ  حيـ  اا وتتعامـل مـو الضـحية أيضـ ، كمامدداا  إعادة وتأهيل ودمال احلدث ا انح يف اجملتمو

كما  فف العـبء   ،ي  اجملتمو الذي حلق بأ نفس الضررتعويضأ ع  الضرر الذي حلق بأ وتعو 
إدخـــال احلـــدث  أنظمـــة العدالـــة مـــ  خـــالل تســـوية النزاعـــات لـــدى اإلدارة دون احلاجـــة إىل علـــى

مـــ  خـــالل  صـــيا كـــوادر ا ـــانح يف إجـــراءات التقاضـــي، وترســـي  مبـــدأ التخصـــا يف العمـــل 
ألحداث انسـناماا مـو التفاقيـات واملواثيـق يتم تأهيلها وتدريبها للتعامل مو قضايا ا بشرية حمرتفة

الدولية ومبادئ حقوق الطفل. مما يددي إىل رفو درجة إحساد الطفل بكرامتأ واحـرتام إنسـانيتأ 
مـــ  خـــالل مراعـــاة الضـــمانات القانونيـــة الواجـــب التقيـــد هبـــا عنـــد التعامـــل مـــو احلـــدث ا ـــانح، 

والتشريعات احملليـة واملواثيـق واملعاهـدات ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى الت نا عليها الدستور 
 الدولية الت صادق عليها األردن، لا يف ذلك ضمان مبـدأ عـزل األحـداث عـ  البـالغني للحيلولـة

 األم  اجملتمعي مستقبالا. دون اكتساهبم عادات وأمنا  جرمية سلبية تددي إىل خلخلة

ت منهـــا اخلـــدمات القانونيـــة، خلـــدمامموعـــة مـــ  اتقـــدر تتـــوىل إدارة شـــرطة األحـــداث و  -41
واخلدمات الجتماعيـة، وخـدمات الطـب النفسـي، والـرامال واخلـدمات الوقا يـة، وتشـمل التغطيـة 

ويشــار  يف حمافظـة العاصــمة وحمافظـة الزرقـاء ولـواء الرصـيفة. 2162ا غرافيـة لـ دارة  لـول عـام 
( قــد 2161-2112)   تكبــة مــ  قبــل األحــداث خــالل   يف هــذا الصــدد إىل أن ا ــرا م املر 

 على النحو التايل  نسبتها جاءت

 9000 9002 نوع ا رمية
 يف املا ة 9667 يف املا ة 9969 ا نايات وا نح الواقعة على اإلنسان

 يف املا ة 066 يف املا ة 066 ا را م املخلة بالثقة العامة
 يف املا ة 97 يف املا ة 7695 ا را م الواقعة على األموال

 يف املا ة 0604 يف املا ة 066 را م الت  س الدي  واألسرةا 
 يف املا ة 869 يف املا ة 967 ا را م الت تقو على اإلدارة العامة
 يف املا ة 0609 صفر ا را م املخلة باإلدارة القضا ية

 يف املا ة 864 يف املا ة 966 ا را م الت تشكل خطراا على السالمة العامة
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 9000 9002 نوع ا رمية
 يف املا ة 9695 يف املا ة 964 املخلة باألخالق وا داب العامةا را م 
 يف املا ة 4695 يف املا ة 469 خرىأجرا م 

 8254 8524 الاجاوع

 املصدر  إدارة شرطة األحداث
يتعلــق  ــق الطفــل يف احليـاة فقــد وفــرت التشــريعات األردنيـة احلمايــة الكاملــة حلــق  فيمـاو  -47

منظومــة تشــريعية واســعة، تتمثــل يف جتــرر األفعــال الواقعــة علــى  إطــارالطفــل يف احليــاة وذلــك يف 
وإىل بلـوغ سـ  الثامنـة عشـرة، لـا يف ذلـك يايـة احلـق يف احليـاة والسـالمة اا الطفل م  كونـأ جنينـ

علـى معاقبـة   326 يف املـادة 6211لسـنة  61قانون العقوبـات وتعديالتـأ رقـم ا سدية، فنا 
 هــذه غريهــا هلــا يســتعمل بــأن رضــيد أو الوســا ل مــ  اســتعملتأ لــا نفســها أجهضــد امــرأة كــل

 أقـدم كـل مـ  على معاقبـة 322سنوات، ويف املادة  ثالث إىل أشهر ستة م  الوسا ل، باحلبس
 . سنوات ثالث إىل سنة م  باحلبس عوقب برضاها، امرأة إجهايف على كاند وسيلة بأية

 احقاام آااء الطفل -دا  

اللننــة لواصــلة تعزيــز وتيســري واحــرتام آراء األطفــال ومشــاركتهم يف فيمــا يتعلــق بتوصــية  -48
لتفاقيـة حقـوق  اا وطنيـ اا تقرير ، يعد األردنم  نوعها  األوىلمبادرة  ففي ،مجيو املسا ل الت جمهم

الوط  لشدون األسـرة بالتعـاون مـو منظمـة  األردنيني، حي  يعمل اجمللس األطفال بأيديالطفل 
حول بنود اتفاقية حقوق الطفل والذي يعـر عـ  ت داد تقرير اليافعني واليافعاعلى إعاليونيسيف 

، آراء اليافعني واليافعات اهود الدولة فيما يتعلق باحرتام وياية وإحقاق احلقوق اخلاصة بالطفل
يف قضـاياهم واألمـور املتعلقــة هبـم مرتكـزي  علــى  يـ  سـيوفر فرصـة لنقــل وجهـة نظـر هــذه الفئـةح

م  اتفاقية حقوق الطفل أل وهو احلق يف املشاركة وحرية التعبـري  62ضمنتأ املادة حق أساسي ت
 ع  الرأي يف القضايا الت  سهم وواجب الدولة أخذ هذه ا راء بعني العتبار.

وبالتعـاون مـو منظمـة  2161الوط  لشدون األسرة خالل عام  وعليأ، فقد قام اجمللس -42
ممثلـني مـ    سـنة 26-64ليـافعني واليافعـات ضـم  الفئـة العمريـة بتشـكيل فريـق مـ  ا اليونيسيف

جنـــوب" ممـــ  كـــان هلـــم مســـامهات متمعيـــة  وممـــ  شـــكلوا  ،مشـــال، وســـط" كافـــة أقـــاليم اململكـــة
وجهــات نظــر يف التنــارب الــت مــروا هبــا أو يســتطيعوا التعبــري عــ  القضــايا الــت  ــس جــيلهم مــ  

يضـــم الفريـــق يف عضـــويتأ مموعـــة مـــ  األطفـــال ذوي اليـــافعني واليافعـــات، كمـــا  ـــد مراعـــاة أن 
 الحتياجات اخلاصة وأطفال  عاملني.

التقريـــر مـــو اليـــافعني مـــ  خـــالل عقـــد العديـــد مـــ  ورش العمـــل  العمـــل علـــى إعـــداد وال -51
الــت اعتمــدت أســاليب متنوعــة يف إيصــال املعلومــة والبحــ  عنهــا وبنــاء القــدرات  والجتماعــات

متكامــل يعكـس واقــو ووضــو اليــافعني واليافعـات مــ  خــالل تعزيــز قــدراجم ومـ    اخلــروا بتقريــر 
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وبناء وعـي ملعـا احلريـة والكرامـة، وتوضـيح الضـمانات القانونيـة حلقـوق اإلنسـان الـت تعمـل علـى 
يايتهـــا مـــ  النتهـــا  والتهديـــد ومـــ  بعـــدها مســـاحة حـــرة وآمنـــة لليـــافعني للتعبـــري عـــ  أنفســـهم 

 وذواجم وآرا هم.
ـــا ق  2161وقـــد ال خـــالل عـــام  هـــذا -56 وكمرحلـــة أوىل للمشـــروع إجـــراء املراجعـــة املكتبيـــة للوث

واملراجــو املتعلقــة ببنــود اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتقــارير األردن الدوريــة وإجــراءات إعــداد التقــارير الدوريــة 
 فعنياليــامـا ال العمـل علـى إعـداد فريـق ك  خصوصــيتهم. بصـورة تناسـب فئـة اليـافعني وتراعـي وتبسـيطها

بشـكل معمـق مـ  خـالل  والشباب م  خالل تأسيس البعـد املفـاهيمي ومهـارات البحـ  لـدى الفريـق
 .عقد مموعة م  ورش العمل تركز على البعدي  املفاهيمي ومهارات البح 

املرحلة الثانية للتقرير ال استكمال العمل م  خالل مشاركة ممثلني م  فريق اليافعني  يفو  -52
اللنــان الرمسيــة املســدولة عــ  إعــداد التقريــر الرابــو واخلــامس حيــ  تشــكل  يف حضــور اجتماعــات

ـــافعني والكبـــار مـــ  جهـــة وتعزيـــز مفهـــوم  هـــذه خطـــوة هامـــة يف ُتقيـــق نـــوع مـــ  الشـــراكة بـــني الي
 الشفافية يف العمل  ميو ا هات.

 مرحلــة البحــ  ال مجــو املعلومــات حــول آراء اليــافعني والشــباب مــ  خمتلــف املنــاطق ويف -53
ــــل  خــــالل وســــا ل وأدوات  ــــ  خمتلفــــة مــــ ا غرافيــــة  ــــق اليــــافعني، ومــــ    ُتلي اســــتخدمها فري

املعلومــات وا راء بنشــراف مــ  قبــل فريــق املشــروع، كمــا ال اســتخدام أدوات اإلعــالم الجتمــاعي 
 كوسيلة للوصول ألكر عدد ممك  م  اليافعني والشباب يف األردن. 

رتبيـــة والتعلـــيم وبالتعـــاون والتنســـيق مـــو مدسســـة إنقـــاذ مـــ  جهـــة أخـــرى تعمـــل وزارة الو  -54
الطفــل مـــ  خــالل برنـــامال هنــال مـــ  طفــل إىل طفـــل والــذي يهـــدف إىل إتاحــة الفرصـــة لألطفـــال 
يف  للتعبري ع  اهتماماجم واحتياجاجم وتصوراجم يف مناخ يشنو على الشراكات مو ا ميـو لـا

يعتمـد و  هـذا اا، مسـموع يف جعـل صـوت الطفـل ذلك األهل واملدرسـة واجملتمـو احمللـي ممـا يسـاهم
 ومجــو املعلومــات الالزمــة ،قــدرة الطلبــة علــى استقصــاء املشــاكل الــت ُتــيط هبــم الــنهال علــى تعزيــز

عنهـــا مـــ  خـــالل الرجـــوع للمصـــادر واهليئـــات الـــت جـــتم باملشـــكلة الـــت يبحثـــون عنهـــا، وعـــريف 
وغريهـا، إضـافة إىل مرحلـة التخطـيط املشكلة باستخدام أساليب التعلم النشط م  مسرح ودرامـا 

تقيـيم العمـل إليصـال الفكـرة و  ،وذلك م  خالل الستفادة م  األخطـاء الـت قـد يقـو هبـا الطلبـة
 .م  املشكلة وإبراز املشكلة واخلروا بتوصيات للتخلا

علـى ُتسـني جـودة التعلـيم  اليونيسـيفوبالتعاون مو منظمـة  وزارة الرتبية والتعليم تعملو  -55
تسعى الوزارة م   إذالل مشروع اجملالس الرملانية الطالبية ومالس أولياء األمور واملعلمني. م  خ
جعل املدرسة الوحدة األساسية للتطوير، وهبذا التوجأ  إىلوخططها التطويرية  اسرتاتينياجا خالل

درسـة، دور قيادي مبـ  علـى الـوعي بواقـو واحتياجـات امل إىلعدل دور املدرسة م  دور تنفيذي 
ومرتجم خبطط تطويرية مناسبة هلا تسـاعدها علـى تـوفري بيئـة تربويـة وتطويريـة داعمـة لـتعلم وتطـور 

إن مثل هـذا الـدور ل ميكـ  أن يتحقـق لعـزل عـ  مسـامهة كـل مـ  الطلبـة وأوليـاء األمـور  ،الطلبة
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جيـل  عدادم  أجل إ ،ومدسسات اجملتمو املدين على اعتبار أن دور املدرسة مكمل لدور األسرة
 قادر على املشاركة يف تنمية وتطوير اجملتمو والوط .

  الحال   الاطنية الحقوق -االق    
وتعديالتـــأ، وضـــم  األحكـــام الـــواردة فيـــأ علـــى  6254حـــرت قـــانون ا نســـية لســـنة  -51

 في  حالت انعدام ا نسية، وتفادي حالت ازدواا ا نسية، وأعطـى املـرأة الراشـدة احلـق يف 
جنســـيتها، وعـــدم التعســـف يف ســـحبها بســـبب الـــزواا أو فســـخأ أو تغيـــري الـــزوا أو األب تغيـــري 

 نســيتأ. وخلفــ  حــالت انعــدام ا نســية، يعتــر أردين ا نســية مــ  ولــد يف اململكــة مــ  والــدي  
مهــولني، ويعتــر اللقــيط يف اململكــة مولــوداا فيهــا مــا مل يثبــد العكــس. كمــا نظــم القــانون ا ثــار 

لى الزواا سواء بالنسبة للزوا أو الزوجة واألبناء، ففي حالة زواا أردين م  أجنبية، فقد املرتتبة ع
التــزم القــانون بقاعــدة أساســية وهــي عــدم جــواز فــريف ا نســية األردنيــة علــى املــرأة األجنبيــة، إل 

يتهم لوافقتهــا اخلطيــة وبطلــب تقدمــأ هلــذه الغايــة. وحيــتفع األطفــال )ذكــوراا، وإناثــاا( القصــر انســ
 األردنية إذا ما حصل األب األردين على جنسية أجنبية.

يعطــي  فــنن قــانون ا نســية األردين، خبصــوت مــنح املــرأة األردنيــة ا نســية ألبنا هــا، وأمــا -75
أردنيــة وأب أجنــيب احلــق يف ا نســية األردنيــة إذا ولــد يف اململكــة وكــان األب مهـــول  ألماملولــود 

مالحظة أن قانون جوازات السفر  موثبد نسبتأ إىل أبيأ قانوناا، مل تا نسية أو ل جنسية لأ أو 
ويف حـالت إنسـانية ولوافقـة ر ـيس الـوزراء  الداخليـةنا على صالحية وزيـر  3002األردين لسنة 

إصــدار جــواز ســفر عــادي ملــدة ل تزيــد علــى  ــس ســنوات قابلــة للتنديــد ألبنــاء األردنيــة. أمــا 
ردنيـة للتنـنس با نسـية األردنيـة فيـتم التعامـل معـأ كـأي طلـب إذا مـا الطلب املقـدم مـ  أبنـاء األ

 استوىف الشرو  الت يتطلبها القانون.
كما ال إعفاء أبناء وأزواا األردنيات م  الغرامات الت ترتتب عليهم يف حـال خمـالفتهم  -85

يـــو الطلبـــة مـــ  قـــانون اإلقامـــة مهمـــا بلغـــد قيمتهـــا. وللتخفيـــف مـــ  األعبـــاء املاليـــة، ال إعفـــاء مج
والعام السابق لأ، مشل هذا اإلعفاء أبناء األردنية م   3002/3000الرسوم املدرسية للعام الدراسي 

زوا أجنيب. و نح وزارة الداخلية ألبناء األردنية املتزوجة مـ  أجنـيب إقامـات سـنوية هلـم إذا كانـد 
ل مكتــب الشــكاوى يف اللننــة األمـور تســتدعي أن يكــون البــ  برعايــة أمــأ. ويف هــذا اجملــال يعمــ

الوطنيـــة األردنيـــة لشـــدون املـــرأة علـــى إعـــداد اســـتمارة لألردنيـــات املتزوجـــات مـــ  أجانـــب لرصـــد 
  الصعوبات الت تواجهه  وللمساعدة وتقدر التسهيالت املمكنة.

وأكــد القــانون املشــار إليــأ أعــاله علــى حــق األطفــال يف احلصــول علــى جنســية والــدهم  -52
نــأ يعتـر أردين ا نسـية )كــل أمــ  القـانون املـذكور علـى  2مـ  املـادة  الثالثــةقـرة حيـ  نـا يف الف

لد األردين الـــت نصـــد علــــى أن )أو  2وكـــذلك املـــادة  (مـــ  ولـــد ألب متمتـــو با نســـية األردنيـــة
وقـد يـى املشـرع األردين األطفـال مـ  حـالت انعـدام ا نسـية حيـ  نـا  أردنيون أينما ولدوا(.



CRC/C/JOR/4-5 

GE.13-41619 20 

الطفل الذي ولد يف اململكـة )نأ يعتر أردين ا نسية أعة م  املادة املشار إليها على يف الفقرة الراب
مل يثبـد  األردنية اهلامشية مـ  أم ُتمـل ا نسـية األردنيـة وأب مهـول ا نسـية أو ل جنسـية لـأ أو

ى نأ حيتفع الولد القاصر الـذي حصـل والـده علـأعلى  00كما نصد املادة   (نسبأ إىل أبيأ قانوناا 
 .جنسية أجنبية انسيتأ األردنية

  مـ معـني منـط اتبـاعب  يدلـل يوجـد يف التشـريو األردين أي نـا يلـزم الوا أنأ ويشار إىل -00
قــد أضــاف إىل  3000إل أن تعــديل قــانون األحــوال املدنيــة لعــام  ،دمهــاو مول يةتســمنــد ع مســاءاأل

ة والجتماعيـــة أو فيـــأ مســـاد بالنظـــام يكـــون الســـم خمالفـــاا للقـــيم الدينيـــ أل  منـــأ علـــى  07املـــادة 
لطفـل ان إىل أ إضـافةألطفـال، ء جيـدة لمسـايـار أُت  على اختعة اإلسالمية يشر لا كما أن،العام
، وفيمـا يتعلـق هبويـة الطفـل  أمـره.ميثلـأ فيهـا ويل مـةحملكا امأمـ ىو عـب دأ لوجعديل امسطيو تتيس
علـــى شـــتمل ي ب أنزـــ ةدوللـــا ليـــغ عـــ بتلأن اى علـــدنيـــة املل نون األحـــواقـــامـــ   07دة ااملـــ ناتـــ
 اتهمــمإقا لوحمــ ماســيتيهوجن نيلمالديــأ كــي واامســامســأ و و  ملولــوداالطفــل  سناملتعلقــة اــ نــاتالبيا
م  جهتأ فنن قانون العقوبات وبنـاء علـى التعـديل لوجـب  مكان قيدمها،نتيهما وديانتيهما و هوم

فعـل أدى إىل نسـب قاصـر إىل امـرأة مل قد شدد العقوبة علـى كـل مـ  قـام ب 8/3000القانون رقم 
تلده أو إىل غـري أبيـأ لتصـبح األشـغال الشـاقة املدقتـة بـدلا مـ  احلـبس مـ  ثالثـة أشـهر إىل ثـالث 

نسـبة الطفـل إىل غـري أمـأ فقـط كما أضاف جترر نسبة الطفـل إىل غـري أبيـأ بعـد أن كـان   ،سنوات
نـأ )مـ  قـام بفعـل أدى إىل نسـب قاصـر إىل م  قانون العقوبات على أ 385هو اجملَرم فنصد املادة 

 امرأة مل تلده أو إىل غري أبيأ لوجب األشغال الشاقة املدقتة(.
وقـد نفـذ األردن لغايـات تطبيـق مبـدأ حريـة الطفـل يف الجتمـاع السـلمي لعـدد مــ   هـذا -16

 :وم  ذلك التنمعات الشبابية يف األردن

هذا املد ر بتنظيم م  مجعية يايـة األسـرة   جاء رؤتاا ا  ف    البلطل    الاجقا  -03
، وشـار  فيــأ العديــد مـ  املدسســات واألطفــال 2117والطفـل يف اربــد والــذي عقـد خــالل عــام 

البلـديات يف وضـو موازنـات لألطفـال، الـذي مـ  املكـ  أن تقـوم بـأ أنفسهم، وعاجل املد ر الدور 
فــال للخطــر. ونــتال عــ  املــد ر عمالــة األطفــال، وكــذلك مشــكلة تعــريف األط ةوالتصــدي لظــاهر 

 تواجأ الطفولة يف عمل البلديات. توصيات عديدة م  أمهها تضمني هذه املشكالت الت
لناســبة    الــذي نظمتــأ مدسســة هنــر األردن1112رنقررطا ا  فرر   اليرر تقي  القررا   -16

دول  تســو ويافعــة ميثلــون يافعــاا  81الطفــل مــ  اإلســاءة. وشــار  باملنتــدى  حلمايــةاليــوم العــاملي 
 باإلضـافةوقطـر وسـورية ولبنـان وفلسـطني ومصـر  م  السعودية والسودان واليم  والبحـري   عربية
سـتمر اوهدف املنتدى الذي ، معنية يف مال الطفل عاملة وإقليميةاألردن ومدسسات وطنية  إىل

كافــة دول   إســاءة معاملــة األطفــال قضــية يعــاين منهــا األطفــال يف  التأكيــد علــى أنىلإثالثــة أيــام 
هلـــا ومعا تهـــا بشـــكل فـــردي ومجـــاعي وتشـــنيو مشـــاركة األطفـــال علـــى  العـــامل وينبغـــي التصـــدي

ذات العالقــة وتــوفري مســاحة آمنــة لألطفــال للتعبــري ومناقشــة أفكــارهم  الصــعيدي  الــوط  والعــرو
 نتـدىوسـعى امل. إعطاء األطفال فرصة للتعلم م  جتارب البلدان األخرى إىلإضافة   ماية الطفل،
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ونية لألطفال املشاركني حي  ستتيح هلم الشبكة الفرصـة لتبـادل اخلـرات مـو إلكرت إنشاء شبكة  إىل
 .وبالتايل مشاركة آرا هم وأفكارهم ،أطفال م  دول أخرى يف العامل

مــ  اتفاقيــة حقــوق  61كفــل الدســتور األردين احلقــوق املنصــوت عليهــا يف املــادة   كمــا -14
غـــ  النظـــر عـــ  الفئـــة العمريـــة الـــت ينتمـــون إليهـــا ممـــا حيقـــق احلمايـــة  ميـــو األشـــخات ب الطفـــل

إىل  2166كمــا أضــاف الدســتور املعــدل لعــام  لألطفــال وذويهــم وفــق مــا تقتضــيأ هــذه املــادة،
والت تنا على أن احلرية الشخصية مصونة أضاف فقرة تنا على أن كل اعتـداء  7نا املادة 

ويف  ،احلياة اخلاصة لألردنيـني جرميـة يعاقـب عليهـا القـانونعلى احلقوق واحلريات العامة أو حرمة 
واملخاطبــات ، بتقييــد مراقبــة أو توقيــف املراســالت الريديــة والرقيــة 68الوقــد ذاتــأ عــدلد املــادة 

 يلــي  املعدلــة علــى مــا 8حيــ  نصــد املــادة  ،اهلاتفيــة،بوجود أمــر قضــا ي وفــق أحكــام القــانون
والرقية واملخاطبـات اهلاتفيـة وغريهـا مـ  وسـا ل التصـال سـرية ل )تعتر مجيو املراسالت الريدية 

وفــــق أحكــــام القــــانون(،  ضــــو للمراقبــــة أو الطــــالع أو التوقيــــف أو املصــــادرة إل بــــأمر قضــــا ي 
م  الدستور على أن للمساك  حرمة فال زـوز دخوهلـا إل يف األحـوال املبينـة يف  61 ونصد املادة

الســياق ذاتــأ تــرجم القــانون هــذه النصــوت الدســتورية  ويفت عليهــا فيــأ، القــانون وبالكيفيــة املنصــو 
حـــالت تفتـــيك األمـــاك  واألشـــخات واإلجـــراءات  ا زا يـــة احملاكمـــات أصـــول قـــانون حيـــ  حـــدد

 منأ. 28-86املتبعة لذلك وإجراءات ضبط املراسالت يف املواد 

 بصـفة كونـأ موظفـاا كـل موظـف يـدخل   (6)م  قانون العقوبـات " 686وتعاقب املادة  -15
النـاد أو ملحقـات مسـكنأ يف غـري األحــوال الـت زيزهـا القـانون بـاحلبس مـ  ثالثــة  أحـدمسـك  

وإذا انضـم إىل فعلــأ هــذا  (2)إىل ما ــة دينــار.  دينـاراا أشـهر إىل ثــالث ســنني وبغرامـة مــ  عشــري  
بـد املوظـف ُتري املكان أو أي عمل تعسفي آخر فال تنقا العقوبة ع  ستة أشهر"، كما عاق

علــى الفعــل الســابق ذكــره إذا ارتكبــأ دون أن يراعــي األصــول الــت يفرضــها القــانون بــاحلبس مــ  
 ، وكل موظف يدخل بصفة كونأ موظفـاا شهر إىل سنة وبغرامة م   سة دنانري إىل عشري  ديناراا 

 احلـالت م  احملال اخلصوصية كبيوت التنـارة املختصـة باحـاد النـاد وحمـال إدارجـم يف غـري حمالا 
الــت زيزهــا القــانون أو دون أن يراعــي األصــول الــت يفرضــها القــانون، يعاقــب بــاحلبس حــىت ســتة 

 .ديناراا أشهر أو بغرامة ل تزيد على  سني 
، علـــــــى أن املكاملـــــــات اهلاتفيـــــــة 6225لســـــــنة  63ونـــــــا قـــــــانون التصـــــــالت رقـــــــم  -11

هـا  حرمتهـا وذلـك ُتـد طا لـة املسـدولية والتصالت اخلاصة م  األمور السـرية الـت ل زـوز انت
القانونية،كما عاقب كـل مـ  نشـر أو أشـاع مضـمون أي اتصـال بواسـطة شـبكة اتصـالت عامـة 
أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلو عليها  كم وظيفتأ أو قام بتسنيلها دون سند قانوين، باحلبس 

( دينـــار ول تزيـــد عـــ  611مـــدة ل تقـــل عـــ  شـــهر ول تزيـــد علـــى ســـنة أو بغرامـــة ل تقـــل عـــ  )
 ( دينار أو بكلتا العقوبتني.311)

مـــ  قـــانون املطبوعـــات  4ويف إطـــار احـــرتام اإلعـــالم خلصوصـــية األطفـــال، تـــنا املـــادة  -17
) ــــارد الصــــحافة مهمتهــــا  ريــــة يف تقــــدر األخبــــار   علــــى أنــــأ 6228لســــنة  8والنشــــر رقــــم 
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ة والعلــــوم يف حــــدود القــــانون ويف إطــــار واملعلومــــات والتعليقــــات وتســــهم يف نشــــر الفكــــر والثقافــــ
احلفاع على احلريات واحلقوق والواجبات العامة واحرتام حرية احلياة اخلاصة لآلخـري  وحرمتهـا(. 
وقد حظر قانون املطبوعات والنشر أن يتم نشر ما يسيء لكرامة األفراد وحرياجم الشخصية، أو 

قـدر مـ  احلمايـة لألطفـال  أكرم  توفري مما يض ما يتضم  معلومات أو إشاعات كاذبة  قهم،
جهــــة أخــــرى فقــــد نــــا قــــانون  مــــ و   اســــتغالهلم عــــر وســــا ل اإلعــــالم يف مواجهــــة اإلعــــالم أو

علـى حظـر  27/2117 املطبوعات والنشر ووفقاا للتعـديالت الـت صـدرت لوجـب القـانون رقـم
حقــوق الفـــرد أو نشــر حماضــر جلســـات احملــاكم وتغطيتهــا إذا قـــررت احملكمــة ذلــك حفاظـــاا علــى 

 األسرة أو النظام العام وا داب العامة.

أكدت الجتهادات القضا ية على أن عـدم احـرتام احليـاة اخلاصـة لآلخـري  يشـكل  وقد -18
مـ  قـانون املطبوعـات والنشـر أن خمالفـة  )ا(41و 4 يسـتفاد مـ  املـادتني (2)ذلك  وم جرمية 

ابعـة مـ  قـانون املطبوعـات سـواء مـ  خـالل التعـريف الصحافة ملهمتها بالشكل الوارد يف املادة الر 
للحريــات واحلقـــوق والواجبــات العامـــة أو عــدم احرتامهـــا حريــة احليـــاة اخلاصــة لآلخـــري  وحرمتهـــا 

قرار حمكمـة اسـتئناف عمـان رقـم ( )م  ذات القانون )ا(41يشكل جرماا جزا ياا لقتضى املادة 
حدد اجتهـادات حمكمـة السـتئناف  كما  (2/3/2112تاري  ب)هيئة ثالثية(  3827/2112

كـان   إذالتحديد مسدولية الظنني ع  ا رم زب ُتديـد فيمـا و  املقصود باحلياة اخلاصة وذلك بأنأ
ل وبالتــايل لبــد مــ  ُتديــد مفهــوم  أماخلاصــة  األفــراداملقــال املنشــور يشــكل مســاد  رمــة حيــاة 

 فننوعليأ ، القضاء ذلك لفقأاا د لأ تاركاحلياة اخلاصة وحرمتأ والذي مل حيدد القانون تعريف حمد
 واألحــداثمفهــوم احليــاة اخلاصــة تشــمل احليــاة الزوجيــة والعاطفيــة والعا ليــة كمــا يشــمل الوقــا و 

ومــ    يكــون مــ   ا خــري  يــاة الفــرد فهــو بــذلك اجملــال الــذي يعتــره الفــرد ســري علــى  املتعلقــة
 حيـ  إنو  ،والسـكينةال حـىت يـنعم باهلـدوء التطفل على هذا اجملـ أوحقأ منو هدلء م  التدخل 

أ قــد ثبــد عــدم وأنــباحليــاة اخلاصــة للمشــتكي خاصــة  موضــوع املــادة الصــحفية يشــكل مساســاا 
 أحكــاموعناصــر جــرم خمالفــة  أركــانالظنــني تشــكل  أفعــال فــننوبالتــايل  األخبــارحنــة مثــل هــذه 

رقــــــــم  ف عمــــــــانقــــــــرار حمكمــــــــة اســــــــتئنا) (مــــــــ  قــــــــانون املطبوعــــــــات والنشــــــــر 7و 5املــــــــادتني 
 .(2112حزيران/يونيأ  26 )هيئة ثالثية( تاري  33518/2112

 فقــدلــا يف ذلــك األطفــال  مسعتــأ أو اإلنســان شــرف ميــس الــذي بالتشــهري يتعلــق وفيمــا -12
 .العقوبات قانون م  317-358 املواد يف والتحقري والقدح الذم العقوبات قانون جرم

رق حرمـة مـ  قـانون العقوبـات املتعلقـة خبـ 347املـادة  توفري احلماية القانونية فنن وحول -71
ملحقـات مسـكنأ  أوم  دخل مسك  آخـر  (6)"تنا على أنأ واحلياة اخلاصة  واألماك املنزل 
مــ  لــأ احلــق يف  إلرادةاا املــذكورة خالفـ األمــاك ذلــك ا خــر وكــذلك مـ  مكــ  يف  إلرادةاا خالفـ
ويقضـى بـاحلبس مـ  ثالثـة أشـهر  (2). أشهرة عنها عوقب باحلبس مدة ل تتناوز الست إقصا أ

وبــاحلبس مــ  ســتة أشــهر إىل ســنتني إذا وقــو الفعــل بواســطة العنــف  إىل ســنة إذا وقــو الفعــل لــيالا 
ل  (3) علــى األشــخات أو الكســر أو باســتعمال الســـالح أو ارتكبــأ عــدة أشــخات متمعــني.
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 ". بنـاء علـى شـكوى الفريـق ا خـر إل ،األوىلجتري املالحقة يف احلالة املنصوت عليها يف الفقـرة 
قــانون مــ   355املــادة أمــا إفشــاء األســرار الــت يــتم الطــالع عليهــا  كــم الوظيفــة فقــد جرمتــأ 

 (6) يعاقـب بـاحلبس مـدة ل تزيـد علـى ثـالث سـنوات كـل مـ  "  العقوبات الـت تـنا علـى أنـأ
ملـ  لـيس لـأ صـالحية  األسـرارهـذه  وأبـاحرمسيـة  أسرارمركزه الرمسي على  أوحصل  كم وظيفتأ 

  (2) .للمصـلحة العامـةاا م  ل تتطلـب طبيعـة وظيفتـأ ذلـك الطـالع وفقـ إىل أوالطالع عليها 
خمططـات  أواا رسـوم أوخدمـة حكوميـة واسـتبقى  يازتـأ وثـا ق سـرية  أوكان يقوم بوظيفـة رمسيـة 

تقتضــي ذلــك طبيعــة  نأدون  أوق الحتفــاع هبــا يكــون لــأ حــ أنمنهــا دون اا نســخ أومنــاذا  أو
 . "وعدون سبب مشر  وأفشاهكان  كم مهنتأ على علم بسر   (3) .وظيفتأ

 62وقــد ال اســتحداث نــا يف قــانون العقوبــات األردين لوجــب القــانون املدقــد رقـــم  -76
تـنا  الـت ،مكـررة 348املـادة نصاا يعاقب على اسرتاق السمو والبصر هـو نـا  2161لسنة 

ى شــكوى املتضــرر بــاحلبس مــدة ل تتنــاوز ثالثــة أشــهر كــل مــ  خــرق يعاقــب بنــاء علــ)علــى أن 
احلياة اخلاصة لآلخري  باسرتاق السمو أو البصر بأي وسيلة كاند لا يف ذلك التسنيل الصو  

وقـــد أقـــر ملـــس  .(وتضـــاعف العقوبـــة يف حـــال التكـــرار ،أو التقـــا  الصـــور أو اســـتخدام املنظـــار
الــذي حــل حمـــل  2166لســنة  8ل لقـــانون العقوبــات رقــم النــواب هــذا الــنا يف القــانون املعــد

 .القانون املدقد

فـنن وزارة الثقافـة تقـوم بنشـر م  اتفاقية حقـوق الطفـل  67ما جاء يف املادة  وخبصوت -72
املعلومات واألفكار املفيدة، وب  الـروح الوطنيـة والقوميـة، وزرع القـيم اإلنسـانية العليـا يف وجـدان 

ثــري مــ  املعــارف يف كافــة اجملــالت، وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــو وســا ل األطفــال، وتزويــدهم بك
اإلعـالم  اإلعالم املر يـة واملقـروءة واملسـموعة يف اململكـة، وتشـنيعهم علـى ذلـك عـ  طريـق وحـدة

يف الوزارة وعـ  طريـق املستشـار والنـاطق اإلعالمـي، ومـ  خـالل نشـر الكتـب وشـرا ها وإهـدا ها، 
إصــداراتأ بأســعار زهيــدة،  وتبــاعاا األســرة األردنيــة الــذي ينطلــق ســنويومــ  خــالل مشــروع مكتبــة 

مــ  خــالل ملــة وســام الشــهرية الــت ، وكــذلك لألطفــال ســنوياا  كتابــاا   21ويــتم طباعــة مــا يقــارب 
تصدرها الوزارة وهي متخصصة يف مال ثقافـة الطفـل، إضـافة إىل إقامـة الـورش التدريبيـة املختلفـة 

ا(. وفيمـا يتعلـق ( و)للبنـدي  )أاا وذلـك توضـيح ،املتعلقة بثقافة الطفـلواملهرجانات واألمسيات 
بالبند )ب( فنن مديرية التبادل الثقايف يف الوزارة تسـعى باسـتمرار إىل فـتح بـاب التعـاون مـو دول 
العــامل يف اجملــال الثقــايف يف التعريــف بثقافــة الشــعوب يف مــال الطفــل، وممــل العــادات والتقاليــد 

فكـــار والســـلوكيات، وذلـــك عـــ  طريـــق تبـــادل الزيـــارات واألنشـــطة والفعاليـــات. وفيمـــا والقـــيم واأل
يتعلق بالبند )د( فنن الوزارة تعمل جاهدة على إصدار الكتـب والنشـرات الـت تعـا بلغـة الطفـل، 

عـــ  طريـــق ملـــة وســـام الـــت اا و كينهـــا وإثـــراء معنمـــأ الصـــطالحي وثقافتـــأ اللغويـــة، وخصوصـــ
ق الــــورش التدريبيــــة الــــت تســــعى إىل تنميــــة )شــــهري(، وعــــ  طريــــ كل دوريتصــــدرها الــــوزارة بشــــ

فــــنن دا ــــرة املكتبــــة الوطنيــــة ودا ــــرة ( ه)املهــــارات اللغويــــة لــــدى األطفــــال. وفيمــــا يتعلــــق بالبنــــد 
ة مــ  خــالل التشــريعات الــت املطبوعــات والنشــر تســعيان إىل وقايــة األطفــال مــ  املعلومــات املضــر 

لومــات غــري صــاحلة للنشــر تســيء إىل حقــوق الطفــل، وإىل الثوابــد جتــرم كــل مــ  يقــدم مــواد ومع
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الوطنيــة والقوميــة وللــدي  والقــيم الســمحة والعــادات والتقاليــد املرعيــة، ومــ  خــالل احــرتام حقــوق 
 املدلف وضبط إعادة نشر املواد.

إقامة معسكرات ترفيهية لألطفال يتم خالهلا ممارسة  اجمللس األعلى للشباب على يقومو  -73
علـى  األطفـالوم  خالهلا واملراكز الشبابية يـتم تشـنيو األلعاب والستنمام واألنشطة املختلفة 

 .والفنية احلياة الثقافية
مـــ  املالحظـــات اخلتاميـــة للننـــة  8الفقـــرة  الحظـــات اللننـــة الـــواردة يفل وفيمـــا يتعلـــق -74

ية للمسـدولية ا نا يـة لس  القانونأن املعلومات املتعلقة با واخلاصة بتوصياجا السابقة والت مفادها
وتعديالتـأ قـد تضـم  يف  6218لسـنة  24رقم األحداث الرغم م  أن قانون غري كافية، فعلى 

إل أن القـانون يـنا  ،م  مل يتم السابعة م  عمرهاا نأ ل يالحق جزا يأمنأ على  31ة نا املاد
يـتم الثانيـة عشـرة عـ  األفعـال الـت ل عقاب على الولـد الـذي أال السـابعة مـ  عمـره ومل  أنأعلى 

أو وليــأ الشــرعي أو ألحــد أفــراد  ابري احلمايــة كتســليمأ ألحــد والديــأيقرتفهــا وإمنــا تفــريف عليــأ تــد
 .للقاضي أن يضو الولد ُتد إشراف مراقب السلو أن أسرتأ، كما 

هذا وقد  د صياغة مسودة قانون جديد لقانون األحداث يتضم  رفـو سـ  املسـدولية  -75
 ضم  مراحل املراجعة وإجراءات السري حنو إقراره. حالياا عشرة، وهو  الثانيةا زا ية إىل 

الــذي )علــى الفــىت  6218لســنة  24إن أقصــى عقوبــة يفرضــها قــانون األحــداث رقــم  -71
 ةعشــر  تهــي العتقــال مــدة ل تزيــد علــى اثنــ (ومل يــتم الثامنــة عشــرة مــ  عمــره عشــرةأال اخلامســة 

د ا رمية الت ارتكبها تستلزم عقوبة اإلعدام فيما لـو كـان مرتكبهـا غـري حـدث. سنة حىت لو كان
احملكمة البدا ية ا زا ية الت تنظر يف هذه الـدعوى إمنـا تشـكل مـ  قاضـيني ذلـك علـى  فننوعليأ 

لتحديـد كيفيـة تشـكيل اا اعتبار أن العقوبة الت يفرضها القانون على احلدث هي الت تتخـذ معيـار 
 .احملكمة

 البيئة ا سالة  الاع لة البطللة -خ رس    
عدد الداخلني واخلارجني املوجودي  يف دور الرعايـة الجتماعيـة لغايـة  يبني ا دول أدناه -77
 .2112عام 

 املدسسة الرقم

املنقولــــــون مــــــ  
 دخول 2117عام 

 اجملموع
 نقل

 اجملموع
 تسليم

 اجملموع

عـــــــــــــــــــدد 
املنتفعني 
 إناث ذكور إناث ذكور اثإن ذكور إناث ذكور احلايل

 22 32 23 61 3 صفر 3 46 68 23 62 8 دار األمان .6
رعايـــــــــة  دار .2

 األطفـــــــــال/
 مأدبا

 27 627 صفر 627 2 صفر 2 665 صفر 665 صفر 32
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 املدسسة الرقم

املنقولــــــون مــــــ  
 دخول 2117عام 

 اجملموع
 نقل

 اجملموع
 تسليم

 اجملموع

عـــــــــــــــــــدد 
املنتفعني 
 إناث ذكور إناث ذكور اثإن ذكور إناث ذكور احلايل

رعايـــــــــة  دار .3
األطفـــــــــــــــال 

شـــــــــــــــــــــــــــــفا /
ــــــــدران  )ال ب

 تشـــــغيلأ يف
2/7/

2118) 

 41 62 صفر 62 61 صفر 61 37 صفر 37 صفر 38

ة رعايـــــــــ ارد .4
وتربيــــــــــــــــــــــــــــة 
وتأهيــــــــــــــــــــل 
ـــــــــــات  /الفتي
 الرصيفة

66 صفر صفر 6 6 622 صفر صفر 37 صفر
2 

662 54 

الوفـــاق  دار .5
 األسري

81 صفر 23 صفر
1 

74 صفر 64 64 صفر 811
4 

744 48 

82 675 72 85 اجملموع
4 

662
8 

23 65 
31 612 87

2 
614

6 
214 

 617 2424 641  12  627 112 الاجاوع الكل 

اجمللس الوط  لشدون األسرة بالتعاون مو أمانة عمان الكرى بننشاء ثالثة مكاتب  قام -78
، ومنطقـة سـحاب، النزهـةاملكاتب يف منطقة  يف حمافظة العاصمة، وتتمركز هذهاألسري  ل رشاد

ومنطقــة صــويلح. وتقــوم هــذه املكاتــب بتقــدر خدمــة اإلرشــاد األســري هبــدف وقايــة األســرة مــ  
ولتحقيـق اهلـدف مـ  السـتفادة مـ   املشكالت الجتماعية والقتصادية والقانونية الت تواجهها.

دد ممكـ  مـ  منـاطق اململكـة  فسـيتم إنشـاء مراكـز يف حمافظـات الشـمال هذه اخلدمة يف أكـر عـ
وا نوب، وذلك مـ  خـالل إنشـاء مراكـز يف كـل مـ  اربـد والكـر  والعقبـة. وكـان اجمللـس قـد قـام 

الـت  بتطوير دليل تـدرييب لتعزيـز مهـارات العـاملني يف اإلرشـاد األسـري، حيـ  ال تـدريب الكـوادر
املشـــاكل الـــت  واألســـاليب للتعامـــل مـــو لهم لســـتخدام أفضـــل الطـــرقســـتعمل هبـــذه املراكـــز لتـــأهي
حــــول قضــــايا  ومتدربــــةاا متــــدرب 2225حيــــ  ال تــــدريب مــــا يقــــارب ســــتواجههم يف عملهــــم، 

اإلرشـــاد، وضـــمد هـــذه الفئـــات كافـــة مرشـــدي ومرشـــدات وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم، واألخصـــا يني 
ني عــ  منظمــات اجملتمــو املــدين، وأكــادمييني مــ   وممثلــ ،الجتمــاعيني يف وزارة التنميــة الجتماعيــة

 كافة ا امعات احلكومية.
كمــا يقــوم مركــز التوعيــة واإلرشــاد األســري بتقــدر خــدمات اإلرشــاد األســري والنفســي  -72

والصـــحي بشـــكل مـــاين لألطفـــال والنســـاء وكافـــة األفـــراد املعرضـــة للعنـــف  والقـــانوينوالجتمـــاعي 
عيــــة يايـــة األســــرة والطفـــل خلــــدمات إرشـــاد األطفــــال واإلرشــــاد واإلســـاءة، إضــــافة إىل تقـــدر مج
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الزواجي وإرشاد كبار الس  واألفراد املعرضني للعنف واخلطر، م  جهة أخرى تقـدم مجعيـة األسـر 
 التنموية اإلرشاد الجتماعي والنفسي والرتبوي ماناا للمنتمو احمللي لا فيأ م  نساء وأطفال.

ة هنــر األردن فتقـدم باإلضــافة إىل اخلـدمات اإليوا يــة العالجيــة أمـا دار األمــان يف مدسسـ -81
خلدمات العالجية النفسية والجتماعية هلم وألسرهم باإلضافة ، ااملدقتة لألطفال ضحايا اإلساءة

النفســـي والجتمـــاعي لألطفـــال الـــذي  حيتـــاجون هلـــذا النـــوع مـــ  التـــدخل  اإلرشـــادإىل خـــدمات 
 منــة يف مدسســة هنــر األردن تقــدم خــدمات اإلرشــاد النفســي وألســرهم، كمــا أن وحــدة األســرة ا

والجتمــاعي واإلرشــاد القــانوين، وتســتهدف مدسســة هنــر األردن األطفــال املســاء إلــيهم احملــولني 
إليهــا علــى مســتوى اململكــة وأســرهم البديلــة واألطفــال اليــافعني الــذي  يواجهــون صــعوبات نفســية 

 )ماركا ا نوبية(. واجتماعية وأسرهم يف إحدى مناطق عمان
دار الوفاق األسري التابعـة لـوزارة التنميـة الجتماعيـة فيقـدم /مركز اخلدمات املتكاملة أما -86

الجتمـــاعي وخـــدمات اإلرشـــاد النفســـي وخـــدمات اإلرشـــاد األســـري وتأهيـــل  اإلرشـــادخـــدمات 
 املسيئني، وكل هذه اخلدمات السابق ذكرها تقدم ماناا.

مشــروع تطــوير ومــ  خــالل تنفيــذ اجمللــس الــوط  لشــدون األســرة مــ  جهــة أخــرى قــام و  -82
نعـداد تعليمـات تأسـيس ، بأقـل مـ  أربـو سـنواتعمـر اخلدمات املقدمـة لألطفـال مـ  املـيالد إىل 

الكــادر و  التغذيــة،و املــواد املتعلقــة باألمــان والصــحة والنظافــة، تتنــاول وتــرخيا دور احلضــانة والــت 
ومـدهالجم وعـددهم نسـبة لألطفـال واملتطلبـات اإلداريـة لتسـنيل  األطفـالالوظيفي للعـاملني مـو 
 .األطفال وسنالجم

تطــوير النظــام املدسســي وكنــزء مــ  املشــروع العمــل علــى  2112كمــا ال خــالل عــام  -83
والــت  دراســة تقيــيم الرقابــة واإلشــراف علــى دور احلضــانة إعــدادمــ  خــالل  وذلــك لــدور احلضــانة

شـــرايف لـــدور احلضـــانة يف وزارة التنميـــة الجتماعيـــة والشـــركاء، هبـــدف جـــدف إىل تقيـــيم النظـــام اإل
علــى  بنــاءا العمــل علــى تطــوير النظــام الرقــاو واإلشــرايف يف الــوزارة ليتوافــق مــو التعليمــات احملدثــة. و 

نتا ال الدراسة فقد ال العمل على إعداد دليل الرقابة واإلشراف على دور احلضانة  يـ  يتضـم  
والوسا ل الالزمة لضـمان صـحة وسـالمة األطفـال يف دور احلضـانة مـ  خـالل األسس واألدوات 

مراقبة وتقييم التزامها لعايري ومتطلبات الرتخيا، والت تعتر احلد األد  م  اللتزام حي  يـنظم 
 هذا الدليل عملية الرقابة واإلشراف على دور احلضانة للتأكد م  التزامها بتعليمات الرتخيا.

م اجمللــــس وبالتعــــاون مــــو وزارة التنميــــة بتصــــميم أداة تقيــــيم بيئــــة دار احلضــــانة قــــا كمــــا -84
ملســاعدة مقــدمي الرعايــة وأصــحاب دور احلضــانة واملشــرفني للتأكــد مــ  أن دار احلضــانة تشــكل 
بيئة آمنة تـوفر الرعايـة املتكاملـة لألطفـال وملسـاعدجم علـى تلمـس املعيقـات واملشـاكل الـت ميكـ  

 إىل بيئة رعاية منوذجية يف دور احلضانة.جتاوزها للوصول 
إعــداد  وكمرحلــة ثانيــة للمشــروع بالعمــل علــى 9060هــذا وقــد قــام اجمللــس خــالل عــام  -89

يسـتطيو الطفـل  تال ياتالسلوك للطفل األردين والت تتضم  إطار عام للنتاجات العامة واخلاصة
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مو خصا ا املرحلة العمرية  ي   اماا   منسنماا  مال مةبعد مروره يف خرة تعليمية  اأن يقوم هب
 لـــدىجوانـــب النمـــو  كافـــة وتشـــمل تناســـب األطفـــال يف خمتلـــف املنـــاطق ا غرافيـــة والجتماعيـــة

 .النفعايلو الجتماعي  ،النمو ا سمي، املعريف، اللغوي سواء م  ناحية األطفال
 دت احلاجــة إىلفقــد وجــمنــذ حلظــة الــولدة األطفــال تبــدأ عمليــة الــتعلم عنــد  حيــ  إنو  -86
تطـــور جوانــب منــو الطفــل بعـــد أن الــت تضــم   األنشــطة التعليميـــة املناســبةمموعــة مــ  م يتصــم

كشـاف النشـط ستالاللعـب و  مـ  خـاللون يتعلمـخاصة وأن األطفـال ، يلتحق باحلضانة مباشرة
ألردين وعليـأ فقــد قـام اجمللـس وبالعتمـاد علــى النتاجـات العامـة واخلاصـة للطفــل ا ،لعناصـر البيئـة

 والــذي يعــد، دليــل األنشــطة للعــاملني مــو األطفــال مــ  املــيالد إىل أقــل مــ  أربــو ســنوات بنعــداد
أنشـطة  العامـة واخلاصـة لكـل مرحلـة عمريـة إضـافة إىل النتاجـات   يـ  يتضـم متكـامالا  اا منهاج
ل  ميــو جوانــب منــو الطفــل ومعــززة برســوم إيضــاحيأ لكــ شــاملةملقــدمي الرعايــة لألطفــال مال مـة 
مســاعدة الطفــل علــى النمــو لضــمان مــدى ُتقــق النتــاا وقيــاد أثــره علــى الطفــل وهبــدف  نشــا 

للتكيف مو اخلـرات املدرسـية واحلياتيـة  تدهلأ وتعزيز قدراتأ  ي املتكامل لكافة أبعاد شخصيتأ 
طفيـة داعمـة تطـور مهاراتـأ املعرفيـة وا سـمية والعاو  يف املستقبل م  خالل توفري بيئة تعليمية آمنة

 يــ  يشــمل كــل أســـبوع  ملقدمــة الرعايــةكرنــامال أســبوعي   قــد ال إعــداد الــدليلو ، والجتماعيــة
وقـــد ال تقســـيم الـــدليل إىل أربعـــة أجـــزاء حســـب الفئـــات مموعـــة متنوعـــة مـــ  األنشـــطة التطبيقيـــة 

 .دليل تقييم لتطور منو الطفل يف هنايتأ  ي  يتضم  كل جزء العمرية
حول التفاقية وإرشاد األطفال حول بنودها واحلقوق الـواردة فيهـا إطار نشر الوعي  ويف -87

فقـد قــام اجمللــس بتوزيــو كتيــب اتفاقيـة حقــوق الطفــل علــى عــدد مـ  اليــافعني الــذي  يعملــون علــى 
إعـداد تقريــر حقــوق الطفــل اخلــات باليــافعني، باإلضــافة إىل توزيعــأ علــى عــدد مــ  صــانعي القــرار 

 املعنيني بالطفل وحقوقأ.

الــنا علــى أن  31/2161هــذا وقــد تضــم  قــانون األحــوال الشخصــية املدقــد رقــم  -88
 ضانة ولدها وتربيتها سواء أكاند الزوجية قا مة أو بعد الفرقة   يأ  بعـدها  أحقاألم النسبية 

علــى القــرا   املوجــودة لــديها لصــاحل رعايــة  بنــاءا أم األم   أم األب   األب وللمحكمــة أن تقــر 
 تسند احلضانة ألحد األقارب األكثر أهلية. احملضون أن

 القانون وياية للطفل وُتقيق الرعاية املطلوبة أنأ يشرت  يف احلاضـ  أن يكـون بني   كما -82
بالغـــاا عـــاقالا وســـليماا مـــ  األمـــرايف املعديـــة واخلطـــرية وأن يكـــون قـــادراا علـــى تربيتـــأ واحلفـــاع عليـــأ 

 م  القانون. 676و 671 املادتنيوذلك وفقاا ملا ورد يف 
قانون احلماية اخلاصة للطفل احملضون بأن اعتر إسـكان احلاضـ  للمحضـون ال وفر كما -21

 مو م  سقطد حضانتأ بسبب سلوكأ سبباا مسقطاا للحضانة.
 القــانون حــق كــل مــ  األم واألب وا ــد ألب يف حــال عــدم مــ  جهــة أخــرى فقــد بــني   -56

صـــطحابأ مـــرة يف األســـبوع والتصـــال بـــأ عـــر وســـا ل وجـــود األب يف رؤيـــة احملضـــون واســـتزارتأ وا
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كمـا زـوز لألجـداد وا ـدات رؤيـة احملضـون مـرة يف الشـهر وذلـك ضـماناا لبقـاء   ،التصال احلديثـة
مـــــ  قـــــانون األحـــــوال  686إل أن نـــــا املـــــادة  ،والتصـــــالت املباشـــــرة الشخصـــــيةالعالقـــــات 

الــت تتضــم  تنظــيم  حكــامال واألالشخصــية أكــد علــى أن تراعــى مصــلحة الطفــل يف كافــة األحــو 
 ستزاره والصطحاب.وال الرؤية
ببيــــو  املتعلـــق علـــى الروتوكـــول الختيـــاري لتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل األردن قـــد صـــادقو  -22

وال نشــره علــى  ،2111يف عــام األطفــال وبغــاء األطفــال واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة 
 تشـــــــــري  األول/ 61 بتـــــــــاري  4787قـــــــــم مـــــــــ  عـــــــــدد ا ريـــــــــدة الرمسيـــــــــة ر  4158الصـــــــــفحة 
قــــــدم أيــــــة ُتفظــــــات علــــــى املــــــواد املدرجــــــة ضــــــم  ين األردن مل إىل أ إضــــــافة، 2111 أكتــــــوبر

دليل علـــــى التـــــزام األردن علـــــى أعلـــــى كـــــ وتـــــأ  مصـــــادقة األردن علـــــى الروتوكـــــول الروتوكـــــول.
 .األم  لألطفالالطفولة وحرصأ على توفري كافة أنواع احلماية والرعاية و ماية ت  املستويا
 2ية الوطنيــــة ملنــــو الجتــــار بالبشــــر والــــت ال إطالقهــــا بتــــاري  ســــرتاتينال وضــــو ال وقــــد -23
وإطــار العمــل املنبثــق عنهــا، وقــد تضــمند أربعــة حمــاور ر يســية هــي  حمـــور  2161 مــاردآذار/

لي واإلقليمـي الوقاية، وحمور احلماية، وحمور املالحقة القضا ية، وحمور بناء الشراكات والتعاون احمل
والــدويل، وأكـــدت علــى تبـــ  هنـــال حقــوق اإلنســـان الــذي ينســـنم مـــو املعــايري الدوليـــة يف يايـــة 

مــ  جــرا م الجتــار بالبشــر وخاصــة األطفــال مــو  واملتضــرري  ومســاعدة اجملــ  علــيهم )الضــحايا(
 مراعاة مصاحل الطفل الفضلى.

علــى معــا عبــارة )جــرا م  2112لســنة  2كمــا نــا قــانون منــو الجتــار بالبشــر رقــم  -24
هم أو اسـتقباهلم بغـريف اسـتغالهلم ؤ ( استقطاب أشخات أو نقلهم أو إيـوا6الجتار بالبشر(  ")

ـــــك مـــــ  أشـــــكال القســـــر أو الختطـــــاف  ـــــالقوة أو اســـــتعماهلا أو غـــــري ذل ـــــق التهديـــــد ب عـــــ  طري
تلقـي مبـالغ الحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالـة ضـعف، أو بنعطـاء أو  أو

نقـل  ( اسـتقطاب أو2مالية أو مزايا لنيل موافقة شخا لأ سيطرة علـى هـدلء األشـخات، أو )
يقرتن هذا  أو إيواء أو استقبال م  هم دون الثامنة عشرة مىت كان ذلك بغريف استغالهلم ولو مل
( مــ  هــذه 6) السـتغالل بالتهديــد بــالقوة أو اســتعماهلا أو غــري ذلــك مـ  الطــرق الــواردة يف البنــد

 الفقرة".

ـــأ   3وقـــد نـــا قـــانون منـــو الجتـــار بالبشـــر يف املـــادة  -25 علـــى معـــا كلمـــة الســـتغالل بأن
أو الســـرتقاق أو الســـتعباد أو نــــزع اا "اســـتغالل األشـــخات يف العمــــل بالســـخرة أو العمـــل قســــر 

األعضــــاء أو يف الـــــدعارة أو أي شـــــكل مـــــ  أشـــــكال الســــتغالل ا نســـــي". ومـــــ  ذلـــــك أيضـــــاا 
قطاب أو نقــــل أو إيــــواء أو اســــتقبال مــــ  هــــم دون الثامنــــة عشــــرة مــــىت كــــان ذلــــك بغــــريف اســــت

اســتغالهلم ولــو مل يقــرتن هــذا الســتغالل بالتهديــد بــالقوة أو اســتعماهلا أو غــري ذلــك مــ  الطــرق 
 الواردة يف القانون.
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 2118 لســنة 1 رقــم األســري العنــف مــ  احلمايــة جهــة أخــرى فقــد نــا قــانون مــ و  -21
 األشـخات علـى الواقعـة ا ـرا م تعتـر ا نايـات حمكمـة هبـا  ـتا الـت ا ـرا م عـدا فيماعلى أنأ 
 .منها آخر فرد أي جتاه األسرة أفراد أحد ارتكبها إذااا سريأ عنفاا  الطبيعيني

 1122لسنة  2ق نون الققول   الاقط  اقم   
عـة مـ  التعـديالت قام األردن بنصـدار قـانون معـدل لقـانون العقوبـات وقـد تضـم  ممو  -27

املتعلقــة برفــو العقوبــات عــ  ا ــرا م الواقعــة علــى األســرة واملــرأة واألطفــال، فقــد رفــو ســ  احلمايــة 
للطفلـة  وجـرا م العتـداء علـى األخـالق وا داب العامـة فيما يتعلـق بالعتـداءات ا نسـية ا زا ية

 العقوبــات شـدد القـانونمـا ك مــو التفاقيـات الدوليـة حلقـوق الطفــل،اا  شـياا عامـ 68حـىت عمـر 
لتشـديد العقوبـة علـى  اا واعتر القانون أن مسألة العمر تعتر يف حـالت معينـة سـببعلى مرتكبيها 

طفــالا لــذلك جنــد أن القــانون ركــز علــى يايــة األطفــال مــ  اإلســاءة  ا ــاين إذا كــان اجملــ  عليــأ
وز إجهــايف األم احلامــل إل يف أن القــانون يــنا علــى أنــأ ل زــو البدنيــة أو الســتغالل ا نســي 

حالت استثنا ية وضم  شرو  معينة رمسها وحددها القانون وبعكس ذلك يعاقـب كـل متـدخل 
 يـ  تصـل العقوبـة لطفـل يف جرمية اإلجهايف، ولقـد وصـل األمـر أن القـانون شـدد علـى يايـة ا

مـ   ةمسـة عشـر فتـاة مل تـتم اخلا ـق إىل اإلعدام يف حال ما إذا ارتكب شـخا جرميـة اغتصـاب 
ومل تكتمـل  ةعمرها، وكذلك شدد العقوبة إىل األشغال الشاقة إذا أ د الفتاة س  اخلامسة عشـر 

ولقـــد شـــدد القـــانون العقوبـــة إذا كـــان مرتكـــب ا رميـــة أحـــد أصـــوهلا أو  ،ةبعـــد ســـ  الثامنـــة عشـــر 
ر حمارمهــــا، وكــــذلك  ــــ  القــــانون يف مســــألة اإلقامــــة يف بيــــد بغــــاء أو التحــــري  علــــى الفنــــو 

وكــذلك يعاقــب القــانون علــى  ،واملداعبــة بصــورة منافيــة للحيــاء لألطفــال وهتــك عــريف األطفــال
 .إمهال الطفل دون رعاية وتقدر الطعام والكساء الضروري لأ

  ما يليية الشاملة للدولة سرتاتينال وضم  -28

 1112-1112الو نية لحا لة ا ساة  الوق لة ر  القنف لألعوام  يةسقااتيجاالالاطة   

ــــة  كــــزتتمر  -22 ــــو أفرادهــــا  ــــق و أســــرة متماســــكة تكــــوي  يف  يةســــرتاتينالرؤي ــــة يتمت متكافل
 أمـ اجتماعيـة وثقافيـة وقانونيـة تعـزز  السالمة ا سدية، والعقلية، والنفسية، م  خالل توفري بيئـة
   هبــدفالوقايــة،  يــ  تتضــم  حمــور األســرة وتصــوهنا مــ  التفكــك وُتمــي أفرادهــا مــ  العنــف

ــــة مــــ  ال ــــة عوامــــل اخلطــــورة و األســــري  العنــــفوقاي ــــز الســــلو  الصــــحي داخــــل األســــرة، وإزال تعزي
، والكشـــف املبكـــر للعنـــف األســـري، وُتديـــده، وا ـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة والثقافيـــةالجتماعيـــة 

زيـادة  ية علـى سـرتاتينيف ال احلمايـة، وقـد أكـد حمـور مـ  خـالل بـرامال التوعيـة والتعلـيم منأ للحد
رعة استنابة اجملتمو واملدسسات احلكومية وغري احلكومية حلالت العنـف األسـري مـ  كفاءة وس

املسـتوى التنظيمـي اإلجرا ـي داخـل املدسسـات لـا زيـادة كفـاءة خالل توفري اخلـدمات وجودجـا، و 
موضــوع  املــوارد البشــرية واملاديــةفيمــا تنــاول حمــور  ،يضـم  تقــدر أفضــل اخلــدمات حلــالت العنــف

، ارد البشــرية، وتعزيــز القــدرات املدسســية للنهــات العاملــة يف مــال يايــة األســرة وأمنهــاتنميــة املــو 
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اللتزام احلكومي بتطوير التشريعات   ويتناول التشريعات والسياسات والقضايا القانونيةوأما حمور 
ـــادئ الوقايـــة واحلمايـــة مـــ  العنـــف األســـري الشـــراكة  حمـــور ، فيمـــا بـــني  والقـــوانني لتنســـنم مـــو مب

التأكـد مـ  أن الـرامال والسياسـات والتشـريعات املتعلقـة بـالعنف األسـري شـاملة  ق ضـرورةوالتنسي
فقــد  الدراســات والبحــوث، وأمــا حمــور ومتكاملــة، وتقــوم علــى الــنهال التشــاركي متعــدد القطاعــات

الرتقــاء بــالبحوث حــول يايــة األســرة مــ  العنــف األســري مــ  خــالل ُتديــد أكــد علــى ضــرورة 
 وعواقب العنف وتكاليفأ ومدى فعالية الرامال.  األولويات،

 اإل  ا الو ن  لحا لة ا ساة ر  القنف  

ملشـكلة العنـف  للتصـدي اسـتنابة األردن اإلطار الوط  حلمايـة األسـرة مـ  العنـف ميثل -611
ــــك مــــ  خــــالل داخــــل األســــرة  ــــدأ تنفيــــذه وذل ــــذي ب ــــة األســــرة ال ــــوط  حلماي إطــــالق املشــــروع ال

ويقـــوم علـــى مبـــدأ  ،يضـــم عـــدداا مـــ  املدسســـات احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة والـــذي 2111 عـــام
ظهـرت  وقدالتشار  ما بني هذه املدسسات لتأمني أفضل اخلدمات للضحايا، وا ناة، وأسرهم. 
، ومدسســـاجااحلاجـــة إىل تعزيـــز الشـــراكة والتنســـيق بـــني مجيـــو ا هـــات العاملـــة يف يايـــة األســـرة 

دة يف العمـل ملواجهـة مشـكلة العنـف. فتبـا اجمللـس الـوط  لشـدون وإرساء هنـال املدسسـات املتعـد
تطــوير اإلطــار الــوط  حلمايــة األســرة مــ  العنــف و األســرة، كمظلــة وطنيــة تنســيقية لــرامال األســرة 

ومسدوليات مجيو ا هات الت تتعامل مو ضحايا العنف األسري، وبالتعـاون  أدوارهبدف ُتديد 
 نأ ال إقراره م  ملس الوزراء والطلب م  ا هات املعنية تنفيذه.أويشار إىل  ،مو مجيو الشركاء

 ... حنـو بيئـة مدرسـية آمنـة( اا معـ)ملة الوطنيـة احلكما قامد وزارة الرتبية والتعليم بتنفيذ  -616
أن يقـوم كــل معلمـي املرحلــة األساسـية والثانويــة بالتعـاون مــو منظمـة اليونيســيف والـت جــدف إىل 

نروا باختيار أساليب تربوية لتوجيأ وتعـديل سـلو  الطلبـة بـدلا مـ  ألو احلكومي وا التعليم نظاميف 
 يف إعـــداداملننـــزات  حيـــ   ثلـــد أهـــم اســـتخدام العنـــف ا ســـدي والنفســـي لتأديـــب طالهبـــم.

تـدريب فريـق حمـوري علـى موضـوعات  ،خالية م  العنـف الدليل التدرييب إلزاد بيئة مدرسية آمنة
م  رؤساء أقسام اإلرشاد الرتبوي يف  "زاد بيئة مدرسية آمنة خالية م  العنفإل" الدليل التدرييب

مركز الوزارة ومديريات الرتبيـة والتعلـيم باإلضـافة ملمثلـي وكالـة الغـوث والثقافـة العسـكرية وعـددهم 
 ومشاركة.اا مشارك 11

املقبولـة  ارساتيتعلق بقلق اللننة حول كون العقوبة البدنية داخل األسرة م  املم وفيما -612
يسـمح بـأ  م  قانون العقوبـات جتيـز للوالـدي  تأديـب أطفـاهلم يف حـدود مـا 12 املادةوأن اا ثقافي

اللننـــة األردن بـــأن حيظـــر لقتضـــى القـــانون مجيـــو أشـــكال العقوبـــة البدنيـــة  العـــرف العـــام، توصـــي
هذا احلظر بشـكل  نفذيداخل األسرة ويف مجيو األماك  لا فيها املدسسات اخلاصة والعامة وبأن 
مـــ  قـــانون العقوبـــات  12 فعـــال، ل بـــد مـــ  اإلشـــارة يف هـــذا اجملـــال إىل أنـــأ قـــد ال تعـــديل املـــادة

بنضـــافة شـــر  عـــدم التســـبب باإليـــذاء أو الضـــرر حـــىت يعـــد تأديـــب ا بـــاء ألبنـــا هم ســـبب تريـــر 
 .باإلضافة إىل شر  ما يبيحأ العرف العام
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 ال تعــديل نظــام اخلدمــة املدنيــة هبــدف ضــمان عــدمولضــمان حظــر العقوبــة البدنيــة فقــد  -613
تعامل م  يسيئون لألطفال وخاصة صغار الس  منهم لا يددي إىل إحلاق األذى هبم واإلخـالل 
بأســس ومبــادئ التعامــل مــو األطفــال مــ  خــالل تشــديد العقوبــات التأديبيــة الــت تتخــذ  ــق مــ  

األطفال الذي  يتواجـدون يف الـدوا ر  يقوم بنيقاع عقاب بدين بأي صورة م  الصور على أي م 
لا يف ذلك املدسسات التعليمية أو التأهيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو احلماية أو إحلاق أذى 

مو النا على تشكيل  نة ُتقيـق خاصـة بر اسـة منـدوب عـ  وزارة العـدل وعضـوية   بأي منهم
دنيــة وتقــدم هــذه اللننــة تقريــراا مفصــالا لــا منــدوب عــ  كــل مــ  الــوزارة املعنيــة وديــوان اخلدمــة امل

توصلد إليأ م  نتـا ال وتوصـيات إىل الـوزير إليقـاع العقوبـة املناسـبة أو إلحالـة املوظـف املخـالف 
وذلــك باإلضــافة إىل الــنا صــراحةا علــى عــدم جــواز  ،إىل اجمللــس التــأدييب حســب مقتضــى احلــال

 .السبب يف أي دا رة يتواجد فيها أطفال إعادة تعيني أي موظف ال الستغناء ع  خدمتأ هلذا

 االجقا ع  اإلدر ج إع دة  
األطفـال  ،2111صنفد وزارة التنمية الجتماعية، لوجب تعميم صدر عنهـا يف عـام  -614

بســبب عــدم معرفــة  اللقطــاء، وهــم غــري املعــروف نســبهم إىل ثــالث فئــات، هــي  مهــويل النســب
الــذي  ولــدوا بفعــل العالقــات ا نســية، الــت  ــد بــني  وهــم ،آبــا هم وأمهــاجم. وضــحايا الســفاح

لـذي  ولـدوا ا بع  احملارم، الذي  تربطهم رابطة القرابة الدموية. وأبناء الزنا معرويف األمهات، وهم
بفعــل العالقــات ا نســية غــري املشــروعة، الــت اســتوجبد احلكــم القضــا ي علــى أحــد طــريف هــذه 

  .هدلء األطفال موضو خالف نسبالعالقات أو كالمها، وعادة ما يكون 
حالـــة، يف حـــني أن  55بلـــغ  3002إىل أن عـــدد األطفـــال احملتضـــنني خـــالل عـــام  ويشـــار -007

 02 قــد بلــغ 3000نيسـان/أبريل  20حـىت تــاري   كـانون الثاين/ينــاير  0مــ   احملتضـننيعـدد األطفــال 
  حالة.
هـويل النسـب يف األردن بشـكل عدد احلـالت املكتشـفة لألطفـال ما دول أدناه  بني  وي -000

 .سنالت مدسسة احلسني الجتماعية كما يظهر م   ،2117تراكمي لغاية عام 

 السنة
 الفئة

 معروفو األمهات ضحايا السفاح لقطاء اجملموع
2117 32 3 35 71 

 2118املصدر  وزارة التنمية الجتماعية، 
ايــــة لألطفــــال مهــــويل النســــب لــــدى وتعمـــل وزارة التنميــــة الجتماعيــــة علــــى تــــأمني الرع -617

منـأ علــى أن  3، والــذي نصـد املــادة ٢٧٩١لسـنة  ٤٣األسـر، ضــم  نظـام رعايــة الطفولـة رقــم 
تتـــوىل األســـرة البديلـــة أو احلاضـــنة أو املدسســـة القيـــام بالواجبـــات العاديـــة لألســـرة الطبيعيـــة ُتـــد 



CRC/C/JOR/4-5 

GE.13-41619 32 

الــذي ينضــم إىل أي  إشــراف الــوزارة مــ  حيــ  العنايــة بصــحة وســالمة ورفاهيــة وتعلــيم الشــخا
 منها ويكون هلا احلق يف اإلشراف عليأ كوالديأ وذلك للمدة الت يقررها الوزير أو احملكمة.

 2112لســـنة  42كمـــا نـــا نظـــام تـــرخيا وإدارة دور رعايـــة األطفـــال اإليوا يـــة رقـــم  -618
ي أســر يف جــو علــى أن تعمــل دار رعايــة األطفــال اإليوا يــة علــى تــوفري البيئــة املناســبة لنمــو الطفــل 

علـى الـتعلم اا وقـادر اا وعاطفيـاا اجتماعيـ آم  يتمتو فيأ بصحة بدنية وذهنيـة جيـدة، ليصـبح مـدهالا 
وذلك يف حال عدم توفر إمكانية عيشأ يف رعاية أي م  أفراد أسرتأ األصلية، أو أي أسرة بديلة 

 مناسبة.

 داا ا ر ن  

ى يايـــة وعـــالا األطفـــال املســـاء إلـــيهم تعتـــر مركـــزاا عالجيـــاا إليـــواء األطفـــال يعمـــل علـــ -612
كنحـدى مدسسـات مدسسـة هنـر   2111وتأهيل أسرهم، وقد تعاملد الدار ومنذ افتتاحها عـام 

األردن مو مئات احلالت يف مـالت اإليـواء والرعايـة وتعـديل السـلو  وتقـدر اإلرشـاد والزيـارات 
ســنة  63ســنة للــذكور و 62ر األســرية، حيــ  تتعامــل مــو الفئــة العمريــة مــ  الــولدة وحــىت عمــ

 ل ناث.
للعــــالا  مركــــزاا وهــــي الــــدار الوحيــــدة مــــ  نوعهــــا يف األردن واملنطقــــة العربيــــة كوهنــــا تعــــد  -661

والتأهيــل النفســي والجتمــاعي  حيــ  تقــدم اخلدمــة العالجيــة لألطفــال املقيمــني فيهــا، باإلضــافة 
ر األمــــان كــــون اإلســــاءة إىل خدمــــة بعــــ  األطفــــال دون احلاجــــة إىل فصــــل الطفــــل وإدخالــــأ دا

تصــل إىل حــد يســتدعي ذلــك، كمــا وتــتم متابعــة األطفــال الــذي  يــتم تســليمهم ســواء ألســرة  مل
 أصلية أو ألسرة بديلة أو ألي مركز ياية ورعاية آخر.

  زااة القناية االجقا عية/داا الوت ق ا ساي  

والصادر لوجب  2114لسنة  48إنشاء الدار لوجب نظام دور ياية األسرة رقم  ال -666
 ،6251 لســـــنة 64مـــــ  قـــــانون وزارة الشـــــدون الجتماعيـــــة والعمـــــل وتعديالتـــــأ رقـــــم  4املـــــادة 

وتأسســد الــدار بقــرار مــ  وزيــر التنميــة الجتماعيـــة بنــاء علــى تنســيب األمــني العــام للـــوزارة وال 
 .2117 يناير كانون الثاين/  67تسميتها بدار الوفاق األسري، وال افتتاحها بتاري  

 تستقبلها الت الفتاة أو للمرأة واإلرشادية التشخيصية اخلدمات الدار على تقدر وتعمل -662
 يرافقه  مل  الدار استقبال ذلك يف لا تواجهها، الت واملصاعب املشاكل حل على والعمل الدار
 ننة،الل م  وبقرار خاصة حالت يف للدار، وزوز سنوات ثالث أعمارهم تتناوز ل أطفال م 

 شــهر وملــدة ســنوات  ــس تتنــاوز ول ســنوات ثــالث علــى أعمــارهم تزيــد ممــ  األطفــال اســتقبال
 األكثر. على



CRC/C/JOR/4-5 

33 GE.13-41619 

  الات ه ا س سيةالصحة  -دس   س  

 ا  ف   ذ   اإلع قة -ألف 
وحــول توصــية اللننــة إزاء التمييــز  كــم الواقــو  ال األطفــال أصــحاب اإلعاقــات،مــ يف -663

عوقـــون، فقـــد ال تشـــكيل اجمللـــس األعلـــى لشـــدون األشـــخات املعـــوقني الـــذي يواجهـــأ األطفـــال امل
كمظلــة قانونيــة لألشــخات   2117لســنة  36لوجــب قــانون حقــوق األشــخات املعــوقني رقــم 

ذوي اإلعاقـــة الــــت تـــوفر الــــدعم بكافــــة أشـــكالأ وتســــاهم يف دمـــال األشــــخات ذوي اإلعاقــــة يف 
تابعــة تنفيــذ بنــود اتفاقيــة حقــوق األشــخات ل اجملــالت الجتماعيــة والقتصــادية. ويقــوم اجمللــس

ذوي اإلعاقــة، وذلــك مــ  خــالل مراجعــة وتعــديل التشــريعات لــا فيهــا قــانون حقــوق األشــخات 
ومواءمتهــا مــو التفاقيــة الدوليــة ذات العالقــة، كمــا ويقــوم  2117لســنة  36 ذوي اإلعاقــة رقــم

 ميـــو األنشــطة املبذولــة خلدمـــة اجمللــس برســم السياســات والتخطـــيط والتنســيق واملتابعــة والــدعم 
 األشخات ذوي اإلعاقة باعتماد هنال اإلدارة التشاركية واحلاكمية الرشيدة واملساءلة والشفافية. 

حي  تضم  الفصل السـادد مـ  امليثـاق الـوط  األردين يف الفصـل اخلـامس منـأ نفـس  -664
د اجملتمـو األردين احلـق يف ذوي اإلعاقة حي  ذكـر بـأن للمعـوقني مـ  أفـرا لألشخاتبنداا خاصاا 

الرعايــــة اخلاصــــة والتعلــــيم والتــــدريب والتأهيــــل والعمــــل لــــا يضــــم  هلــــم التغلــــب علــــى مصــــاعبهم 
 أهنم جزء مشار  منتال يف اجملتمو".وميكنهم م  ممارسة حياجم على 

املســـاواة وعـــدم التمييـــز علـــى  كمـــا أكـــد قـــانون حقـــوق األشـــخات املعـــوقني علـــى مبـــدأ -665
مـ   )ب(4املـادة  التعليميـة املختلفـة كمـا أشـارت املراحـلة وعلى الدمال الكامل يف أساد اإلعاق

 إضــــافة إىل مشــــول نفــــس القــــانون إىل حــــق األشــــخات ذوي اإلعاقــــة بــــالتعليم والتعلــــيم العــــايل.
ــــالتعليم  لألشــــخاتية الوطنيــــة ســــرتاتينال ــــو مراحلهــــا علــــى حمــــور متعلــــق ب ذوي اإلعاقــــة يف مجي

والتعليم العايل لألشـخات ذوي اإلعاقـة يهـدف إىل حصـوهلم علـى حقهـم يف التعلـيم مـ  خـالل 
  .ذكوراا وإناثاا ويف كافة أرجاء اململكة وبشكل متكافئ إزاد بيئة تعليمية دامة هلم

ريـــة خاصـــة تعـــا بـــالرامال التعليميـــة للطلبـــة ذوي مدي وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم ويوجـــد لـــدى -661
قســم و  ،األقســام التاليــة، قســم صــعوبات الــتعلم واضــطرابات اللغــة والنطــق اإلعاقــة حيــ  تشــمل

 .وقسم إرشاد الطلبة املعوقني وقسم اإلعاقة العقلية ،اإلعاقات احلسية

قـة باألشـخات ذوي ية وزارة الرتبية والتعليم خطـط وبـرامال متعلاسرتاتينكما وتضمند  -667
 اإلعاقــة لتحقيــق دمهــم يف اجملتمــو ومــنحهم حقــوقهم حســب إمكانيــات الــوزارة وضــم  ميزانيتهــا
حي  تقوم بتقدر املعينات السمعية والبصرية والكراسي املتحركة إضافة إىل طباعة منهـاا خـات 

 تعلم وغرف إعاقة عقلية وغرف للصم.هبم وتكبريها ويوجد غرف مصادر لصعوبات ال
مراكز حملو أمية لألشخات ذوي اإلعاقة موزعـة علـى عـدد مـ   أربعةكما ال استحداث  -668
 وذلك لتمكني األشخات ذوي اإلعاقة الذي  مل تتح هلم فرصة اللتحاق باملدرسة إل ـام املناطق
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دراســـتهم مـــ  خـــالل هـــذه الصـــفوف وتشـــرع الـــوزارة باســـتحداث مثـــل هـــذه الصـــفوف يف ضـــوء 
 .  امليداناحلاجات الت ترد م

لــا حيقــق التســهيالت لألشــخات ذوي  تكييــف بعــ  األبنيــة املدرســية كمــا ال كــذلك -662
اإلعاقة وذلك بعمل )ممرات لذوي اإلعاقة احلركة( وجيئة املرافق الصحية وترحيل بعـ  الصـفوف 
للطوابـــق األرضـــية يف حـــال وجـــود طلبـــة مـــ  ذوي اإلعاقـــة احلركيـــة. كمـــا ال شـــراء وســـا ط للنقـــل 

باصـاا، وهـذه الباصـات مكيفـة  51لا يعـادل  واستبدال أسطول النقل القدر باخر جديد ثةحدي
وطالبـة سـواء مـ  الطلبـة الصـم أو  طالـب 6511 مـ  ة خلدمة الطلبة، ويستفيد منها أكثـرأومهي

 املكفوفني أو م  ذوي اإلعاقة العقلية.

شـــاريو التاليـــة يف مـــال املاجمللـــس األعلـــى لشـــدون األشـــخات املعـــوقني بتنفيـــذ  قـــامكمـــا  -621
 التعليم 
مشروع "إعداد وتطوير معايري العتماد العام ملدسسات وبرامال الرتبية اخلاصة"  (6) 

ويتمثـــل يف تطـــوير وإعـــداد معـــايري أردنيـــة لعتمـــاد الـــرامال واخلـــدمات املقدمـــة لألشـــخات ذوي 
ت ذوي اإلعاقة، حي  اإلعاقة يف األردن هبدف ضبط وُتسني نوعية اخلدمات املقدمة لألشخا

، ومعــــايري العتمــــاد اخلــــات لــــرامال التوحــــد 2112 ال إطــــالق معــــايري العتمــــاد العــــام يف عــــام
  2161ة ومراكز التشخيا يف العام واإلعاقة العقلي

مشــروع دمــال األشــخات ذوي اإلعاقــة يف غــرف املصــادر التابعــة لــوزارة الرتبيــة  (2) 
لتنسيق مو مكتب اليونسكو ووزارة الرتبيـة والتعلـيم حيـ  والتعليم للطلبة ذوي صعوبات التعلم با

 12غـــرف مصـــادر يف مـــدارد وزارة الرتبيـــة، وتـــدريب  1بتنهيـــز  2112قـــام اجمللـــس يف العـــام 
يف  27يف حمافظــة العاصــمة، و 35معلــم غــرف مصــادر يف موضــوعات صــعوبات الــتعلم مــنهم 

 حمافظة الكر  
حــد بالتعــاون مــو وزارة التنميــة الجتماعيــة بنــاء قــدرات العــاملني يف مراكــز التو  (3) 

وزارة التنميـة صـفوف/ 5صـفوف يف مـال التوحـد  منهـا  7حي  قدم اجمللس دعماا لستحداث 
متــدرباا مــ  العــاملني يف هــذه الصــفوف، كمــا  25يف القطــاع التطــوعي وتــدريب  2الجتماعيــة و
  يف مركز تشخيا التوحداا متدرباا أيض 25وال تدريب 
روع دعم األشخات ذوي اإلعاقة يف املدارد الدامة حيـ  سـاهم اجمللـس مش (4) 

 يف املا ـة 11إعاقة يف املدارد اخلاصة الدامـة وذلـك بتغطيـة  يذشخصاا  561  لبتقدر الدعم 
 ذا كان شخا ذو إعاقة يف األسرة م  قيمة القسط املدرسي إ

يـة يف املدسسـات الـت  ــدم مشـروع شـراء اخلـدمات التأهيليـة والتدريبيــة والتعليم (5) 
مدسسـة تقـدم خـدماجا لألشـخات  82األشخات ذوي اإلعاقة م  خالل توقيو اتفاقيـات مـو 

طالبـاا  6456طـالب يف القسـم الـداخلي و 2  لقدمد خـدماجا  مجعية 51ذوي اإلعاقة، منها 
م الـداخلي يف القسطالباا  616  لمركز تربية خاصة قدم خدماتأ  32يف القسم اخلارجي، ومنها 
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ذو إعاقـــة مـــ  الـــدعم الـــذي  شخصـــاا  2433يف القســـم اخلـــارجي حيـــ  اســـتفاد طالبـــاا  862و
 .2112قدمأ اجمللس يف العام 

 (1122-1116)ية الو نية لألشا ص ذ ي اإلع ق   سقااتيجاال  
لتحقيـق  (2165-2117)ية الوطنية لألشخات ذوي اإلعاقـات سرتاتينال إعداد ال -626
يف إزاد متمو أردين يتمتو فيأ األشخات املعوقـون  يـاة كرميـة مسـتدامة ُتقـق هلـم  امللكية ةالرؤي

ية إلغـاء قـانون رعايـة سـرتاتينوقد انبثق ع  ال .على اإلنصاف والحرتام القا مةاملشاركة الفاعلة 
لســــنة  36وإصــــدار قــــانون حقــــوق األشــــخات املعــــوقني رقــــم  6223لســــنة  62املعــــوقني رقــــم 

م  قانون حقـوق  1اجمللس األعلى لشدون األشخات املعوقني لوجب املادة تأسيس ، و 2117
 .2117لسنة  36األشخات املعوقني رقم 

( حمــــوراا حــــول العنــــف 2165-2161ية للمرحلــــة الثانيــــة )ســــرتاتينوقــــد تضــــمند ال -033
احلـد مـ  كافـة املمارسـات  والستغالل واإلساءة ضد األشخات ذوي اإلعاقة والذي يهـدف إىل

لت قد تحلحق العنف واإلساءة والسـتغالل باألشـخات ذوي اإلعاقـة وتقليـل نسـبها وفـق خطـط ا
علــى تنفيــذ عــدد مــ  املشــاريو يف اجمللــس األعلــى عمــل  وقــد وخاصــة األطفــال، حمكمــةمنهنيــة 

 منها  إطار صحة األطفال ذوي اإلعاقة
وزارة تعزيــــز خــــدمات الكشــــف املبكـــر عــــ  اإلعاقــــات بالتعــــاون مــــو مشـــروع " (0) 
فــل بشــكل ميكــ  كــوادر مراكــز األمومــة طُتــدي  وتطــوير ســنل منــو وتطــور ال " حيــ  الالصــحة

للمسـامهة  والطفولة م  اكتشاف التأخر النما ي مبكـراا وبالتـايل تقـدر اخلـدمات والتـدخل السـريو
  مراكز صحية ريادية لتطبيق هذا الرنامال 0، وقد ال اختيار عاقةاإليف التخفيف م  آثار 

تعليمــــي  برنــــامالهــــو ال ُتــــدي  برنــــامال البــــورتيال و  مشــــروع "التــــدخل املبكــــر" (3) 
، حيـ  أهنــى سـنوات 2منـذ املـيالد وحـىت سـ   اإلعاقـةللتـدخل املبكـر يطبـق علـى األطفـال ذوي 

( 88املرحلة األوىل م  ُتدي  الرنامال بنصدار "دليـل البـورتيال للـتعلم املبكـر"، كمـا وال تـدريب )
لتأهيل اجملتمعي ومعلمات ريايف األطفال على تطبيق واستخدام الرنامال م  متطوعة م  برامال ا

نفذت يف عـدد مـ  حمافظـات اململكـة هبـدف بنـاء قـدرات العـاملني  تدريبية دورات 0خالل عقد 
  يف هذا اجملال
مشــروع "الدراســة التقييميــة لواقــو مراكــز التشــخيا يف األردن" دراســة تقييميــة  (2) 

شخيصـــية املقدمـــة يف مراكـــز التشـــخيا التابعـــة لـــوزارة الصـــحة ووزارة التنميـــة لواقـــو اخلـــدمات الت
مراجعــة وُتليــل  إىلالجتماعيــة واجمللــس األعلــى لشــدون األشــخات املعــوقني، وهــدفد الدراســة 

اخلــــدمات املقدمــــة لألشــــخات ذوي اإلعاقــــة يف مراكــــز التشــــخيا القا مــــة، وخرجــــد الدراســــة 
 جرا ية.بنتا ال وتوصيات ترمجد إىل خطة إ

فقـد ال تشـكيل اللننـة اإلعالميـة للمشـاركة يف وضـو وعلى مسـتوى اإلعـالم والتثقيـف،  -623
السياسات التوعوية واإلعالمية الت تتعلق بقضايا اإلعاقة وحقوق األشخات ذوي اإلعاقـة تضـم 
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ون األردين  بــة مــ  اإلعالميــني والصــحفيني األردنيــني املتميــزي  مــ  وكالــة األنبــاء األردنيــة والتلفزيــ
واإلذاعــة األردنيــة والصــحف احملليــة، حيــ  ال وضــو خطــة إعالميــة لتغطيــة مجيــو األخبــار وعمــل 

لنشـر التوعيـة  اإلعاقـة بقضايا املهتمني اإلعالميني م  شبكة تشكيلو  م  احللقات التوعوية دعد
لتعـاون  قوق األشخات ذوي اإلعاقة على الصعيد الفـردي ل عالميـني والصـحفيني وا والتعريف

معهم ملتابعة وحل أي قضـية تطـرح عـ  األشـخات ذوي اإلعاقـة مـ  خـالل اسـتقطاب احملطـات 
فيها التلفزيون األردين واإلذاعـة األردنيـة  الفضا ية والصحافة األردنية، والتنسيق مو الفضا يات لا

ت لنشــر املوضــوعات ذات الصــلة بعمــل اجمللــس وقضــايا اإلعاقــة، واســتقطاب عــدد مــ  الفضــا يا
 والتعريف  قوقهم. األشخات ذوي اإلعاقة والصحف العربية لتغطية أخبار اجمللس فيما خيا

  ال القيام لا يلي ويف إطار التدريب والتأهيل -624
  جملموعـة مــ  األشــخات ذوي اإلعاقــة  2112عقـد سلســلة مــ  الـدورات التدريبيــة عــام

اقية الدوليـة حلقـوق األشـخات ولعدد م  املدسسات العاملة يف مال اإلعاقة حول التف
  2117لسنة  36ذوي اإلعاقة وقانون حقوق األشخات املعوقني رقم 

  عمـــل سلســـلة مـــ  جلســـات التوعيـــة حـــول ُتـــرر استئصـــال األرحـــام للمعوقـــات ذهنيـــاا
 مراكز عاملة يف مال اإلعاقة  3جملموعة م  أهايل األشخات ذوي اإلعاقة يف 

  ة املعوقـــة وتضـــم مموعـــة مـــ  والتثقيـــف  قـــوق املـــرأ عيـــةبالتو تشـــكيل  نـــة املـــرأة للقيـــام
 النساء 

  كتابــة العــرويف "  كــني األشــخات ذوي اإلعاقــة بعنــوان مــالعقــد عــدد مــ  الــورش يف
Proposal Writing" ركة الشــركاء احملليــني يف حمافظــات الوســط وا نــوب والشــمال لشــا

 م  األندية.
كــي حيصــل األشــخات ذوي اا  ملعـوقني جاهــداجمللــس األعلــى لشــدون األشــخات ا وعمـل -625

 36 ( م  قانون حقوق األشخات املعوقني2/و/4اإلعاقة على حقهم م  خالل تطبيق املادة )
اإلعاقـة وملـرة  والذي ينا على إعفاء واسطة نقل واحدة لسـتخدام الشـخا ذو 2117لسنة 

صـياغة مسـودة مشـروع  واحدة م  الرسوم ا مركية والضريبة العامة للمبيعـات، وذلـك مـ  خـالل
نظام اإلعفاءات ا مركية ورفعها إىل وزارة التنمية الجتماعية ليتم وضو مالحظات الوزارة عليهـا 

 وبالتايل رفعها إىل ر اسة الوزراء واملصادقة عليها.

 الصحة  الاطر   الصحية -ل ء 
مَّهـات هـو يشـار إىل أن خفـ  وفي ـات األ واخلدمات الصـحية الصحةيف مال احلق يف  -621

ــة األلفيــة عــام  . ويف هــذا اإلطــار، 2111أحــد األهــداف اإلمنا يــة األلفيــة اَلــت ال تَبنميهــا يف القم 
التـــــــزم اجملتمـــــــو الـــــــدويل بتخفـــــــي  محعـــــــدَّل وفي ـــــــات األمَّهـــــــات لقـــــــدار الثالثـــــــة أربـــــــاع مـــــــا بـــــــني 

ســـة الـــت ألن محعـــدَّل وفي ـــات األمَّهـــات يف األردن حســـب الدرااا . ونظـــر 2165-6221 عـــامي
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، فقـد كانـد  611 111 لكل 46.4بلغ  6221-6225أحجريد خالل عامي  مولـود حـي 
قـام اجمللـس  حول وفيات األمهـات وعلـى مسـتوى وطـ  املهمة صعبة، ولعدم توفر بيانات حديثة

( 2118-2117الدراســـــة الوطنيــــــة لوفيـــــات األمهــــــات يف األردن ) األعلـــــى للســـــكان بتنفيــــــذ
خصا هبدف تقدير معـدل وفيـات األمهـات والتعـرف علـى األسـباب بالتعاون مو فريق  ثي مت

وُتديـــد مـــدى إمكانيـــة الوقايـــة مـــ  وفيـــات األمهـــات  ،املباشـــرة وغـــري املباشـــرة لوفيـــات األمهـــات
حيـ  أظهـرت  ،مة واكتمال سـنالت املستشـفيات الطبيـة والسـنالت احليويـةءوتقييم مدى مال

وقعــات، وحقــق اهلــدف الــذي وضــعأ لنفســأ، وذلــك نتــا ال الدراســة أن األردن قــد جتــاوز مجيــو الت
 62.6قبل سبو سنوات مـ  الوقـد احملـدد. فقـد ا فـ  محعـدَّل وفي ـات األمَّهـات يف األردن إىل 

، مما يدكد ليس فقط على جنـاح األردن ملحوظاا اا تنازلياا اجتاهاا مولود حي  مبيمن 611 111 لكل
ة، وإمنــا يــوف ر مــرمرات ملموســة لالســتثمار الكبــري يف أللفيــليف تنفيــذ أولويــات األهــداف اإلمنا يــة 

م  احلكومة والقطاعات األخرى الداعمة خالل العقد املاضي حيـ   قحدمممالت األمومة الذي 
حعدَّلت املنخفضة لوفي ات األمَّهات اا األردن قد أصبح قريب النتا ال إىل أن تشري

م  الوصول إىل امل
 مل.يف الدول املتقدمة يف العا

هنا  تقـدم ملمـود يعـزى إىل جناعـة السياسـات الصـحية ومشوليتهـا ولكـ  هنـا  حاجـة  -627
 32حيــ  ا فــ  معــدل وفيــات األطفــال دون اخلامســة مــ  العمــر مــ   ،لبــذل جهــود مضــاعفة

أي لتوســط  2112لكــل ألــف مولــود حــي عــام  28إىل  6221حالــة لكــل مولــود حــي عــام 
على ذلك فنن األردن حيتـاا إىل  بناءا ل ألف مولود حي و وفاة لك 1.55ا فايف سنوي مقداره 

وفــاة لكــل ألــف  2.5وحثيثــة خلفــ  هــذا املعــدل لتوســط ســنوي مقــداره  مضــاعفةبــذل جهــود 
مـا إذا اسـتمرت وتـرية ال فـايف السـنوي بـنفس أ 2165مولود حي لتحقيق هدف األلفية لعـام 

ردن لـــ  يـــتمك  مـــ  ُتقيـــق هـــذا فـــنن األ (،وفـــاة لكـــل ألـــف مولـــود حـــي 1.55املعـــدل احلـــايل )
 .2165اهلدف  لول عام 

فقـــد  (وفيـــات األطفـــال الرضـــو )الوفـــاة قبـــل إكمـــال الســـنة األوىل مـــ  العمـــر معـــدلأمـــا  -628
لتوســــط ا فــــايف ســــنوي مماثــــل  2112حالــــة لكــــل ألــــف مولــــود حــــي عــــام  34ا فــــ  مــــ  

وفــاة لكــل ألـــف  1.55ل فــايف معــدل وفيــات األطفـــال دون اخلامســة مــ  العمــر أي لقـــدار 
ية اهلامة تركـز علـى سرتاتينمولود حي لذا فنن األردن  اجة إىل املزيد م  الرامال والتدخالت ال

وفيــات حــديثي الــولدة وأســباهبا وعلــى الفروقــات ا غرافيــة خلفــ  معــدل وفيــات الرضــو لتوســط 
  .2165 اموفاة لكل ألف مولود حي لبلوغ هدف األلفية  لول ع 6.25سنوي ل يقل ع  

ات يف خفــــ  وفيــــات األطفــــال والرضــــو نتينــــة السياســــات اإلجنــــاز وقــــد جــــاءت هــــذه  -622
الصــحية يف التــأمني الشــامل والتطعــيم الشــامل اإللزامــي لألطفــال وانتشــار التعلــيم لــدى  والــرامال
نـــأ ل زالـــد هنـــا  ُتـــديات تتطلـــب سياســـات وبـــرامال أكثـــر فعاليـــة ل ســـيما يف أإل  ،األمهـــات
 .املناطق والفئات الت ل زالد فيها معدلت وفيات األطفال مرتفعةاستهداف 

 وقد سامهد العوامل التالية يف خف  معدل وفيات األمهات يف األردن  -631



CRC/C/JOR/4-5 

GE.13-41619 38 

 جودة وكفاءة اخلدمات الصحية املقدمة م  خالل  )أ( 

  حيـ  ارتفـو  ا غرافية للخدمات الصحية لا فيها املناطق النا ية التغطيةزيادة 
 74مـــــ   مجـــــايل عـــــدد املستشـــــفيات التابعـــــة ملختلـــــف القطاعـــــات الصـــــحيةإ

وفيما يتعلق بـوزارة  ،2112مستشفى عام  618إىل  6221مستشفى عام 
 6221 مستشفى عام 22م   ارتفو عدد املستشفيات التابعة للوزارة الصحة
  قسم للنسا ية والتوليد 25تضم  2112مستشفى عام  36 إىل

 2112و 6221مــا بــني األعــوام  خــالل الفــرتة صــحيةزيــادة عــدد املراكــز ال، 
الرعايــة الصـــحية األوليــة مــ  خــالل مراكــز الرعايـــة  خــدماتحيــ  يــتم تقــدر 

فقــــد ارتفــــو عــــدد املراكــــز الصــــحية الشــــاملة  ،الصــــحية التابعــــة لــــوزارة الصــــحة
  ،2112عـــــام  شـــــامالا اا صـــــحي مركـــــزاا  71إىل  6221عـــــام  مركـــــزاا  46 مـــــ 
كمــا   ،مركــزاا  378إىل  مركــزاا  323 صــحية األوليــة مــ زاد عــدد املراكــز ال كمــا

 436 إىل 6221عــام  مركــزاا  317ارتفــو عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة مــ  
 ، إىل جانـــب العيـــادات التابعـــة للخـــدمات الطبيـــة امللكيـــة،2112عـــام  مركـــزاا 

ث وتشـــــغيل الالجئـــــني وا معيـــــة األردنيـــــة لتنظـــــيم ويايـــــة األســـــرة ووكالـــــة غـــــو 
 ت والقطاع اخلا

 واملستشــفيات التابعــة لــوزارة الصــحة  زيــادة عــدد الكــوادر البشــرية يف املــديريات
ــــب زيــــادة  2112عــــام  64818 إىل 6221عــــام  61112 مــــ  إىل جان

 ،والت تغطي أقسام النسا ية والتوليد عدد الكوادر الصحية املدربة واملتخصصة
نســا ية يف كــل قســم خــات للأخصــا يي نســا ية وتوليــد  4 حاليــاا حيــ  يوجــد 

 والتوليد 

 ســــواء  تــــوفر األدلــــة اإلرشــــادية والروتوكــــولت للتعامــــل مــــو الســــيدات احلوامــــل
وبروتوكــــولت زيــــارة النفــــاد وتــــدريب الكــــوادر  عاليــــات أو خفيفــــات اخلطــــورة

حي  ال تطوير هذه الروتوكولت مـ  قبـل وزارة الصـحة عـام  ،عليها وتطبيقها
  2111 عامبدعم م  ا هات املاحنة وُتديثها  2114

الولدات البيتيـة نتينـة عدد وا فايف  نسبة الولدات ُتد إشراف طيب ارتفاع )ب( 
عام  يف املا ة 22، حي  بلغد نسبة الولدات الت تتم ُتد إشراف طيب ،لتوفر املرافق الصحية

  6227 عام يف املا ة 27  بمقارنة  2112

 ل زيــارات املتابعــة مــ  قبــلمســتوى الرعايــة خــالل فــرتة احلمــل مــ  خــال ارتفــاع )ا( 
الســـيدات احلوامــــل والكتشــــاف املبكــــر ملضــــاعفات احلمــــل والــــولدة وخــــدمات الرعايــــة مــــا بعــــد 

 35  بمقارنـة  2112عـام  يف املا ـة 18حي  بلغد نسبة الزيارات خالل فرتة النفـاد  ،الولدة
  6227عام  يف املا ة
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ملباعـــدة بـــني األيـــال وجتنـــب ا بـــرامال تنظـــيم األســـرة والـــت ســـامهد يف فعاليـــة )د( 
يف  52.1 احلمل املتكرر املتقارب، حيـ  ارتفعـد معـدلت اسـتخدام وسـا ل تنظـيم األسـرة مـ 

  2112عام  يف املا ة 52 إىل، 6227عام  املا ة
تنفيـــذ املـــداخالت اجملتمعيـــة املتعلقـــة بصـــحة األم لتوعيـــة اجملتمعـــات للعـــب دور  (ه) 

التعرف املبكر لعالمـات اخلطـورة واإلجـراءات الوقا يـة لتعزيـز و  نشط وفعال لرعاية صحة األمهات
بــرامال  ،صـحة األم ومـ  هـذه التــداخالت بـرامال تـدريب الوعـاع والواعظــات حـول صـحة األسـرة

والـت كـان هلـا دور يف زيـادة وعـي األمهـات  املنفذة التوعية اجملتمعية واحلمالت الوطنية واإلعالمية
هتمـــام بالتغذيـــة وأمهيـــة الزيـــارة خـــالل فـــرتة احلمـــل وفـــرتة النفـــاد والبأمهيـــة املباعـــدة بـــني األيـــال 

 والنظافة الشخصية 

ارتفاع املستوى التعليمي ل ناث حي  ا فضد نسـبة األميـة بـني اإلنـاث مـ   )و( 
  2112عام يف املا ة  ..61 إىل، 6221عام يف املا ة  21.2

نســـبة املراهقـــات األمهـــات  ا فـــايف معـــدلت الـــزواا املبكـــر وبالتـــايل ا فـــايف )ز( 
عـام  يف املا ـة 1م  ( سنة املتزوجات وأجننب مولوده  األول 62-65الفتيات يف الفئة العمرية )

  2112عام  يف املا ة 3إىل  6227

 قوقهـــا قانونيـــاا  كـــني املـــرأة عـــ  طريـــق زيـــادة مشـــاركتها القتصـــادية و كينهـــا  )ح( 
 اإلجنابية.

الفرصـــة الســـكانية " ثيقـــة سياســـاتد "و ى للســـكان علـــى إعـــداكمـــا عمـــل اجمللـــس األعلـــ -636
 لــذا جــاءت .فــرتة الفرصــة الســكانية إىلالوصــول ، و الــدميغرايفُتقيــق التحــول متضــمنة سياســات 
ـــ ـــة للصـــحة اإلجنابيـــة  (2162-2118) ةـغايـــة املرحلـــة الثاني تحســـني لمـــ  خطـــة العمـــل الوطني
ُتســـني صـــحة األم والطفـــل للمســـامهة يف  مـــ  خـــالل األردنتنظـــيم األســـرة يف /الصـــحة اإلجنابيـــة

ُتســني   ية التاليــةســرتاتينال األهــدافالفرصــة الســكانية، مــ  خــالل ُتقيــق  إىل للوصــولتســريو 
القــرارات لقضــايا ُتســني مســتوى دعــم   بيئــة السياســات املتعلقــة بالصــحة اإلجنابيــة/تنظيم األســرة

  قضـــايا الصـــحة اإلجنابيـــة/تنظيم األســـرةزيـــادة مســـتوى التأييـــد ل  /تنظيم األســـرةالصـــحة اإلجنابيـــة
 ُتســـــــني جـــــــودة خـــــــدمات الصـــــــحة  ادة تـــــــوفر خـــــــدمات الصـــــــحة اإلجنابيـــــــة/تنظيم األســـــــرةزيـــــــ

 .تنظيم األسرةة الوعي بقضايا الصحة اإلجنابية/زياد  اإلجنابية/تنظيم األسرة

ل بننشــاء قســم العنـف األســري يف مديريــة صــحة املــرأة والطفــوقامــد وزارة الصــحة  كمـا -632
 املتحــدةاألمــم  وصــندوقبالتعــاون مــو اليونيســيف حلمايــة األطفــال مــ  العنــف واإلســاءة وتعمــل 

تدريب الكوادر الصحية للكشف املبكر ع  اإلساءة والعنف ضد األطفـال وا ـاذ  علىللسكان 
 التدابري الالزمة حلمايتهم.

 وز الانرر ع  الاكقسرربد ا  زااة القاليررة  الققلرريم ترر  القوعيررة  القثقيررف حررو  رق زرررة القرر  
 لطز(اإل)
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تدريبيــة الدورات العديـد مــ  الـعقــد  يفإليـدز ملكافحـة ا الرنـامال الــوط يـتم التعـاون مــو  -633
 املدرسية يف مديريات الرتبية والتعليم واملدارد هبدف التعريف بـاملريف مـ  حيـ  الصحةملسدويل 

  طرق النتشار، واألعرايف، وطرق الوقاية وذلك م  خالل ا  

  املشــاركة يف عقــد ورشــات عمــل ملعلمــي ومعلمــات الصــحة املدرســية يف بعــ  املــدارد
التابعـــة ملـــديريات الرتبيـــة والتعلـــيم يف اململكـــة هبـــدف إعـــداد خطـــة إدراا متالزمـــة العـــوز 

  (ضم  املناهال املدرسية اإليدز)املناعي املكتسب 

 انون كــ 6يصــادف بتــاري   املشــاركة يف الحتفــال بــاليوم العــاملي ملكافحــة اإليــدز والــذي
األول/ديسمر م  كـل عـام، حيـ  يـتم تعمـيم النشـرة التثقيفيـة الـت تعكـس شـعار اليـوم 

دى الطلبة حـول موضـوع على مجيو املدارد لستخدامها كوسيلة لرفو الوعي الصحي ل
 اإليدز 

 ية الوطنية ملكافحة اإليدزسرتاتيناملشاركة يف إعداد ومناقشة الصيغة النها ية لال  

 ( لوضــوع اإليــدز مــ  خــالل 62-61قيــام املرشــدي  الرتبــويني بتوعيــة طلبــة الصــفوف )
ا معـي والنشـرات اإلرشـادية وعقـد احملاضـرات والنـدوات، واملشـاركة يف  التوجيـأحصا 

مراجعة األدلة اإلرشادية املتعلقـة باإليـدز واملعـدة مـ  قبـل املنظمـات الدوليـة مثـل منظمـة 
 إعداد وتوزيو نشرات ومطويات خاصة باإليدز. ، واملشاركة يفاليونسكو

 الضا ن االجقا ع  -جيم 
ــــز مفهــــوم احلمايــــة  -634 ويف إطــــار حــــرت املدسســــة العامــــة للضــــمان الجتمــــاعي علــــى تعزي

علـــى النحـــو الـــذي ، لـــا فـــيهم األطفـــالمظلتهـــا لتشـــمل كافـــة شـــرا ح اجملتمـــو، الجتماعيـــة ومـــد 
أسـرتأ  أفرادصادية والستقرار النفسي والجتماعي للعامل و يف ُتقيق التنمية القت املسامهةيضم  

علـى مزايـا  2161لسـنة  7خاصة األطفـال مـنهم اشـتمل قـانون الضـمان الجتمـاعي املدقـد رقـم 
 تضم  حقوق األطفال بالنتفاع م  الضمان الجتماعي والت جاءت على النحو التايل 

 رنح اإلع ن    

عامـاا فأقـل  61ي على حق الطفل املعـال ممـ  يبلـغ عمـره نا قانون الضمان الجتماع -635
يف منحأ حصة يف الراتب التقاعدي م  خـالل زيـادة هـذا الراتـب بنسـبة حمـددة إذا تـوىل املتقاعـد 
ـــة ويبلـــغ إمجـــايل عـــدد املعـــالني املســـتحقني  إعالتـــأ وذلـــك وفقـــاا لشـــرو  وأســـس حمـــددة هلـــذه الغاي

،  85 811 ،ا املدسســة العامــة للضــمان الجتمــاعييف الرواتــب التقاعديــة والــت تقــدمه حلصــا
 .2166كما يف هناية أيار/مايو

 رنح الواثة  
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نــا قــانون الضــمان الجتمــاعي علــى حــق الطفــل الوريــ  يف منحــأ نصــيب مــ  راتــب  -631
املدم  عليأ/املتقاعد املتوىف أو التعوي  وفقـاا لنسـبة حمـددة لوجـب القـانون ويبلـغ عـدد الورثـة مـ  

 .2166 /مايوطفالا كما يف هناية أيار 62 858 ،سنة فأقل 61مم  أعمارهم األطفال 

 ال او  ل لق رين   االجقا عية  
سـنة مـ  املخـاطر الجتماعيـة  61هبدف ياية العمال املتدربني مم  تقل أعمارهم عـ   -637

علـــى مشـــول هـــذه الشـــرحية  نـــا قـــانون الضـــمان الجتمـــاعي ،بســـوق العمـــل التحـــاقهميف حـــال 
ويضم  هذا التأمني للعامل املتدرب حق احلصـول علـى راتـب التقاعـدي  .أمني إصابات العملبت

ومــ  ا ــدير  .أو تعــوي  يف حــال تعرضــأ إلصــابة عمــل وذلــك وفقــاا لشــرو  حمــددة هلــذه الغايــة
تشــنو علــى عمالــة األطفــال  املدسســة العامــة للضــمان الجتمــاعي ل أنباإلشـارة يف هــذا اجملــال 

الوقــد ذاتــأ تســعى إىل ضــمان حقــوقهم ويــايتهم مــ  خمــاطر العمــل عنــد التحــاقهم إل أهنــا يف 
 .بعمل كمتدربني

فقـــد جنحـــد احلكومـــة يف رفـــو ســـ   ،التقاعـــد أنظمـــةو الجتماعيـــة  التأمينـــاتمـــال  ويف -638
وبلغــد نســبة الضــمان  2162يف عــام اا ســنة كمــا كــان مســتهدف 51 إىلالتقاعــد املبكــر ليصــل 

القوى العاملة م  خـالل تعـديل قـانون الضـمان الجتمـاعي  إمجايلم   املا ةيف  51الجتماعي 
 5مــ   أقــلرفــو ســ  التقاعــد املبكــر ومشــول املدسســات الــت يعمــل هبــا  مكوناتــأ أهــمالــذي كــان 
ــــ أشــــخات ــــة  إنشــــاء كمــــا عملــــد احلكومــــة علــــىاا،  يف مظلــــة الضــــمان الجتمــــاعي اختياري اهليئ

 .2118الفعلي عام  وباشرت اهليئة عملها 2111 التنسيقية للتكافل الجتماعي عام

 الققليم  أ ق   الفااغ  ا ن طة الثق تية -س لق    
مـ  املالحظـات اخلتاميـة فيمـا يتعلـق بـالتمييز  32حول توصـية اللننـة الـواردة يف الفقـرة  -632

نـوعي يف مـال عملـد وزارة الرتبيـة والتعلـيم علـى التحسـني ال، يف املناطق الريفية يف تعليم الفتيات
تعزيـز دمـال إزالة التفاوت بني ا نسني على مستوى السياسـات واخلطـط والـرامال،  يـ  قامـد ب

مفهــوم النــوع الجتمــاعي يف مجيــو السياســات والــرامال واملمارســات ضــم  الرؤيــة الوطنيــة للرتبيــة 
 إطـــار حيقـــق تطـــوير أســـاليب انتقـــاء القـــادة الرتبـــويني ودعمهـــم و كيـــنهم يف، و والتعلـــيم ورســـالتها

علــى أدوار  الرتكيــزة، باإلضــافة إىل العدالــة يف النــوع الجتمــاعي ضــم  احلاكميــة واإلدارة والقيــاد
النوع الجتماعي للذكور واإلناث وبيان أثرها على مسـرية التنميـة الوطنيـة الشـاملة ضـم  املنـاهال 

 .والكتب املدرسية
ـــــة التقامـــــد بـــــن كمـــــا -641 ـــــوع جراء دراســـــة مســـــتمرة حـــــول البيئ ـــــة للن ـــــة الفعالـــــة، مراعي عليمي

استكشـــــاف إلمكانيـــــات إزـــــاد شـــــراكات يف األعبـــــاء املاليـــــة ، و الجتمــــاعي ضـــــم  بيئـــــة الـــــتعلم
للمنظومــــة التعليميــــة مــــو ا خــــري  املعنيــــني بتعلــــيم الشــــباب والشــــابات ضــــم  املســــدولية املاليــــة 
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بة ملتطلبــات ســوق العمــل تطــوير الــرامال واخلطــط املراعيــة للنــوع الجتمــاعي لالســتنا، و واملســاءلة
 والتغيريات التكنولوجية ضم  النتاجات املتوقعة للتعليم امله  الف .

توســيو املراكــز الثقافيــة لتشــنيو القطــاع اخلــات علــى الــوزارة مــ  جهــة أخــرى عملــد و  -646
الت تقدم فرصاا تدريبية حلاجات السوق مـ  الـذكور واإلنـاث ضـم  النتاجـات  األميةومراكز حمو 

 .توقعة للتعليم املستمر مدى احلياةامل
ال تشكيل الفريق التنفيذي والفريق الف  للنوع الجتماعي لدمال النوع الجتمـاعي  وقد -642

بنــــاء قــــدرات الفريــــق الفــــ  لــــدمال النــــوع الجتمــــاعي يف ، و يف السياســـات والتعليمــــات والقــــوانني
تصـــال، الكفايــات القياديـــة،  نشــاطات وفعاليــات املشـــروع مــ  خــالل تـــدريبهم علــى مهــارات ال

العديـد مـ  السياسـات ، وذلـك مـ  خـالل كسب التأييد، التحليل والتخطـيط للنـوع الجتمـاعي
املعــايري الوطنيــة ، و خطــة تطــوير التعلــيم املهــ ، و الوطنيــة للتعلــيم يةســرتاتينكال  واخلطــط واملشــاريو
، احلملـة اإلعالميــة، و الطفولـة املبكـرة التعليميـة العامـة واخلاصــة ملرحلـة، والنتاجـات لتنميـة املعلمـني

، مشــروع وحــدة تطــوير املدرســة، و أســس اإلحــالل الــوظيفي، و معــايري تــدريب القيــادات الرتبويــةو 
 املشروع املنهني لتطوير أداء املديريات واملدارد.و 

تطــوير املنــاهال والكتــب املدرســية وأدلــة علــى  الجتمــاعيوقــد عمــل الفريــق الفــ  للنــوع  -643
ة  للوقــوف علــى مشوليتهــا للمفــاهيم واملمارســـات احلياتيــة، لــا يضــم  إبــراز صــورة متوازنـــاملعلمــني
الصــور النمطيــة، ســواء علــى مســتوى احملتــوى أو املضــمون، وتبــ  التوصــيات خــالل  جتابــأللمــرأة، 
 . كتبتطوير ال
  وتدقيق النوع الجتماعي يف الوحدات الـت يـتم تأليفهـا ضـم مراجعة يضاف إىل ذلك -644

تــوعيتهم و تــأليف الكتــب للمنموعــة الثالثــة وذلــك بعــد الجتمــاع مــو املنســقني وفــرق التــأليف، 
توعيـة املشـرفني علـى ، و لفهوم النوع الجتماعي، وآليات دمال املفاهيم املختلفة مو فرق التـأليف

ليف  ـــان تـــأليف أدلـــة املعلمـــني لفـــاهيم النـــوع الجتمـــاعي ليـــتم الســـتعانة هبـــا ودمهـــا أثنـــاء تـــأ
، وتطــوير مدشــرات للنــوع الجتمــاعي وتقــدميها للنــان التــأليف مــ  أجــل اعتمادهــا أثنــاء األدلــة

تـأليف الكتـب املدرســية، وتزويـد مـدلفي الكتــب املدرسـية بنمـاذا نســا ية يف مجيـو مـالت احليــاة 
 ليتم استخدامها م  قبل مدلفي املرحلة الثالثة.

ســامهة علــى ُتقيــق مبــدأ تكــافد الفــرت التعليميــة مــ  بامل عملــد وزارة الرتبيــة والتعلــيمو  -645
  خالل ما يلي

  لـا  األساسـيةوجتويـده وتأكيـد مفهـوم إلزاميـة التعلـيم للمرحلـة  األساسيالرتقاء بالتعليم
مــ  خــالل  ،األريــافخاصــة يف  واإلنــاثيضــم  احلــد مــ  ظــاهرة التســرب بــني الــذكور 

قبـول  وأسـسنتقـال والقبـول للطلبـة وتعليمـات ال أسـس وإصـدار ،الالزمـةاخلطـط  إعداد
ـــاءقبـــول  وأســـس األردنيـــنيقبـــول الطلبـــة غـــري  وأســـس األساســـي األولطلبـــة الصـــف   أبن

  األردنيات
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  تأكيـــد أمهيـــة الرتبيـــة السياســـية واملدنيـــة يف النظـــام الرتبـــوي وتعزيـــز املـــنهال الـــدميقراطي يف
والعدالة يف احلياة املدرسية  والسعي لرتسي  مبادئ املشاركة ،التوجيأ الوط  فكراا وسلوكاا 

بالتعـاون مـو  األطفـالم  خالل املشاريو املتنوعة مثل مشروع انتخاب ملس بلدي م  
عمـــان الكـــرى، ومشـــروع الصـــحافة يف الرتبيـــة والتعلـــيم بالتعـــاون مـــو مركـــز يايـــة  أمانـــة

 .وحرية الصحفيني
طالبـاا  6128882بلـغ ثانوية عدد الطلبة يف املرحلتني األساسية وال وجدير بالذكر بأن -641

وعــدد املــدارد احلكوميــة  ،يف املا ــة 611ونسـبة التحــاق الطلبــة يف مجيــو مــدارد اململكــة بلغــد 
 73وهــذا يعــ  زيــادة  2117/2118مدرســة للعــام الدراســي  3218بــدون ريــايف األطفــال 

 . 2111/2117رسة ع  العام الدراسي مد
تســرب الكليــة للطلبــة للعــام الدراســي يف النظــام كمــا تشــري اإلحصــا يات إىل أن نســبة ال -647

والــذي يعـزى إىل عـدد مـ  األســباب،  ،يف املا ـة 1.114ل تتنـاوز  2117/2118التعليمـي 
حي  تشري الدراسات الت قامد هبا وزارة الرتبية والتعليم إىل أن األسباب الت تددي إىل تسـرب 

وعوامـــل تربويــة كاملنهـــاا وطـــرق التـــدريس عوامـــل اقتصـــادية كــالفقر وعمالـــة األطفـــال  الطلبــة هـــي
والمتحانــات وغريهــا مــ  األســباب. وللحــد مــ  هــذه الظــاهرة قامــد وزارة الرتبيــة والتعلــيم با ــاذ 
اإلجراءات الالزمة واملتمثلة بالرتقاء بالتعليم األساسي وجتويـده وتأكيـد مفهـوم إلزاميـة التعلـيم يف 

سرب بني الذكور واإلناث وخاصة يف األرياف واملناطق هذه املرحلة لا يضم  احلد م  ظاهرة الت
األقل حظاا، مـو التأكيـد علـى أمهيـة دور احلكـام اإلداريـني يف احلـد مـ  هـذه الظـاهرة، وذلـك مـ  

  ما يلي خالل

  وضو تشريعات قانونية جزا ية حازمـة علـى كافـة أوليـاء األمـور الـذي  ل يتعـاونون بشـأن
  ءا كاند عقوبات مادية أو معنويةإعادة أبنا هم إىل املدارد سوا

  تفعيـــل التشـــريعات الـــت  نـــو أي جهـــة رمسيـــة مـــ  اســـتخدام مـــ  هـــم يف ســـ  املدرســـة
  وذلك للحد م  عمل األطفال دون س  السادسة عشرة (التعليم األساسي)

  إعداد برامال التقوية للطلبة املقصري  دراسياا والتوسو يف فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة
  عانون م  صعوبات التعلم يف مرحلة التعليم األساسيالذي  ي

  تفعيل برامال الدراسات الصيفية إلعداد برامال التقوية للطلبـة الراسـبني واملكملـني وبـرامال
  التعمق للطلبة املتفوقني يف املدارد خالل اإلجازة الصيفية

 ختيـار القـرار تطوير خدمات التوجيأ واإلرشاد الرتبـوي واملهـ  لـا يسـاعد الطالـب علـى ا
  التعليمي األنسب

  تطــوير اخلــدمات الرتبويــة املتاحــة للطلبــة ذوي الحتياجــات اخلاصــة مــ  النــواحي الكميــة
  وتفعيل التنسيق مو املدسسات األهلية املعنية هبذا اجملال والنوعية،
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  ية وطنيــة للتعلــيم غــري النظــامي روعــي فيهــا التكامــل بــني برامــأ وبــرامال اســرتاتينتطــوير
وتعمل على تعميق ارتباطها باحلياة، باإلضافة إىل زيادة الدعم لرنـامال  النظامي،عليم الت

  الثقافة للمتسربني واملراكز اجملتمعية
  ،تعزيـــز مســـامهة القطـــاع اخلـــات يف الســـتثمار يف التعلـــيم والتوســـو فيـــأ بكافـــة املراحـــل

والتنـارب وتكاملهـا بـني  والسعي لبناء مناخ م  الثقـة املتبادلـة والتعـاون وتبـادل اخلـرات
  القطاعني العام واخلات لغايات تطوير النظام الرتبوي

 تنويـــو أســـاليب التقـــور املدرســـي  يـــ  تتعـــدد طرا ـــق وتقنيـــات تقـــور ُتصـــيل الطلبـــة، 
يســـهم يف تقلـــيا نســـب الرســـوب وبالتـــايل زيـــادة الدافعيـــة لـــدى الطلبـــة للبقـــاء يف  ممـــا

  املدرسة

  العديد م  الشركاء علـى تنفيـذ مشـروع مكافحـة عمـل األطفـال الوزارة بالتعاون مو قيام
خلطــــر التســــرب مــــ  خــــالل  طفــــل عامــــل ومعــــريف 4111هبــــدف وقايــــة  عــــر التعلــــيم

ـــــة ،أســـــاليب تعليميـــــة متنوعـــــة وُتســـــني مســـــتوى ُتصـــــيلهم  ،وتنفيـــــذ أنشـــــطة ل منهني
ء األكــادميي ُتفــز وتشــنو علــى مواصــلة الــتعلم ورفــو مفهــوم الــذات لــدى األطفــال وبنــا

  ثقتهم بقدرجم وطاقاتأ
  ُتسني وتطوير املنـاهال والـرامال التعليميـة  يـ  يـتم إدخـال األنشـطة التعليميـة املسـاندة

  للمناهال الدراسية، وجعل الطالب يشار  يف التخطيط لألنشطة واملتطلبات التعليمية

  ـــــةتطبيـــــق ـــــرامال التعويضـــــية املوازي ـــــر  مقاعـــــد الدراســـــ ،ال ـــــة ملـــــ  ت ـــــرامال تعليمي ة وهـــــي ب
يســتطيو العــودة إىل املدرســة، كــرامال الدراســات املنزليــة واملراكــز املســا ية ومراكــز حمــو  ول

األميـــة وبرنـــامال تعزيـــز ثقافـــة املتســـربني، وذلـــك لتمكـــني املتســـربني مـــ  اللتحـــاق لراكـــز 
تعليميـة علـى هـامك الــدوام املدرسـي مـو بقـا هم يف األعمــال الـت التحقـوا فيهـا، وقــد ال 

  لرنامال ضم  برامال التعليم غري النظاميإدراا هذا ا
  الرتبويـــة املتنوعـــة وخباصـــة اخلـــدمات  األنشـــطةتعزيـــز مشـــاركة الطلبـــة وتفعيـــل دورهـــم يف

الســــــــتطالع  روح املبــــــــادرة وحــــــــب وإذكــــــــاءالســــــــالمة العامــــــــة  وأنشــــــــطةالجتماعيــــــــة 
مــ  خــالل تفعيــل مــالس الطلبــة  األساســيةوالستكشــاف و كيــنهم مــ  مهــارات احليــاة 

  واملعلمني األمور وأولياء
   تطـــوير التعلـــيم، وذلـــك مـــ  خـــالل  أجـــلتعزيـــز البيئـــة الجتماعيـــة احمليطـــة باملـــدارد مـــ

تشكيل اللنان املشرتكة مـا بـني املدرسـة واجملتمـو مـ  األعضـاء الفـاعلني واملهتمـني وممـ  
بيئــــة لــــديهم الرغبــــة يف العمــــل التطــــوعي لتفعيــــل دور املدرســــة وربــــط بيئتهــــا الداخليــــة بال

 اخلارجية.

 خدمات التعليم لألطفال ذوي اإلعاقة، ال إجناز ما يلي مال  ويف -648
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ـــة اخلاصـــة  (6)  ويتمثـــل يف تطـــوير  2112العتمـــاد العـــام ملدسســـات وبـــرامال الرتبي
وإعـداد معـايري أردنيـة لعتمـاد الـرامال واخلـدمات املقدمـة لألشـخات ذوي اإلعاقـة يف األردن لــا 

ردنيــة هبــدف ضــبط وُتســني نوعيــة اخلــدمات املقدمــة لألشــخات ذوي اإلعاقــة، يتســق والبيئــة األ
ية ومراكز التشخيا يف العـام وسيتم إطالق معايري العتماد اخلات لرامال التوحد واإلعاقة العقل

2161  
يف غــرف املصــادر التابعــة لــوزارة الرتبيــة دمــال األشــخات ذوي اإلعاقــة مشــروع  (2) 

  بات التعلموالتعليم للطلبة ذوي صعو 
بنــاء قــدرات العــاملني يف مراكــز التوحــد بالتعــاون مــو وزارة التنميــة الجتماعيــة  (3) 

متــدرباا  25صـفوف يف مــال التوحــد، كمـا وال تــدريب  7حيـ  قــدم اجمللـس دعمــاا لســتحداث 
  يف مركز تشخيا التوحداا أيض

هم اجمللـس حيـ  سـا مشروع دعم األشخات ذوي اإلعاقة يف املدارد الدامة (4) 
يف املا ـة  11ذو إعاقـة يف املـدارد اخلاصـة الدامـة وذلـك بتغطيـة  شخصـاا  561  لبتقدر الدعم 

  م  قيمة القسط
والتعليميـة يف املدسسـات الـت  ــدم  لتأهيليـة والتدريبيــةادمات مشـروع شـراء اخلـ (5) 

لألشـخات  مدسسـة تقـدم خـدماجا 82ل توقيو اتفاقيـات مـو األشخات ذوي اإلعاقة م  خال
ذو إعاقــة مــ  الــدعم الــذي قدمــأ اجمللــس يف العــام  شخصــاا  2433ذوي اإلعاقــة حيــ  اســتفاد 

2112  
دعم تعلـيم الطلبـة ا ـامعيني مـ  األشـخات ذوي اإلعاقـة "منحـة ملكيـة والـت  (1) 

  بناء على التقدير العلمي 2112يف عام  جامعياا طالباا  525  لمنحها  ال
شخات ذوي اإلعاقة حي  حصل كل طالب جامعي م  اخلصم ا امعي لأل (7) 

 اإلعاقـــةلرســـوم ا امعيـــة للطلبـــة ذوي ذوي اإلعاقـــة ال قبولـــأ يف ا امعـــات األردنيـــة علـــى خصـــم ا
  اا طالب 282، 2112وكان عددهم يف العام 

 مبادرة "جهاز حاسوب حممول مو برنامال ناطق لكـل طالـب جـامعي كفيـف" (8) 
 .اا ناطق برناماا  262و ،جهاز حاسوب حممول 51بتوزيو  2112يف العام  قام اجمللسحي  
إىل  يهـــدفبرنـــامال تربـــوي بتطـــوير  ويف مـــال التعلـــيم املهـــ  قامـــد وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم -642

 66، و61، و2تنميــة وتطــوير املهــارات الوظيفيــة والقــدرات املهنيــة لطلبــة املــدارد يف الصــفوف 
الطلبـة  وإكسـاب، مواكبـة متطلبـات القتصـاد املعـريفو  إعـدادهم للـدخول يف سـوق العمـل هبدف

 واملهنية ملساعدجم لدخول سوق العمل. املهارات الوظيفية
باعتبارهـــا الركيـــزة  ،أولـــد وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم مرحلـــة ريـــايف األطفـــال اهتمامـــاا خاصـــاا  -651
 الرتبيـة مـ  قـانون )ب(8دة واسـتناداا ألحكـام املـا ،الت تغرد يف األطفال القيم الرتبوية ةاألساسي

حــدود إمكانياجــا  وتعديالتــأ "تنشــئ الــوزارة ريــايف أطفــال ضــم  6224لســنة  3والتعلــيم رقــم 
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ريــايف أطفــال يف املنــاطق الفقــرية  بفــتح 6222/2111" قامــد الــوزارة عــام وفــق خطــة مرحليــة
 .خدومة م  القطاع اخلاتاملوالنا ية وغري 

الثــاين بــ  احلســني املعظــم  الــت يوليهــا جاللــة امللــك عبــد اه وانســناماا مــو األمهيــة البالغــة -656
للعنايــة هبــذه الفئــة العمريــة اهلامــة، وتفعيــل برامهــا وأنشــطتها وفعالياجــا  وجاللــة امللكــة رانيــا العبــد اه

 طيطــاا وتشـــريعاا وتنفيـــذاا وتقوميـــاا، عملــد الـــوزارة مـــ  خـــالل مشــروع التطـــوير الرتبـــوي حنـــو اقتصـــاد 
 للعناية بتنمية الستعداد للتعلم بدءاا م  مرحلة الطفولة املبكرة على  (ERfKE1) املعرفة
 شــعبة للعــام الدراســي  221يــ  بلــغ عــددها ، حالتوســو يف ريــايف األطفــال احلكوميــة

  يف املا ة 57 (kg2)حي  بلغد نسبة ريايف األطفال  2161/2166احلايل 
  علـى املعـايري  بنـاءا  األطفـالملنهـاا ريـايف النتاجـات العامـة واخلاصـة إعداد اإلطار العـام و

  النما ية للطفولة

  تطــوير املنهــاا الــوط  التفــاعلي، لــا يتوافــق مــو املســتندات الرتبويــة وتزويــد كافــة ريــايف
  2118/2112باملنهاا مو بداية العام الدراسي  احلكومية األطفال

  رتبويـة وذلـك بتـدريبهم لرفـو كفايـاجم املهنيـة وال األطفالتدريب مشريف ومعلمات ريايف
 (الصـغار األطفـالمـو  برنـامال العمـل)هلا مسعتها الدولية املرموقـة مثـل  عامليةعلى مناهال 

  أخرىاملنهاا الوط  التفاعلي وبرامال متميزة  إىل إضافة

 الوصـول  إىل التوعية بأمهية هذه املرحلة مـ  خـالل برنـامال التوعيـة الوالديـة الـذي يهـدف
وكذلك  أطفاهلماملهارات السليمة لتنشئة  إلكساهبماحني الرعاية م  م ممك كر عدد أل

  برنامال مشاركة األهل كمتطوعني داخل صف الروضة

  يف ريــايف  احلكوميــة للمحافظــة علــى مســتوى التعلــيم األطفــالبنــاء نظــام ا ــودة لريــايف
  املادية املتمثلة يف البيئة التعليمية السليمةاملعنوية و  ا وانبم   األطفال

 روضـة بـأجهزة حاسـوب  371وظيف التكنولوجيا يف ريايف األطفال م  خالل تزويد ت
  وإعداد دليل تدرييب للرنامال وتدريب املعلمات عليأ كيدمسارت

 األلعــاب اهلادفــة املال مــة ريــايف األطفــال احلكوميــة باألثــاث والوســا ل التعليميــة و  تزويــد
تفــاعلي وكــذلك تــوفري البيئــة التعليميــة مــو املنهــاا الــوط  ال واملنســنمةللمرحلــة النما يــة 

  ا منةاخلارجية والتدفئة  واأللعاباملناسبة لألطفال وتزويدها بأجهزة حاسوب 

 السياسات اخلاصة بالطفولة املبكرة على مستوى الوزارة تطوير إطار  

 ملعلمات ريايف األطفال تطوير الكفايات املهنية. 

علـى مرحلـة الرتكيـز إىل  (ERfKE II)ع ثانية م  مشرو تتطلو الوزارة م  خالل املرحلة الو  -652
بالتوسو يف إنشاء ريايف األطفال  الستمرار  ها األمهية الكرى م  حي  ريايف األطفال وإعطا

 ( جنــاح لريــايف األطفــال111) إذ ســيتم بنــاء ()األقــل حظــاا  وجتهيزهــا وتأثيثهــا يف املنــاطق النا يــة
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علـى املنـاطق ذات الكثافـة السـكانية ومنـاطق جيـوب الفقـر  بـالرتكز القادمة العشرة األعوامخالل 
الرتكيـز علـى النوعيـة وا ـودة يف  و  (EDI)وعلى أساد نتـا ال دراسـة أداة اسـتعداد األطفـال للـتعلم 

كــل مــا يتعلــق بريــايف األطفــال مــ  حيــ  املنــاهال والبيئــة املاديــة والتــدريب والتأهيــل واخلــدمات 
وتطبيــق معــايري  للطفــل األردين وكــذلك إقــرارعــايري النما يــة املقدمــة لألطفــال، لــا ينســنم مــو امل

والتوسـو يف الـرامال اجملتمعيـة  احملدثــة واملطـورة واحلكومية اخلاصة األطفالريايف  تأسيس وترخيا
 وبناء نظام العتماد لريايف األطفال. .واألسرية

الفــرت لألطفــال يف كمــا أن وزارة الثقافــة تســعى مــ  خــالل كافــة مــديرياجا إىل إتاحــة  -653
األردن للمشــاركة يف كافــة الفعاليــات واألنشــطة علــى حــد ســواء، ودومنــا تفريــق، و ريــة تامــة مــ  

موســـيقى، مســـرح، ) خـــالل املطالعـــة والتـــأليف والنشـــر يف اجملـــالت واملشـــاركة يف األنشـــطة الفنيـــة
مـا تضـم  أن تـوزع  ثيل( إلبراز مواهبهم وللتعبـري عـ  ذواجـم مـ  خـالل هـذه األنشـطة الفنيـة. ك

)العاصـمة عمـان(،  ع  املركـز املكتسبات الثقافية على كافة األطفال يف حمافظات اململكة وبعيداا 
وذلك لكي يستفيد الطفل يف القرى والبوادي واألماك  النا ية م  الفعل الثقايف، ويكون لقدوره 

هـــا الـــوزارة للوصـــول إىل كافـــة املتنقلـــة الـــت ُترك املشـــاركة الفاعلـــة فيـــأ، ومثـــال ذلـــك مكتبـــة الطفـــل
 األطفال يف األماك  البعيدة والنا ية بالتعاون مو مركز هيا الثقايف ومدسسة شومان.

ية الوطنيـــــة للشـــــباب بنقامـــــة الســـــرتاتينكمـــــا يقـــــوم اجمللـــــس األعلـــــى للشـــــباب وضـــــم   -654
ومــ  ، لفــةمعســكرات ترفيهيــة لألطفــال يــتم خالهلــا ممارســة األلعــاب والســتنمام واألنشــطة املخت

يشـنو اجمللـس الشـباب  كمـا ،خالهلا واملراكـز الشـبابية يـتم تشـنيو األطفـال علـى احليـاة الثقافيـة
يلـزم  وتقـدر كـل مـا نشر العديد م  الكتب املوجهة لألطفال الثقافيةعلى تبادل املعومات واملواد 

 الوقاية لألطفال ويايتهم. أجلم  

 القطاليا الا صة ل لحا لة -ث رن    

 ونئا  ف   ال ج -فأل 
 يعوهلم  فيما يتعلق باألطفال الالجئني وغري املصحوبني ل  -655

 ت  رج   اإلق رة (2) 

يتم التعامل مو مجيو الرعايا األجانب لا فيهم األطفال م  حي  اإلقامة لوجب املادة  -651
 التايل  وذلك على النحو 6272سنة  24وشدون األجانب رقم  م  قانون اإلقامة 21رقم 

  أحدمهااملقيمني أو  لوالديأاا مينح الطفل إذن اإلقامة يف اململكة تبع (6) 
 ذونـات إقامـة سـنوية بالدراسـةألألطفال األجانـب احلاصـلني علـى  يتم السماح (2) 

  يف مدارد اململكة مباشرة
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سـنة وطاملـا كـان  68بطـرف والديـأ حـىت بلـوغ سـ  البلـوغ اا يبقى الطفـل مقيمـ (3) 
  مقاعد الدراسةعلى 

 .سنة بالعمل يف اململكة 68ل يسمح مل  هم دون س   (4) 

 ن ال جئي    الس رية ل ؤ رفوضية ا رم الاقحطة ر كاة القف هم ر   (1) 
مو املفوضية السـامية  6228أيار/مايو  4قامد احلكومة بتوقيو مذكرة التفاهم بتاري   -657

 اللنــوء اململكــة وذلــك لغايــات مســاعدة طــاليب املفوضــية يف عمــل مكتــب ال مــ  خالهلــا تنظــيم
 قدر املستطاع حي  جاء فيها  والالجئني والتخفيف م  معاناجم

 لجـــــئ إىل احلـــــدود أي عـــــدم طـــــرد أو رد  وضـــــو تعريـــــف حمـــــدد لالجـــــئ واحـــــرتام مبـــــدأ
األقــاليم حيــ  تكــون حياتــأ معرضــة للخطــر وكــذلك منحــأ حــق التقاضــي أمــام كافــة  أو

  نحأ حق املعونة القضا يةقا مة وماحملاكم ال

 مــ  دفــو غرامــات جتــاوز  يف بلــد ثالــ  يــتم إعــادة تــوطينهم  يــتم إعفــاء الالجئــني الــذي
وكذلك مـ   لقانون اإلقامة وشدون األجانب اإلقامة الت ترتبد عليهم نتينة ملخالفتهم

  دفو ضريبة املغادرة
 لـدى املراكـز األمنيـة تنـزي احمل والالجئـني اللنوء لقابلة طاليب السماح ملندوب املفوضية 

   أو ملتابعة قضاياهم  وءطلب  سواء لتسنيل أو مراكز اإلصالح والتأهيل
 إخــالء ســبيل الالجئــني املعــرتف هبــم املوقــوفني لــدى املراكــز األمنيــة يف حــال كــان ســبب 

  خمالفتهم لقانون اإلقامة وشدون األجانب إيقافهم
 لالجئــني املعــرتف هبــم مــ  قبــل طاقــات التعريفيــةباملصــادقة علــى الب تقــوم وزارة الداخليــة 

  لشدون الالجئني املفوضية السامية لألمم املتحدة

  السماح لالجئني لمارسة شعا رهم الدينية وحق العمل حلساهبم وذلك لـا ل يتنـاىف مـو
  .القوانني واللوا ح املعمول هبا

 ونئا  ف     لبو اللجوء  ال ج (6) 
يايـة األســرة  مديريـةهنالـك  وأنادق علـى اتفاقيـة حقـوق الطفــل كمـا إن األردن قـد صـ -658

 ردنيـني أو غـريأ سـواء كـانوا خـات بشـكللتعا بالقضايا املتعلقة باألسرة بشكل عـام وباألطفـال 
 أي قضية أو انتها  حلقوق الطفل. وتقوم لعا ة ردنينيأ
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 يف مال التعليم  
ألطفـــال الالجئـــني  أ وبالنســـبةفننـــ والالجئـــني اللنـــوءفيمـــا خيـــا تعلـــيم أطفـــال طـــاليب  -652

الفلســــطينيني فقــــد تكفلــــد وكالــــة األمــــم املتحــــدة إليــــواء وتشــــغيل الالجئــــني الفلســــطينيني بــــأمر 
 .ضم  مدارد خاصة هبماا تعليمهم مان

والالجئني غـري الفلسـطينيني وغـالبيتهم العظمـى مـ   للنوءوأما بالنسبة لألطفال طاليب ا -611
ة يف اململكة يف ال السماح هلم باحلصول على التعليم اجملاين ضم  املدارد احلكومي فقد العراقيني

 السنوات األخرية.

 يف مال الصحة  
 والالجئـــني املســـنلني للنـــوءال الســـماح لألطفـــال العـــراقيني بشـــكل عـــام ولـــيس طـــاليب ا -616

معاملــة األردنيــني  لــدى مكتــب املفوضــية بالســتفادة مــ  اخلــدمات الصــحية احلكوميــة ومعــاملتهم
 يف ذلك.اا  ام

 عال ا  ف   -ل ء 
وحـــده ملكافحـــة عمـــل  أمـــا مـــا يتعلـــق باألطفـــال العـــاملني، قامـــد وزارة العمـــل بننشـــاء -612

لفتك عمل قانوين ومهنـدد باإلضـافة إىل  2161م وال رفده يف العا 6222يف العام األطفال 
فـال مـ  مفتشـي العمـل يف امليـدان ملتابعـة ضـابط ارتبـا  لعمـل األط  عشريوتعيني  ،ر يس القسم

 ،التفتــيك الــدوري علــى املدسســات الــت يتواجــد فيهــا أطفــال عــاملني وا ــاذ اإلجــراءات القانونيــة
وذلك هبدف تنفيذ النشاطات املتعلقة بنعـادة تأهيـل األطفـال ممـ  تسـربوا مـ  املـدارد إىل سـوق 

فال وُتويـل األطفـال إىل مركـز الـدعم العمل، وللعمل على منو تسرب مموعات أخرى م  األط
لالســتفادة مــ  اخلــدمات الــت  لكويســد ســكوبالجتمــاعي ومدسســات اجملتمــو املــدين التابعــة 

  تقدمها هذه املدسسات

 الوق ئية  اإلجااءا  (2) 

د مــ  كــللتأ ،الزيــارات التفتيشــية مــ  خــالل الزيــارات امليدانيــة ملفتشــي العمــل تكثيــفال  -613
وبالذات فيما يتعلق بعمـل  ،سات القطاع اخلات ألحكام قانون العمل األردينمدى تطبيق مدس

أشـكال  أسـوأاألطفال وا ـاذ اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة للحـد مـ  هـذه الظـاهرة والقضـاء علـى 
 والتأكد م  تطبيق املدسسات اخلاصة للشرو  املتعلقة بتدريب األطفال املبعوثني، عمل األطفال

واإلرشــادي عــ  طريــق  التوعــوي باإلضــافة إىل قيــام الــوزارة بالــدور يب املهــ ،مــ  مدسســة التــدر 
القضـــاء علــــى عمــــل األطفــــال بشــــكل عــــام  اخلاصــــة يف تعـــالم وتوزيــــو الروشــــورات واملطويــــااإل

جنـازات الــوزارة مـ  خــالل إ، وتــتلخا والقضـاء علـى أســوأ أشـكال عمــل األطفـال بصــورة خاصـة
 ا يلي مكالزيارات التفتيشية للمفتشني  
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 السنة
عدد املدسسات الت 

 ضبط فيها أطفال عاملني
عدد األطفال 

 املضبوطني )األردنيني(
عدد األطفال 
 نصح وإرشاد إنذار خمالفات )غري األردنيني(

عدد احلمالت 
 التفتيشية

2112 315 375 61 21 61 375 - 
2161 6261 2231 11 367 272 6518 3 

 /مايوأيار
2166 436 435 7 67 653 322 2 

 املصدر  وزارة العمل
 وفيما يلي بيان هبذه اإلجنازات  -614

 اخلــط مجيــو الوســا ل املتاحــة )بعمــل األطفــال مــ  خــالل  املتعلقــة شــكاوىال تلقــي كافــة
وتوجيــــأ املفتشــــني امليــــدان، وســــا ل اإلعــــالم(  املكتوبــــة، شــــكاوىال، الســــاخ  يف الــــوزارة
والـرد علـى أي استفسـارات  ـا  ،ات القانونيـةوا ـاذ اإلجـراء شكاوىبامليدان ملتابعة ال

  وعاملوض

  منـــذ تأســـيس وحـــدة عمـــل األطفـــال وُتـــديثها  2111إنشـــاء قاعـــدة البيانـــات يف عـــام
  2118 يف

  لشـاركة أكثـر مـ   2111ية وطنية للحد مـ  عمـل األطفـال يف العـام اسرتاتينال بلورة
ر والـرامال تعمـل علـى جهة حكومية وأهليـة تضـمند مموعـة مـ  األهـداف واحملـاو  32

 ،بنــاء القــدرات احملليـــة للشــركاء األساســيني بكيفيـــة التعامــل مــو مشـــكلة عمــل األطفـــال
وتضــــمند مموعــــة مــــ  األهــــداف والــــرامال واألنشــــطة يف اجملــــالت العالجيــــة والوقا يــــة 
تضـــافرت لتحقيقهـــا جهـــود كافـــة القطاعـــات احلكوميـــة واألهليـــة واخلاصـــة ملعا ـــة هـــذه 

 املشكلة.
فيما يتعلق بالبيانات اخلاصة بعمل األطفال فقامد دا رة اإلحصـاءات العامـة ومنظمـة و  -615

الـــذي أشـــار إىل أن عـــدد األطفـــال  2117مســـح عمـــل الطفـــل يف العـــام  بتنفيـــذالعمـــل الدوليـــة 
ســنة. ويشــكل ذلــك مــا  67-5ممــ  أعمــارهم  طفــالا  33621العــاملني يف اململكــة يبلــغ حنــو 

اا د الدراســة أن معــدل الســتخدام مــنخف  جــدبي نــإمجــايل الســكان. و مــ   يف املا ــة 6.2نســبتأ 
ســنة. ويعتــر الســتخدام بــني األطفــال اإلنــاث ظــاهرة  62بــني األطفــال ممــ  تقــل أعمــارهم عــ  

 .نادرة جداا 

 القطاليا الق القية  (1) 
يــ  ال العمــل ،  2118لعــام  48لوجــب القــانون املدقــد رقــم  77ال تعــديل املــادة  -611
والــت نصــد علــى  ،املرتتبــة علــى أصــحاب العمــل املشــغلني لألطفــال القانونيــةالفــة ى رفــو املخعلــ

معاقبــة صــاحب العمــل املخــالف لألحكــام اخلاصــة بعمــل األحــداث أو أي نظــام أو قــرار صــادر 
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دينـار، ول زـوز للمحكمـة  فـي   511دينار ول تزيد على  311لقتضاه بغرامة ل تقل ع  
 ا األد  أو األخذ باألسباب املخففة التقديرية.العقوبة ع  حده

باإلضــــافة إىل النصــــوت القانونيــــة الــــت تــــنظم عمــــل األطفــــال يف قــــانون العمــــل األردين  -617
 أجريد تعديالت على النصوت القانونية  ثلد لا يلي  ،وتعديالتأ 6221لسنة  8 رقم

  رفــــو العقوبــــات تعــــديل نصــــوت القــــانون املتعلقــــة بعمــــل األحــــدث وذلــــك مــــ  خــــالل
تشـغيل األطفـال فيهـا لوجـب  ،مـ  قـانون العمـل األردين 77 يف املـادة املنصوت عليهـا

 اعتبـاراا  611مـ   بـدلا  311قرار م  وزير العمل حي  أصـبحد احلـد األد  للعقوبـة 
  2118آب/أغسطس  67 م  تاري 

  48م لوجـب قـانون معـدل رقـ 6221لسـنة  8مـ  قـانون العمـل رقـم  3تعـديل املـادة 
 4224 معدل لقانون العمل األردين والـذي نشـر يف ا ريـدة الرمسيـة رقـم 2118لسنة 

 - على ما يلي والت نصد ،2118آب/أغسطس  67 الصادر بتاري 

تطبـــق أحكــام هـــذا ، مــو مراعـــاة أحكــام الفقـــرة )ب( مــ  هـــذه املــادة )أ(  
مني ومـــــوظفي القــــانون علــــى مجيــــو العمـــــال وأصــــحاب العمــــل باســـــتثناء املــــوظفني العــــا

  البلديات
ُتــدد األحكــام الــت خيضــو إليهــا عمــال الزراعــة والعــاملون يف املنــازل  )ب(  

وطهاجا وبستانييها وم  يف حكمهم لقتضـى نظـام يصـدر هلـذه الغايـة علـى أن يتضـم  
 تتعلـق أخـرى أمورهذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل والراحة والتفتيك وأي 

نظــام  2112لســنة  21نــاءا علــى هــذا التعــديل فقــد صــدر نظــام رقــم وب ،باســتخدامهم
 4282 يف ا ريـدة الرمسيـة رقـم واملنشـوري العاملني يف املنازل وطهاجا وم  يف حكمهم 

نظــام عمــال  إصــدارحاليــاا علــى  وتعمــل الــوزارة، 2112تشــري  األول/أكتــوبر  6تــاري  
 .املدينالزراعة مو ا هات ذات العالقة ومدسسات اجملتمو 

وقد نصد معايري انضمام الشركات الواقعة يف املناطق الصناعية املدهلـة للقا مـة الذهبيـة  -618
أ لــ  يـتم النظـر بطلــب أي مدسسـة ترغــب حيــ  إنـ ،التقييـد بالتشـريعات اخلاصــة بعمـل األطفـال
وق اإلنسـان للوزارة أهنا تتعمد انتهـا  أي مـ  حقـ بني  بالستفادة م  برنامال القا مة الذهبية إذا ت

  .وأمهها وجود عمل أطفال

املضــرة  تعــديل قــرار معــايل وزيــر العمــل اخلــات بقا مــة األعمــال اخلطــرة أو املرهقــة أووال  -612
مـو التفاقيـات اا م  قـانون العمـل األردين وذلـك انسـنام 74والصادر لوجب املادة  باألحداث
اا م األعمــال احملظــور العمــل فيهــا تبعــاعتمــد علــى تقســي، حيــ  ال نشــره يف ا ريــدة وقــد  الدوليــة

ية ســرتاتينوالاملتــوفرة دراســات الحيــ  ال الســتئناد ب ،لنــوع اخلطــورة الــت ينطــوي عليهــا العمــل
للحد م  عمل األطفال وجتارب بع  الدول الناجحة يف هذا األخصـات باإلضـافة إىل  ةالوطني
 الدولية. اتالتفاقي
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بنجراء دراسـة ُتليليـة ضـم  برنـامال مكافحـة  دون األسرةهذا وقد قام اجمللس الوط  لش -671
عمــل األطفــال عــر التعلــيم، املمــول مــ  وزارة العمــل األمريكيــة، بالشــراكة مــا بــني اجمللــس الــوط  

للتنميـة الجتماعيـة يف الشـرق  كويسـد سـكوب  الدوليـة ومدسسـة CHF لشدون األسرة ومدسسة
متهـــا مـــو ءاألردنيـــة ذات العالقـــة للتأكـــد مـــ  موااألوســـط، وذلـــك لتحليـــل القـــوانني والتشـــريعات 

التفاقيـــات الدوليـــة. وقـــام بنعـــداد املــــذكرات القانونيـــة وإرســـاهلا للنهـــات ذات العالقـــة لتعــــديل 
 القوانني وُتقيق موا متها.

 القطالب  (6) 
امـــد وزارة العمـــل علـــى تـــدريب مفتشـــي العمــــل علـــى القيـــام لســـوحات حـــول أســــوأ ق -676

، قامــــد الــــوزارة مــــ  خــــالل املشــــروع علــــى تطــــوير 2111ال. ويف عــــام أشــــكال عمــــل األطفــــ
ية الوطنيــة للحــد مــ  عمــل األطفــال، وتشــكيل  نــة توجيهيــة بر اســة أمــني عــام وزارة ســرتاتينال

ــــة بعمــــل األطفــــال، والــــت ال إعــــادة تشــــكيلها يف  ــــة واألهليــــة املعني العمــــل وممثلــــي ا هــــات الرمسي
 .2161 العام
نميـــة الجتماعيـــة، فقـــد قامـــد علـــى تطـــوير وطباعـــة وإصـــدار دليـــل تـــدرييب أمـــا وزارة الت -672

اســــتهدفد األطفــــال املتســــولني كفئــــة ، و لألخصــــا يني الجتمــــاعيني للحــــد مــــ  عمــــل األطفــــال
إضافة بند عمـل األطفـال  2118األطفال العاملني. هذا وم  خالل املشروع ارتأت الوزارة عام 

، وذلك لتفعيل تنفيذ أنشطة خاصـة لعمـل األطفـال. إل أنـأ ال للبنود املالية ضم  موازنتها العامة
إلغاء هذا البند بعد ذلك يف ميزانيتها للسنوات الالحقة، لعدم تـوفر املـوارد املاليـة الكافيـة للـوزارة، 

 وضعف املتابعة. 
 علـى توقيـو مـذكرة التفـاهم مـا بـني وزارة العمـل والصـندوق األردين اهلـامشي للتنميـة بناءا و  -673

، ال لوجبها إنشاء مركز الـدعم الجتمـاعي يف 2117كانون األول/ديسمر   61البشرية بتاري  
حي  تقوم الوزارة بتوفري التمويل الالزم م  املوازنة العامة  2118منطقة سحاب مو بداية العام 

كـز للدولة م  ضم  خمصصات األجندة، على أن يعمل املفتشون وكوادر الـوزارة بالتنسـيق مـو املر 
بتحويــل احلــالت وإجــراء الدراســات وتأســيس قاعــدة البيانــات، ويقــوم الصــندوق األردين اهلــامشي 

املركــز إىل مكافحــة عمــل  واإلشــراف علــى أعمالــأ. ويهــدف هــذا ومدسســاتأاملركــز  أعمــالبــندارة 
 .األطفال

  الاطط الو نية  الباارج (4) 
 األطفال عر التعليم عمل  مشروع مكافحة

 CHFمــ  قبــل مدسســة  2118/نوفمر دء بتنفيــذ الرنــامال يف شــهر تشــري  الثــاينال البــ -674
ـــــوط  لشـــــدون األســـــرة ووزارةالدوليـــــة واجمل ـــــس ال ـــــة  كويســـــد ســـــكوبالعمـــــل ومدسســـــة  ل للتنمي

ســنوات. ويســتهدف  4الجتماعيــة يف الشــرق األوســط وبــدعم مــ  وزارة العمــل األمريكيــة ملــدة 
لبلقـــاء، اربـــد، عمـــان، مأدبـــا، الزرقـــاء، العقبـــة والكـــر . الرنـــامال مثـــاين حمافظـــات وهـــي جـــرش، ا
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طفـل مـ  املعرضـني  4111طفل م  العمـل السـتغاليل و 4111ويهدف الرنامال إىل سحب 
خلطر العمل م  خالل توفري اخلدمات التعليمية ذات ا ودة وغريها م  األنشطة الت تسـعى إىل 

 لستغاليل.ياية األطفال أو املعرضني لال را  يف العمل ا
أمــــا اجمللــــس الــــوط  لشــــدون األســــرة فيتمثــــل دوره بتطــــوير السياســــات الوطنيــــة والســــعي  -675

لتعــــديل القــــوانني والتشــــريعات املتعلقــــة بعمــــل األطفــــال، ووضــــو اإلطــــار الــــوط  ملكافحــــة عمــــل 
األطفـــال، وإجـــراء البحـــوث والدراســـات والتنســـيق والتشـــبيك بـــني املدسســـات الوطنيـــة العاملـــة يف 

ال مكافحة عمل األطفال عر التعليم، وحشد دعـم صـناع القـرار وتوعيـة األهـل بأمهيـة التعلـيم م
ولخاطر عمل األطفال. لقد قام اجمللس بنجراء دراسة ميدانية حول "ا ثار النفسية والجتماعية 

ت بـــنجراء دراســـة ُتليليـــة للنصـــو  ل األطفـــال يف اململكـــة، وقـــام أيضـــاا وا ســـمية املرتتبـــة علـــى عمـــ
القانونيــة اخلاصــة بعمــل األطفــال، لبيــان الثغــرات التشــريعية يف القــوانني اخلاصــة بعمــل األطفــال، 
والت تتعـاريف مـو التفاقيـات الدوليـة الـت صـادقد عليهـا احلكومـة، أو املتعلقـة بـالتطبيق العملـي 
للنصــــوت علــــى أريف الواقــــو. وقــــد ال التنســــيق مــــو ا هــــات ذات العالقــــة وإرســــال التعــــديالت 

 القانونية املقرتحة ضم  مذكرات قانونية لدراستها واألخذ هبا.
ويتمثــل دور وزارة العمــل يف املســامهة يف تفعيــل القــوانني، وزيــادة الرقابــة علــى أصـــحاب  -671

تفعيل دور قسم مكافحـة عمـل األطفـال، واملسـامهة يف اا وأيض ،العمل، وتكثيف الرقابة والتفتيك
موضـوع عمـل األطفـال، واملسـامهة يف نشـر التوعيـة والتشـبيك  تطوير قدرات مفتشي العمل حـول

 مو مدسسات اجملتمو احمللي هبدف الوصول إىل األطفال العاملني. 
للتنمية الجتماعيـة يف الشـرق األوسـط  كويسد سكوبوتقوم ضم  الرنامال مدسسة  -677

ار التاليـة  تشـخيا حـالت بالتعاون مو وزراه الرتبيـة والتعلـيم وا معيـات الشـريكة، بتنفيـذ األدو 
عمـــل األطفـــال ووضـــو اخلطـــط للوصـــول إلـــيهم وســـحبهم مـــ  ســـوق العمـــل، وإحلـــاق األطفـــال 
املســحوبني مــ  العمــل باملســارات التعليميــة والتدريبيــة املناســبة هلــم. وتشــخيا حــالت األطفــال 

ارهم يف الســتغالل وتعزيــز بقــا هم واســتمر و املعرضــني للعمــل ووضــو خطــط لوقــايتهم مــ  العمالــة 
 مدرسة. 32ومجعية  23باإلضافة إىل تطوير القدرات املدسسية ملا ل يقل ع   ،التعليم
، واجمللــس CHFيــأ  مشــروع مكافحــة عمــل األطفــال عــر التعلــيم بالتعــاون مــو منظمــة  -678

للتنميــــة البشــــرية بــــدعم مــــ  وزارة العمــــل  كويســــد ســــكوب  الــــوط  لشــــدون األســــرة، ومدسســــة
ومــ  خــالل املشــروع فقــد ال إعــادة  .هبــدف احلــد مــ  عمــل األطفـال يف األردناألمريكيـة. وذلــك 

، لتكــون منــر 2112نيســان  8تشــكيل اللننــة الوطنيــة لعمــل األطفــال بر اســة وزارة العمــل يف 
احلــوار الــوط  لقضــايا عمــل األطفــال، واحملــر  الر يســي لصــياغة السياســات وتعــديل التشــريعات 

 والدفو هبا قدماا.
  61بتوقيـــو مـــذكرة تفـــاهم مـــو الصـــندوق األردين اهلـــامشي بتـــاري   وزارة العمـــلمـــد قاو  -672

هبـــدف تأســـيس أول مركـــز متخصـــا خلدمـــة العـــاملني وأســـرهم  2117كـــانون األول/ديســـمر 
 كــــانون الثــــاين/  6 منــــذ تأسيســــأ يف جنــــازات املركــــزإأهــــم  حيــــ  إن)مركــــز الــــدعم الجتمــــاعي( 
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تأسيس قاعدة بيانات و ، تدريب مفتشي العملو ، داينُتدي  مستمر للمسح املي ،2118 يناير
النتهاء م  مرحلة ُتليل البيانات اخلاصة بعمل األطفال والت مجعد خـالل وقد ال  .لدى املركز

مــــ  قبــــل مفتشــــي العمــــل وبــــاحثي مركــــز الــــدعم الجتمــــاعي وبلغــــد  2112-2118 العــــام
 .(67-7)حالة م  األطفال العاملني م  الفئة العمرية  2651
والــت تســتهدف املــدارد الــت ترتفــو هبــا  يــالت توعيــة ينفــذ مركــز الــدعم الجتمــاعيو  -681

األطفــال العــاملني لتــوعيتهم باملخــاطر  أســرنســب التســرب، إضــافة إىل احلمــالت الــت تســتهدف 
هم. سـحب وإعـادة  الت قد يتعريف هلا األطفال يف أماك  العمل وضياع فرصـة التعلـيم علـى أبنـا

 .طفال العاملني م  خالل تقدر منظومة متكاملة م  اخلدمات والرامالتأهيل األ
بالتعــاون مــو وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف ثالثــة  للمتســربني رنــامال تعليمــيكمــا ينفــذ املركــز ب -686

برنــامال اإلرشــاد ، و الثانية/الثالثــة للفتيــات والــذكور ضــم  ســتة صــفوف تعليميــة/مســتويات األوىل
والذي يهدف لتعديل سلو  األطفال العـاملني وتطـوير قـدراجم الجتماعيـة النفسي والجتماعي 
ـــــذواجم ـــــة والالمنهنيـــــة هبـــــدف تنميـــــة قـــــدرات األطفـــــال ، و ونظـــــرجم ل برنـــــامال األنشـــــطة الرتفيهي

إزــاد بــدا ل عــ  عمــل األطفــال ويايــة األشــقاء األصــغر ســناا مــ  ، إضــافة إىل بــرامال ومــواهبهم
  .لال را  املبكر يف سوق العم

توقيــــو مــــذكرة تفــــاهم مــــو منظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة كمــــا عملــــد الــــوزارة علــــى  -682
حي  تعكس مذكرة التفاهم هذه التفاق العـام الـذي توصـل إليـأ  2112يف عام  اليونيسيف()

ويايتهم م  ال ـرا  يف القـوى العاملـة  ،الطرفان لرعاية تعاون طويل األمد حملاربة عمل األطفال
علــى بنــود مــذكرة التفــاهم ال تقــدم  وبنــاءا  ،وإعــادة دمهــم بالعا لــة واجملتمــو يف األردن ،وانقبــل األ

 مقرتح إلعادة هيكلة وحدة عمل األطفال.

 ل غاثة اللننة الدولية  

أمهية التعلـيم وخمـاطر عمـل األطفـال، حيـ  ال بال القيام لشروع توعية النساء والفتيات  -683
 الــوعي لــدى الفتيــات واألمهــات حــول أمهيــة التعلــيم وخمــاطر العمــل مواضــيو تشــتمل رفــو تغطيــة

مــ  خــالل العديــد مــ  الورشــات التدريبيــة  هــاتوأم تايــفت 613لألطفــال وقــد مشلــد التغطيــة 
تنفيذ ورشات لرفو الوعي القانوين لـدى اا باإلضافة إىل توزيو عدد م  املواد التوعوية، وقد ال أيض

مموعـأ  د اخلاصة يف مناطق شرق عمان حي  مشلد الورشات مـااملعلمات العامالت يف املدار 
مــدارد وذلــك مــ  خــالل جلســات تدريبيــة باإلضــافة إىل توزيــو مــواد  8معلمــة عاملــة يف  634

 .توعية على املعلمات

 اإلدر ن علح الااطاا  -جيم 
مــ   امــد إدارة مكافحــة املخــدرات بعمــل العديــد مــ  الــرامال الوقا يــة ضــم  سلســلةق -684

ولغايـــة تارخيـــأ لعـــدد مـــ  ا هـــات منهـــا  أعـــوان  2166كـــانون الثاين/ينـــاير   6احملاضـــرات منـــذ 
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 23 ،مجعيـــــات، حماضـــــرة 68 ،هيئـــــة شــــباب كلنـــــا األردن ،حماضـــــرات 5، مكافحــــة املخـــــدرات
، حماضــرات 5 ،جتمــو  ــان املــرأة، حماضــرة 241 ،حماضــرة، مــدارد 22 ،أمانــة عمــان، حماضــرة

 حماضرات. 61 ،القطاع اخلات ،اضرةحم 51 ،املراكز الشبابية
 مــــــــــا بــــــــــنيأمـــــــــا بالنســــــــــبة إلحصــــــــــا ية األحــــــــــداث املضــــــــــبوطني بقضــــــــــايا املخــــــــــدرات  -685
 2166ويف العـام  اا حـدث 77بلـغ عـدد األحـداث  2161ففي العام  2161/2166 العامني
 .اا حدث 31 بلغ

املخــدرات أخطــار املشــاريو للوقايــة مــ   وتقــوم وزارة الرتبيــة والتعلــيم علــى تبــ  عــدد مــ  -681
املخـدرات  أخطـارمشروع التوعية الوقا ية لطلبة املـدارد مـ   وزارةتبند ال واملدثرات العقلية حي 

( دينــار مــ  موازنــة 61 111وال دعــم هــذا الرنــامال مــ  خــالل رصــد مبلــغ ) واملــدثرات العقليــة
 كمـا  ات العقليـة.املخـدرات واملـدثر  للتوعيـة مـ  أخطـار ، هبـدف إعـداد خطـط سـنويةالـوزارة سـنوياا 

التثقيف  وأساليبمهارات  إلكساهبمخطة سنوية لتدريب املرشدي  الرتبويني واملعلمني  عدادإيتم 
 املخدرات واملدثرات العقلية. أخطاراملتنوعة لتوعية الطلبة م  

مكافحـــة املخـــدرات واملدسســـات املعنيـــة  إدارةالتعـــاون والتنســـيق مـــو  ويضـــاف إىل ذلـــك -687
تـدريب و ، املخـدرات واملـدثرات العقليـة أخطـارالرامال الوقا ية والعالجية للحد م   إلعداد وتنفيذ

أخطـار املخـدرات واملـدثرات  الكوادر التعليمية م  معلمني ومرشدي  تربـويني يف مـال التوعيـة مـ 
 ،اخلطـرة ا فـةالتثقيف والتوعية لوقاية طلبة املـدارد مـ  التعـريف هلـذه  بأساليبالعقلية وتزويدهم 

 أخطـــارإعـــداد دليـــل املرشـــد الرتبـــوي يف التثقيـــف والتوعيـــة الوقا يـــة لطلبـــة املـــدارد مـــ   حيـــ  ال
لوقـــايتهم  والجتماعيــةاملهــارات الشخصـــية  الطلبــة إكســـاباملخــدرات واملــدثرات العقليـــة هبــدف 

تـــدريب فريـــق و  ويـــايتهم مـــ  التعـــريف للمشـــكالت ومنهـــا أخطـــار املخـــدرات واملـــدثرات العقليـــة.
الرتبــــوي يف خمتلــــف مــــديريات الرتبيــــة والتعلــــيم علــــى  اإلرشــــاد أقســــامرييب مــــ  رؤســــاء حمــــوري تــــد

 أقسـامتضـمني خطـط و  ،موضوعات تتعلق لنال التوعية م  أخطار املخدرات واملدثرات العقليـة
يف خمتلــف مــديريات الرتبيــة والتعلــيم بفعاليــات حــول التوعيــة  الرتبــوي واملرشــدي  الرتبــويني اإلرشــاد
 املخدرات واملدثرات العقلية. أخطارم  

 ضح ل  االسقغ   ا  ف   -دا  

 القطاليا الق القية  

مموعـة مـ  األفعـال  2161لقد جرم قانون العقوبات وبناء على القانون املعدل لسـنة  -688
الــت تنــدرا ضــم  الســتغالل ا نســي لألطفــال ومــ  ذلــك بغــاء األطفــال واســتخدامهم يف املــواد 

برضـاه  جترر م  خطف أو أبعد قاصر مل يكمل الثامنة عشرة م  عمـره ولـو ذلكاإلباحية  وم  
بقصــد نزعــأ مــ  ســلطة مــ  لــأ عليــأ حــق الوليــة أو احلراســة، وقــد شــدد القــانون العقوبــات إذا ال 

 خطف القاصر أو إبعاده باحليلة أو بالقوة. 
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د، وشـــدد كمـــا جـــرم قـــانون العقوبـــات كـــل مـــ  هتـــك عـــريف طفـــل بغـــري عنـــف أو جديـــ -682
العقوبـة يف حـال كــان هتـك العــريف بعنـف أو جديـد أو بــدوهنما إذا كـان الطفــل مل يكمـل الثانيــة 

 عشرة م  عمره.
قيـــادة أنثـــى دون  361ومــ  جهـــة أخـــرى فقـــد جـــرم قــانون العقوبـــات األردين يف املـــادة  -621

وكانـد تلـك  العشري  م  العمر ليواقعهـا شـخا مواقعـة غـري مشـروعة يف اململكـة أو يف اخلـارا،
يف اململكـــة أو يف اا األنثـــى ليســـد بغيـــاا أو معروفـــة بفســـاد األخـــالق، أو قيـــادة أنثـــى لتصـــبح بغيـــ

اخلــارا، أو قيــادة أنثــى ملغــادرة اململكــة بقصــد أن تقــيم يف بيــد بغــاء أو أن تــرتدد إليــأ، أو أنثــى 
د أن تقــيم يف لتغــادر مكــان إقامتهــا العــادي يف اململكــة ومل يكــ  ذلــك املكــان بيــد بغــاء، بقصــ

يـتم  بيد بغاء يف اململكة أو يف اخلارا أو أن ترتدد إليأ ألجل مزاولة البغـاء، أو قيـادة شـخا مل
الثامنة عشرة م  عمـره لرتكـاب فعـل اللـوا  بـأ، وفـريف علـى ذلـك عقوبـة مقـدارها احلـبس ملـدة 

 ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة م  ما ت دينار إىل  سما ة دينار.
وبالتــايل فقــد وفــر القــانون احلمايــة للــذكر واألنثــى وشــدد علــى احلمايــة اخلاصــة بــاألنثى  -626

بغ  النظر ع  عمرها، وذلك م  استغالهلا لغريف األنشـطة ا نسـية لقـاء مكافـأة أو أي شـيء 
 ملا نا عليأ الروتوكول.اا آخر م  أشكال العويف وفق

 بالتهديـد أنثـى قيـادة حـاول أو   قادكل م  366 كما عاقب قانون العقوبات يف املادة -622
 أو بغياا  ليسد أنثى اخلارا، أو قاد يف أو اململكة يف املشروعة غري املواقعة لرتكاب التخويف أو

 آخـر شـخا ليواقعهـا اخلـداع وسـا ل بنحـدى أو كـاذب ادعـاء بواسـطة األخـالق بفساد معروفة
 سنوات. ثالث إىل سنة م  باحلبس مشروعة، غري مواقعة

أيضـــاا  366ولغايـــات تـــوفري املزيـــد مـــ  احلمايـــة فقـــد عاقـــب قـــانون العقوبـــات يف املـــادة  -623
اا أو مادة أو أشياء أخرى قاصد باحلبس م  سنة إىل ثالث سنوات كل م  قام لناولة أنثى عقاراا 

 بذلك  ديرها أو التغلب عليها كي ميك  بذلك أي شخا م  مواقعتها مواقعة غري مشروعة.
نطلــــق يايــــة الطفــــل مــــ  ال ــــرا  يف أعمــــال البغــــاء عاقــــب قــــانون العقوبــــات ومــــ  م -624
إليــأ اا بــاحلبس حــىت ســتة أشــهر أو بغرامــة حــىت عشــري  دينــاراا كــل مــ  كــان معهــود 364 املــادة

العناية بولد يرتاوح عمره بني السد سنوات والسد عشـرة سـنة، ومسـح لـأ باإلقامـة يف بيـد بغـاء 
 أو بالرتدد عليأ.

 د اإلل حيةالاوا  

بـــاحلبس مـــدة ل تزيـــد علـــى ثالثـــة أشـــهر  362لقـــد عاقـــب قـــانون العقوبـــات يف املـــادة  -625
بغرامة ل تزيد على  سني ديناراا كل مـ  بـاع أو أحـرز بقصـد البيـو أو التوزيـو أيـة مـادة بذيئـة  أو

اد مطبوعــة أو خمطوطــة أو أيــة صــورة مشســية أو رســم أو منــوذا أو أي شــيء آخــر يــددي إىل إفســ
األخـــالق، أو طبـــو أو أعـــاد طبـــو مثـــل هـــذه األشـــياء واملـــواد بأيـــة طريقـــة أخـــرى بقصـــد بيعهـــا أو 
توزيعها، أو عريف يف حمل عام أي تصوير أو صورة مشسية أو رسم أو منوذا بذيء أو أي شـيء 
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أدار أو  آخر قـد يـددي إىل إفسـاد األخـالق، أو وزع مثـل هـذه األشـياء لعرضـها يف حمـل عـام، أو
خمطوطــة أو  يف إدارة حمــل يتعــاطى بيــو أو نشــر أو عــريف أشــياء بذيئــة مطبوعــة كانــد أواشــرت  

صورة مشسية أو رسوم أو منـاذا أو أيـة أشـياء أخـرى قـد تـددي إىل إفسـاد األخـالق، أو أعلـ  أو 
أذاع بأيــة وســيلة مــ  الوســا ل أن شخصــاا يتعــاطى بيــو هــذه املــواد واألشــياء البذيئــة أو طبعهــا أو 

ا أو عرضــها أو توزيعهــا، وبالتــايل فــنن القــانون منــو تعــاطي مثــل هــذه املــواد اإلباحيــة إعــادة طبعهــ
بغــ  النظــر عــ  اســتغالل الطفــل فيهــا أو حــىت البــالغني واعتــر أن تــداول مثــل هــذه املــواد الــت 

 ُتاكي األنشطة ا نسية أو تصوير لألعضاء ا نسية والرتويال هلا جرمية معاقب عليها.
تشــكيل  نــة مــ  ا هــات املعنيــة تعمــل علــى  ون مراقبــة ســلو  األحــداثقــان ويتضــم  -621

تطبيــق إجــراءات منــو التســول ومنــو بيــو التبــغ واملشــروبات الروحيــة واملــواد الطيــارة ملــ  مل يــتم ســ  
، ومـنعهم مـ  دخـول املالهـي الليليـة واحلانـات داخـل الفنـادق، ومنـو تقـدر النرجيلـة ةالثامنة عشر 

يف املقــاهي واملطــاعم وهلــا يف ســبيل ذلــك القيــام اــولت دوريــة هلــذه الغايــة  واملشــروبات الروحيــة
 وكتابة التقارير والتنسيب للوزير بنغالق حمالت املخالفني.

علـــى أنـــأ  62يف املـــادة  6288لســـنة  21كمـــا نـــا قـــانون الســـياحة وتعديالتـــأ رقـــم  -627
ة أو  لــك أيــة مهنــة ســياحية لغايــات تطبيــق أحكــام هــذا القــانون يعتــر حامــل الرتخــيا لمارســ

خمالفاا للتزاماتأ املنصوت عليها يف هذا القانون وواجباتأ املهنية يف أي م  احلالت التالية وذلك 
سواء كاند تلك اللتزامات والواجبات واخلـدمات متعاقـداا عليهـا أو كانـد مـ  األمـور املتعـارف 

 عليها 

الســياحة الوطنيــة أو املهــ  الســياحية  إذا ارتكــب عمــالا ماســاا لصــلحة أو مسعــة ")ا( 
لـــا يف ذلـــك ممارســـة املهنـــة بصـــورة تتنـــاىف مـــو األخـــالق وا داب العامـــة والنظـــام العـــام والعـــرف 

 السياحي ول حة ا داب والسلو  اخلات بكل منها".
 والســرتاحات واملطــاعم والســياحية الفندقيــة املنشــات وبنــاء علــى ذلــك نصــد تعليمــات -628

 األشــخات وحـول يايــة 7 يف املــادة 6222 لسـنة املهنيــة والواجبــات الليليـة النــواديو  السـياحية
  بأنأ (القاصري ) الصغار

 يف العــاملني مــ  الوكيــل أو لديــأ العامــل املوظــف أو الرخصــة لصــاحب زــوز ل (6") 
 شــخا أي إىل توفريهــا أو املشــروبات تقــدر املشــروب رخصــة لــأ صــدرت الــت الســياحي املرفــق
 املشــروبات يســتهلك أن عشــرة الثامنــة ُتــد شــخا ألي يســمح أو عشــرة الثامنــة ســ  ُتــد
 املوظـف أو هو قام إذا التعليمات وهلذه للقانون خمالفاا  يعتر وبالتايل السياحي املرفق يف الروحية
  ذاإ أو بذلك العاملني م  وكيلأأو  لديأ

 يشـــرتي بـــأن الغـــري يغـــري أو يشـــرتي عشـــرة الثامنـــة ســـ  ُتـــد الشـــخا كـــان )أ( 
  املشروب رخصة هلا صدرت الذي السياحي املرفق يف الروحية املشروبات يستهلك أو
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 عشرة الثامنة س دون  نأأ يعرف لشخا الروحية املشروبات الشخا اشرتى )ب( 
  هبا زوده أو

 شـــخا أي مـــ  يطلـــب أن لديـــأ العامـــل املوظـــف أو الرخصـــة لصـــاحب حيـــق )ا( 
 .الرمسية هويتأ يرز أن سنة ةعشر  مثاين م  قلأ نأأ يظهر

 شخصـــاا  وظـــف إذا خمالفـــاا  وكيلـــأ أو لديـــأ املوظـــف أو الرخصـــة صـــاحب يعتـــر (2) 
 ."الروحية املشروبات توفري أو بيو أو لتقدر عشرة الثامنة س  ُتد
كــل )أ(  2" املــادةيف  2161كمــا أورد القــانون املدقــد  ــرا م أنظمــة املعلومــات لســنة  -655
 أوالشـبكة املعلوماتيـة قصـداا كـل مـا هـو مسـموع  أو  طريق نظام معلومـات نشر ع أو أرسلم  
مل يبلـغ الثامنـة عشـرة مـ  العمـر يعاقـب شخصـاا ميـس  أو إىلمر ي مناف للحياء موجـأ  أو مقروء

( ثالمثا ــة دينــار ول تزيــد علــى 311وبغرامــة ل تقــل عــ  ) أشــهربــاحلبس مــدة ل تقــل عــ  ثالثــة 
وبغرامة ل تقـل  أشهريعاقب باحلبس مدة ل تقل ع  ستة  )ب(  دينار آلف(  سة 5111)

 دينــار كــل مــ  قــام قصــداا  آلف(  ســة 5111دينــار ول تزيــد علــى )  ســما ة( 511عــ  )
 أوعــــريف  أومعا ــــة  أوحفــــع  أو إعــــدادالشــــبكة املعلوماتيــــة يف  أوباســـتخدام نظــــام معلومــــات 

تــأثري مــ  مل يبلــغ الثامنــة  أوتتعلــق بتحــري   إباحيــة أعمــال أو أنشــطةتــرويال  أونشــر  أوطباعــة 
ُتريضــأ  أوبيعــأ  أوالتشــهري بــأ  أو اإلباحيــة واألعمــالاســتغاللأ يف الــدعارة  أوعشــرة مــ  العمــر 
 تسخريه يف ارتكاب جرمية. أوعلى الحنراف 

  ليقهم ل   ف  االتج ا  -ه ء 
نون منو الجتـار بالبشـر رقـم م  قا 3املادة فقد أوردت  باألطفال وبيعهموحول الجتار  -211

 أو إيـوا هم أونقلهـم  أو أشخاتاستقطاب " بأهنا بالبشر الجتار تعريفاا  را م 2112لسنة  2
 أشـــكالغـــري ذلـــك مـــ   أواســـتعماهلا  أواســـتقباهلم بغـــريف اســـتغالهلم عـــ  طريـــق التهديـــد بـــالقوة 

 أوسـتغالل حالـة ضــعف، ا أواسـتغالل الســلطة  أواخلـداع  أوالحتيــال  أوالختطـاف  أوالقسـر 
 أو، األشـخاتمزايـا لنيـل موافقـة شـخا لـأ سـيطرة علـى هـدلء  أوتلقي مبـالغ ماليـة  أو بنعطاء

اســــتقبال مــــ  هــــم دون الثامنــــة عشــــرة مــــىت كــــان ذلــــك بغــــريف  أو إيــــواء أونقــــل  أواســــتقطاب 
  الطــرق غــري ذلــك مــ أواســتعماهلا  أواســتغالهلم ولــو مل يقــرتن هــذا الســتغالل بالتهديــد بــالقوة 

ــــنا أن كلمــــة ال يف حــــني"، الســــابقة ــــر ال يف العمــــل  األشــــخاتاســــتغالل "تعــــ  ســــتغالل اعت
شـكل  يأ أويف الـدعارة  أو األعضـاءنزع  أوالستعباد  أوالسرتقاق  أواا العمل قسر  أوبالسخرة 

 ."الستغالل ا نسي أشكالم  
د العقوبــات املفروضــة علــى مــ  قــانون منــو الجتــار بالبشــر علــى تشــدي 2ونصــد املــادة  -216

مرتكيب جرا م الجتار بالبشر بأن يعاقب باألشغال الشاقة املدقتة مدة ل تزيد على عشر سـنوات 
نشــأ أو أوبغرامـة ل تقــل عـ   ســة آلف دينــار ول تزيـد علــى عشــري  ألـف دينــار علــى كـل مــ  
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شار  فيها، أو إذا كـان مـ   نظم أو أدار مجاعة إجرامية منظمة لالجتار بالبشر أو انضم إليها أو
بني اجمل  عليهم إناث أو ذوي إعاقة، أو إذا ارتكبد ا رمية م  خالل الستغالل يف الدعارة أو 
أي شــكل مــ  أشــكال الســتغالل ا نســي أو نــزع األعضــاء، كمــا شــدد العقوبــة أيضــاا إذا كــان 

ويل أو الوصـي، أو إذا كانـد األصـول أو الفـروع أو الـ أحـدمرتكب ا رمية زوجاا للمن  عليأ أو 
 ا رمية ذات طابو )عر وط (.

 اإلنســــان جســــم بأعضــــاء النتفــــاع فــــنا قــــانون وحــــول نقــــل األعضــــاء توخيــــاا للــــربح -212
 آخـر إىل حـي إنسـان م  العضو منأ على أن نقل 4 يف املادة 6277 لسنة 23 رقم وتعديالتأ

 الـنا ورد عقوبـة بـأي اإلخالل  أنأ دونالربح، وبني بقصد أو مادي بدل مقابل يتم أن زوز ل
 ل مــدة بــاحلبس القــانون هــذا ألحكــام خمالفــة ارتكــب مــ  كــل يعاقــب آخــر تشــريو أي يف عليهــا
 العقوبتني.  هاتني بكلتا أو دينار آلف عشرة ع  تقل ل بغرامة أو سنة ع  تقل

 8 ون املعدل رقـمالقانلوجب قانون العقوبات ويف مال خطف األطفال فقد ال تعديل  -213
، فيمـا يتعلــق بسـ  احلمايـة ا زا يــة للطفـل مــ  اخلطـف واإلبعـاد حيــ  كـان الــنا 2166لسـنة 
، وأصــبح الــنا ا ديــد مل يكمــل اخلامســة عشــرة مــ  عمــره قاصــر إبعــاد أوخطــف زــرم  الســابق
 226، وذلـك لوجـب نـا املـادة مل يكمـل الثامنـة عشـرة مـ  عمـره قاصـر إبعـاد أوخطف  زرم
 انون العقوبات األردين.م  ق

ــــــرت  واإلمهــــــال وفقــــــاا  -214 ــــــات ســــــ  احلمايــــــة ا زا يــــــة يف جــــــرم ال كمــــــا رفــــــو قــــــانون العقوب
دون السـنتني  الطفـلتـر  ، يف حني كان النا السابق زرم اخلامسة عشرةإىل س   282 لمادةل

علـى وجــأ  أوتعـري  حياتــأ للخطـر،  إىلددي بشــكل يـمعقـول  أومـ  عمـره دون ســبب مشـروع 
 .لصحتأاا مستدمياا يسبب ضرر  أنحيتمل 
كمــا وقــد تضــمند اخلطــة الوطنيــة للطفولــة عــدداا مــ  احملــاور املرتبطــة  مايــة الطفــل مــ   -215

الســتغالل، وبينــد أهــم األنشــطة الر يســية الواجــب تنفيــذها لتــوفري هــذه احلمايــة لألطفــال، وقــد 
الـــذي أعـــده  2112-2114عـــوام تقريـــر إجنـــازات اخلطـــة الوطنيـــة األردنيـــة للطفولـــة لألعكـــس 

ات الـــت نفـــذت ضـــم  نطـــاق متابعـــة وتقيـــيم اخلطـــة اإلجنـــاز اجمللـــس الـــوط  لشـــدون األســـرة، أهـــم 
تطوير معايري وآليات للتعرف على األطفال املعرضني للخطـر مـ  خـالل الوطنية للطفولة  فقد ال 

مديريــة األمـــ  /ة األســرةيايـــإدارة الدراســات الجتماعيــة الــت يقـــوم هبــا الباحــ  الجتمــاعي يف 
تطـوير خـدمات اإلرشـاد األسـري حلـل ، و وم  خالل التقارير الطبية وخاصة الطـب الشـرعي العام

، وم  ذلك فقد ال تعديل قانون أصـول املشاكل األسرية قبل تفاقمها وخاصة يف احملاكم الشرعية
 لوجـب قـانون 66ة احملاكمات الشرعية وتضمني مكاتب اإلرشاد والتوفيق األسري يف نا املـاد

  .2117لسنة  51 رقم املعدل الشرعية احملاكمات أصول
 8قامد وزارة العمل بتوقيو مذكرة تفاهم مو اجمللس الـوط  لشـدون األسـرة بتـاري  وقد  -211

تشــكيل اللننــة الوطنيــة ملكافحــة عمــل لوجــب مــذكرة التفــاهم حيــ  ال . 2112نيســان/أبريل 
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احملـر  إضـافة إىل أهنـا ة املبـادرات الوطنيـة املتعلقـة بعمـل األطفـال على مراجع والت تعملاألطفال 
 الر يسي لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفو هبا قدماا.

ويسـتهدف الرنـامال مثانيـة وملدة أربو سنوات،  2118ال البدء بتنفيذ الرنامال يف عام   -270
الزرقـاء، العقبـة والكـر . ويهـدف الرنـامال حمافظات وهي جرش، البلقاء، اربد، العاصمة، مأدبـا، 

مـــ  خـــالل تـــوفري اخلـــدمات التعليميـــة ذات  الســـتغالليةطفـــل مـــ  العمالـــة  4111إىل ســـحب 
ا ـــودة وغريهـــا مـــ  األنشـــطة الـــت تســـعى إىل يايـــة األطفـــال أو املعرضـــني لال ـــرا  يف العمالـــة 

 .الستغاللية

ذكرة تفـــاهم مـــو منظمـــة األمـــم املتحـــدة قامـــد وزارة العمـــل بتوقيـــو مـــجهـــة أخـــرى  مــ و  -218
املساعدة الفنية إلنشاء وحدة  لغايات تقدر 2112أيار/مايو  28 للطفولة )اليونيسيف( بتاري 

 عمل األطفال وتزويدها باملوارد املطلوبة لتعمل بالشكل املناسب.
ــــاســــرتاتينوقــــد تضــــمند ال -212 ــــت ال إطالقهــــا بت ــــو الجتــــار بالبشــــر ال ــــة ملن  2ري  ية الوطني

وإطـــار العمـــل املنبثـــق عنهـــا أربعـــة حمـــاور ر يســـية هـــي  حمـــور الوقايـــة، وحمـــور  2161آذار/مـــارد 
احلمايـــة، وحمـــور املالحقـــة القضـــا ية، وحمـــور بنـــاء الشـــراكات والتعـــاون احمللـــي واإلقليمـــي والـــدويل، 
ة وأكــدت علــى تبــ  هنــال حقــوق اإلنســان الــذي ينســنم مــو املعــايري الدوليــة يف يايــة ومســاعد

م  جرا م الجتار بالبشر وخاصة األطفال مـو مراعـاة مصـاحل واملتضرري  اجمل  عليهم )الضحايا( 
 الطفل الفضلى.

 ذا  صلة اجوانب أخا  - ا  
مــ  جهــة أخــرى محــنح الطفــل مــ  خــالل التشــريعات األردنيــة احلمايــة مــ  الســتغالل يف  -261

علـى  6221لسـنة  8عديالتـأ رقـم مـ  قـانون العمـل وت 77العمل القسـري حيـ  نصـد املـادة 
أنأ  ")ب(. إضافة إىل أي عقوبة ورد النا عليها يف التشريعات النافذة يعاقـب صـاحب العمـل 

عامـــل بصـــورة جريـــة أو ُتـــد التهديـــد أو بالحتيـــال أو أي عـــ  أي خمالفـــة يرتكبهـــا باســـتخدام 
تزيد على  ة دينار )ول(  سما 511باإلكراه لا يف ذلك حنز وثيقة سفره بغرامة ل تقل ع  )

( ألــف دينــار، ويعاقــب بالعقوبــة ذاجــا الشــريك واحملــريف واملتــدخل يف هــذا الســتخدام  6111)
)ا( تضـــــاعف الغرامـــــات املنصـــــوت عليهـــــا يف الفقـــــرتني )أ( و)ب( مـــــ  هـــــذه املـــــادة يف حالـــــة 

 التكرار(".
مـال الزراعـة مشـول ع 2118لسـنة  48قـم ر  تضم  القانون املعـدل لقـانون العمـل كما -266

والعاملني يف املنازل، والذي  حيتمل أن يندرا ضمنهم أطفـال عـاملون، وبالتـايل فقـد أمـ  احلمايـة 
للســ  والظــروف احملــددة لوجــب القــانون اا لألطفــال الــذي  يعملــون ضــم  اإلطــار القــانوين ووفقــ

 واملعايري الدولية.
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الواجـب منحهـا للطفـل العامـل نا قانون العمل األردين على مموعة مـ  احلقـوق  وقد -262
 أل  القــانوين يف بيئــة العمــل وبتوافــق مــو التفاقيــات الدوليــة والــت حــددت ســ  العمــل بــ اإلطــاريف 

سـنة،  61  بوتقـدم عـ  ذلـك بتحديـد سـ  العمـل  سنة حىت أن قانون العمل جـاء 65 يقل ع 
السادسـة عشـرة حـال تشـغيل احلـدث الـذي مل يكمـل  بـأيل زـوز  نـأأحي  نا القـانون علـى 

 صورة م  الصور. بأيم  عمره 
 احلــدث تشــغيل زــوز علــى أنــأ ل 6221 لســنة 8 رقــم وتعديالتــأ العمــل قــانون ونــا -263
 وُتــدد بالصـحة املضــرة أو املرهقـة أو اخلطــرة األعمـال يف عمـره مــ  ةعشـر  الثامنــة يكمـل مل الـذي
 .املختصة الرمسية اتا ه آراء استطالع بعد الوزير يصدرها بقرارات األعمال هذه

سـنة بــدلا  68تعـديل الـنا القــانوين ورفـو الســ  القـانوين لألعمــال اخلطـرة إىل ســ   وال -264
 ، ويشــار إىل أن هنــا  قــرار2114لســنة  66لوجــب القــانون املعــدل رقــم ســنة وذلــك  67مــ  

حــدد والــذي  6227وتعديالتــأ لســنة  باألحــداثاملضــرة  أواملرهقــة  أواخلطــرة  باألعمــالخــات 
فيهــا ومــ  هــذه ل زــوز تشــغيل احلــدث الــذي مل يكمــل الثامنــة عشــرة مــ  عمــره األعمــال الــت 

، فقـد الرتفيأ العامـة والنـوادي الليليـة أماك يف املكاتب والفنادق واملطاعم ويف  األعمال ،األعمال
 2166قــــرار خــــات باألعمــــال اخلطــــرة أو املرهقــــة أو املضــــرة بالصــــحة لألحــــداث لســــنة صــــدر 

حزيران/يونيـأ  61بتـاري   5128مـ  عـدد ا ريـدة الرمسيـة رقـم  2168نشور علـى الصـفحة املو 
األعمــــال ذات املخــــاطر ، و األعمــــال ذات املخــــاطر ا ســــديةوالــــذي مشــــل حظــــر كافــــة  2166

أي عمل يستغل ا سد ألغرايف   وهي األعمال ذات املخاطر األخالقية، و النفسية والجتماعية
ل يف الفنـــادق ويف أمـــاك  الرتفيـــأ العامـــة والنـــوادي الليليـــة واملقـــاهي األعمـــا، و جنســـية ومـــا شـــابأ

أي أعمــال تشــتمل علــى بيــو وتقــدر التبــغ واألراجيــل واخلمــور، وكــل مــا هــو ، و اإلنرتنــدومقــاهي 
األعمـــال الـــت تتطلـــب وجـــود احلـــدث ، إضـــافة إىل ىلوجـــب قـــوانني أخـــر  68ممنـــوع ُتـــد ســـ  

املخــاطر البيولوجيــة ، و املخــاطر الفيزيا يــة، و طر الكيميا يــةاملخــااألعمــال ذات  كمــا حظــر  اا،منفــرد
تــالؤم اإلنســان مــو ا لــة )املخــاطر األرغونوميــة و  (/طفيليــات وغريهــاترييابك/فريوســات)وا رثوميــة 

 (.وأدوات العمل
قـد تنـاول  6288لسـنة  66كما أن قانون املخدرات واملدثرات العقلية وتعديالتـأ رقـم  -265

واعتـر أن  8ث يف مال املخدرات واملدثرات العقلية وذلك لوجـب نـا املـادة فكرة تشغيل احلد
اســتخدام احلــدث يف إنتــاا أو صــنو أيــة مــادة خمــدرة أو مــدثرات عقليــة أو شــراء أو بيــو أي مــواد 

زراعتهــا أو  مــ  النباتــات املنتنــة ملثــل تلــك املــواد أو املــدثرات أواا خمــدرة أو مــدثرات عقليــة أو نباتــ
 خزهنا جرمية يعاقب عليها باألشغال الشاقة املدبدة. نقلها أو
كما نا قانون األحداث على أنأ يعتر حمتاجاا للحماية والرعاية م  تنطبق عليـأ حالـة  -261

مــــ  احلــــالت ومنهــــا مــــ  قــــام بأعمــــال تتعلــــق بالــــدعارة أو الفســــق أو إفســــاد اخللــــق أو القمــــار 
 ي  اشتهر عنهم سوء السرية، أومل يكـ  لـأ حمـالا خدمة م  يقومون هبذه األعمال أو خالط الذ أو

أو كــان يبيــد عــادة يف الطرقــات، أومل يكــ  لــأ وســيلة مشــروعة للتعــيك أو عا ــل مــد   اا مســتقر 
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أو غـري شـرعي لوالـد اا شـرعياا مها متـوفني أو مسـنونني أو غـا بني، أو كـان ابنـأحدوكان والداه أو 
و أي مـــ  أبنا ـــأ ســـواء كـــانوا شـــرعيني أو غـــري ســـبق لـــأ أن أديـــ  بارتكـــاب جـــرم خمـــل بـــا داب مـــ

تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد اخللـق أو  أعمالالتسول أو ب أعمالشرعيني، أو م  استغل ب
 خدمة م  يقومون هبذه األعمال أو يف أي أعمال غري مشروعة.

عي وتضمند مسودة قانون األحداث ا ديد إضافة الطفل العامـل خـارا اإلطـار التشـري -267
 الذي نا عليأ قانون العمل والتفاقيات الدولية ذات العالقة. 

يبلغـوا  لقد وفرت التشريعات األردنية ضمانات خاصة لعدم إشرا  األشخات الـذي  مل -308
مباشـراا يف األعمـال احلربيـة، حيـ  جـاءت التشـريعات لتـوفر اا مـ  العمـر إشـراك ةس  الثامنة عشـر 

م  اتفاقية حقـوق الطفـل والـت  28ملا ورد يف الفقرة الثالثة م  املادة  اا احلد األد  م  احلماية وفق
تنا على " تنو الدول األطراف ع  جتنيد أي شـخا مل تبلـغ سـنأ  ـس عشـرة سـنة يف قواجـا 
املسلحة. وعند التننيد م  بني األشخات الذي  بلغد سنهم  س عشرة سـنة ولكنهـا مل تبلـغ 

". حي  سناا  أكرل األطراف أن تسعى إلعطاء األولوية مل  هم مثاين عشرة سنة زب على الدو 
هذه احلماية للحد األد  للتننيد  0253 لسنة 3)ب( م  قانون خدمة األفراد رقم 7وفرت املادة 

حي  تقضي اـواز عـدم جتنيـد إل مـ  أكمـل السادسـة عشـرة مـ  عمـرة، كمـا جـاءت تعليمـات 
سـنة وهـذا هـو  08  بة التننيد فقـد حـددت سـ  التننيـد التننيد يف القوات املسلحة لتنظم عملي

يكلــف  0280لســنة  32)أ( مــ  قــانون خدمــة العلــم رقــم 2 لــنا املــادة املعمــول بــأ حاليــاا اســتناداا 
خبدمــة العلــم كــل أردين ذكــر يكمــل الثامنــة عشــرة مــ  عمــره وحســبما تقــرره القيــادة العامــة هلــذه 

"يشـرت  فـيم  يعـني برتبـة ضـابط أن  0200لسـنة  27الغاية. كما حدد قانون خدمة الضبا  رقـم 
 0253لسـنة  3)ب( م  قانون خدمـة األفـراد رقـم 7( عاماا" واشرتطد املادة 05يكون قد أكمل )

يكمل  على عدم جواز جتنيد م  مل 0200لسنة  27)ب( م  قانون خدمة الضبا  رقم 02 واملادة
بة للضبا . كما أنأ ل يشـار  يف العمليـات بالنس ةبالنسبة لألفراد والسابعة عشر  ةالسادسة عشر 

مــ  العمــر. أمــا فيمــا يتعلــق بــالتطوع بــالقوات  ةالعســكرية أي جنــدي إل بعــد بلــوغ الثامنــة عشــر 
املسلحة األردنية فننأ ل يوجد تطوع يف القوات املسلحة األردنية ويف حال الرغبة بالتننيد يكون 

عليمـــات. حيـــ  خيضـــو الراغـــب يف التننيـــد إىل وفـــق الشـــرو  املنصـــوت عليهـــا يف القـــوانني والت
شــرو  التننيــد الــواردة يف قــانوين خدمــة األفــراد والضــبا  باإلضــافة إىل تعليمــات القيــادة العامــة 
ـــأ قـــد ال إيقـــاف التننيـــد  والـــت ُتظـــر جتنيـــد أي شـــخا مل يبلـــغ اخلامســـة عشـــر. فضـــالا عـــ  أن

 سنة. 08الطوعي قبل س  
األلغـام مـ  املالحظـات اخلتاميـة بشـأن  58الـواردة يف الفقـرة  ةفيما يتعلق بتوصـية اللننـو  -302

القوات املسلحة األردنية عملد علـى إزالـة األلغـام مـ  وادي األردن ومدينـة العقبـة ، فنن األرضية
اإلزالـة يف هـذه املنـاطق ولكـ  حرصـاا مـ   أعمالإكمال  3008حي  أعلند عام  0222منذ عام 

ملنطقـــة وخاصـــة األلغـــام املفقـــودة فقـــد ال تشـــكيل عـــدة فـــرق مـــ  اهليئـــة علـــى التأكـــد مـــ  تطهـــري ا
حيـ  نفــذت وتنفــذ برنـامال البحــ  والتفتــيك عــ   3002القـوات املســلحة واهليئــة منـذ بدايــة عــام 
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األلغام املفقودة واستطاعد العثور على قسم منها وال عمل كافة اإلجراءات املمكنة على مناطق 
ا ألصـحاهبا يف القريـب العاجـل وسـوف تكمـل إجراءاجـا شاسعة يف وادي األردن وسـيتم تسـليمه

 البح  والتفتيك يف بقية املناطق. يف
أمــا بالنســبة ملنطقــة وادي عربــة والعقبــة الــت كانــد توجــد فيهــا حقــول ألغــام وال إزالتهــا  -221

 .2118وتسليمها للحكومة يف عام 
 3008 امال إزالـة األلغـام منـذ العـاماهليئـة تنفـذ بـر  فـننبالنسبة ملنطقة احلـدود الشـمالية  أما -330

مــ  ثلثــي األلغــام املزروعــة ومــ  املتوقــو إهنــاء العمــل مــو بدايــة هــذا العــام علمــاا بــأن  وال إزالــة أكثــر
اهليئــة ســتعمل عمليــات التحقــق والبحــ  يف تلــك املنطقــة حلــني تطبيــق كافــة إجــراءات الســالمة 

 .املتاحة لديها
اهليئـة بـدأت منـذ  فـننخمـاطر األلغـام وخملفـات احلـروب  أما بالنسبة حلمالت التوعية مـ  -222
بتنفيــذ يلــة واســعة حيــ  اســتطاعد ولغايــة ا ن مــ  تغطيــة كافــة حمافظــات الشــمال  3005عــام 

ووادي األردن وتســتمر احلملــة لتغطيــة كافــة املنــاطق الــت كانــد متــأثرة باأللغــام وخملفــات احلــروب 
وخملفـات احلـروب مقارنـة مـو املاضـي قبـل القيـام  حي  أصبح م  املالحـع نـدرة حـوادث األلغـام

 . مالت التوعية
مــــ  املالحظــــات  21الــــواردة يف الفقــــرة وضــــم  املالحظــــات اخلتاميــــة وتوصــــية اللننــــة  -223
يشـــار إىل أن وليـــة املركـــز الـــوط  حلقـــوق اإلنســـان واســـعة وشـــاملة ول تتنـــاول ا انـــب  ،اخلتاميـــة

 56 مـ  قـانون املركـز الـوط  حلقـوق اإلنسـان رقـم 5 املـادةاألم  والعسكري فقط  فسنداا لنا 
انتهاكـــات  فننـــأ يعمـــل علـــى ُتقيـــق أهدافـــأ مـــ  خـــالل معا ـــة أيـــة جتـــاوزات أو 2111لســـنة 

ومتابعتهـا مـو السـلطة التنفيذيـة أو التشـريعية أو املرجــو القضـا ي املخـتا إليقافهـا وإزالـة آثارهــا، 
 بقة م  ا هات املختصة ملعا ة أي انتها .ول يشرت  حصول املركز على موافقة مس

املركز الوط  حلقـوق اإلنسـان صـالحياتأ وأحكامـأ وفقـاا للمبـادئ املتعلقـة لركـز  يستمدو  -224
ويف هــذا الســياق يتمتــو املركــز باســتقالل تــام يف  ،املدسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان مــ  قانونــأ
 واإلنسانية املتعلقة  قـوق اإلنسـان سـنداا لـنا املـادةممارسة أنشطتأ وفعالياجا الفكرية والسياسية 

 8 م  قـانون املركـز الـوط  حلقـوق اإلنسـان املسـتقاة أحكامـأ مـ  قانونـأ، و سـب نـا املـادة 1
فللمركــــز أن يطلــــب أي معلومــــات أو بيانــــات أو إحصــــاءات يراهــــا لزمــــة لتحقيــــق أهدافــــأ مــــ  

 61 لـنا املـادةاا واسـتنادطلـب دون إبطـاء، ا هات ذات العالقـة، وعلـى هـذه ا هـات إجابـة ال
مــ  قــانون املركــز فلــأ احلــق يف زيــارة مراكــز التوقيــف ودور رعايــة األحــداث، وأي مكــان عــام يبلــغ 

 نأ قد جرى أو جتري فيأ جتاوزات على حقوق اإلنسان.أعنأ 
 ويوجــد يف املركــز الــوط  حلقــوق اإلنســان وحــدة متخصصــة لوضــوع املــرأة والطفــل هــذا -225
مــ  حمــام وأخصــا ي وباحــ  اجتمــاعي، ووحــدة أخــرى معنيــة باســتقبال كافــة الشــكاوى  تتكــون

الــت يتكــون األعضــاء  شــكاوىاملتعلقــة  قــوق اإلنســان لــا فيهــا األطفــال، وهــي وحــدة الرصــد وال



CRC/C/JOR/4-5 

GE.13-41619 64 

فيها مـ  حمـامني متخصصـني يعملـون علـى اسـتقبال كافـة الشـكاوى والنتهاكـات ومـ    العمـل 
 شــكاوىالوحــدات املختصــة يف املركــز، فــنن الكــادر اإلمجــايل املعــ  باســتقبال  علــى إحالتهــا إىل

أشــخات مــنهم  ســة حمــامني وأخصــا ي اجتمــاعي فهــو يعتــر ُتــدي   ســتةالطفــل ومتابعتهــا هــو 
 .كبري لعمل املركز

تعـد عمليـة رصـد انتهاكـات حقـوق الطفـل وتقيـيم التقـدم  فيما يتعلق باملوارد املادية، أما -221
ز يف تنفيذ التفاقية على الصعيدي  احمللي والوط  م  األمور الت تتطلب مبالغ ماليـة مرتفعـة احملر 
شـــرا ح اجملتمـــو الـــوط  واملدسســـات ذات العالقـــة والهتمـــام  الوصـــول إىل كافـــة أجـــلمـــ  اا جـــد

صصـة هلـذه يف املركـز واملخ املـوارد املاليـة املتـوافرة قلـة إل أنوتعزيز حقوق األطفال،  لوضوع ياية
 مــ  الــدعم املــوارد املاليــة للمركــز تتكــون حيــ  إنالغايــة عملــد علــى احلــد مــ  أداء هــذه املهمــة، 

 والوصـــايا واهلبـــات الـــت يقـــوم هبـــا والترعـــات وريـــو األنشـــطة واملشـــاريو احلكومـــة مـــ  املـــايل املقـــدم
ى علــ املنشــور 2111 لســنة 56مــ  قــانون املركــز رقــم  21نــا املــادة  حســب والوقــف وذلــك

تشـــري  األول/أكتـــوبر  61 تـــاري  4787ا ريـــدة الرمسيــة رقـــم  مـــ  عـــدد 4121رقـــم  الصــفحة
2111. 
علــى هــذه التحــديات فــنن املركــز عمــد علــى تأســيس شــبكة حمــامني مــ  خمتلــف  وللحــد -227
يعملـــون علـــى املســـاعدة يف اســـتقبال الشـــكاوى ورصـــد النتهاكـــات تســـهيالا علـــى  اململكـــةأحنـــاء 

 تتــوافر هلــم القــدرات املاليــة واملاديــة للقــدوم إىل املركــز وتقــدر الشــكاوى حيــ  املــواطنني الــذي  ل
 ( يعملون متطوعني مو فريق عمل املركز.62يبلغ عدد احملامني )

ويشـــار يف ذلـــك إىل أنـــأ ال إنشـــاء ديـــوان   لإن ررر ء ركقرررب  رررري  الاظررر لم االهقاررر م  -228
مــ  عــام  /فرايرملــأ يف األول مــ  شــبا ع وبــدأ 2118لســنة  66املظــامل لوجــب القــانون رقــم 

وهو ميارد عملأ مـ  خـالل الصـالحيات املمنوحـة لر يسـأ لوجـب القـانون باسـتقاللية  ،2112
 ومهامــــأ صــــالحياتأ الــــر يس ميــــارد" مــــ  هــــذا القــــانون علــــى أنــــأ  8تامــــة حيــــ  نصــــد املــــادة 

 أو جهــة أي مــ  أوامــر وأ تعليمــات أي يتلقــى ول للقــانون إل عليــأ ســلطان ول تامــة باســتقاللية
 . سلطة"
 ر ـيس تنسـيب علـى بنـاء الـوزراء ملـس مـ  أن تعيني ر يس ديوان املظامل يـتم بقـرار كما -222
  .السامية امللكية باإلرادة القرار يقرتن أن على الوزراء
   م  قانونأ 62للمادة اا ديوان املظامل املهام والصالحيات التالية وفق ويتوىل -231

ر يف الشكاوى املتعلقـة بـأي مـ  القـرارات أو اإلجـراءات أو املمارسـات أو النظ )أ( 
أفعــال المتنــاع عــ  أي منهــا الصــادرة عــ  اإلدارة العامــة أو موظفيهــا ول تقبــل أي شــكوى ضــد 

جهــة إداريــة أو قضــا ية أو إذا كــان أي أمــام اا قانونــاا اإلدارة العامــة إذا كــان مــال الطعــ  هبــا قا مــ
 جهة قضا ية أو ال صدور حكم قضا ي فيها أي مام أاا موضوعها منظور 
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التوصية بتبسيط اإلجراءات اإلدارية لغايات  كني املواطنني م  السـتفادة مـ   )ب( 
اخلـدمات الـت تقـدمها اإلدارة العامـة بفاعليــة ويسـر وذلـك مـ  خـالل مــا يقـدم إليـأ مـ  شــكاوى 

ظمــة أو التعليمــات أو التفاقيــات الدوليــة، هبــذا اخلصــوت ســواء كانــد املخالفــة للقــانون أو األن
، وتنصـرف هـذه وخماطبة اإلدارة للعمل على تصويب األوضاع وتاليف مـا وقـو مـ  خطـأ مسـتقبالا 

اململكــة حيــ  يقــدم القاصــر  أريفاخلدمــة إىل البــالغ والقاصــر واألردين وغــري األردين املقــيم علــى 
 التظلم بواسطة وليأ أو ممثلأ القانوين.

م ديوان املظامل بعملة م  خالل توفر الكـوادر القانونيـة املدهلـة سـواء يف مـال تلقـي ويقو  -166
ـــــدوا ر األخـــــرى  ـــــق وتقـــــدر الستشـــــارات وكـــــذلك ال الشـــــكاوى والتظلمـــــات أو يف مـــــال التحقي

، ولــأ موازنــة خاصــة ضــم  موازنــة الدولــة، إذ يتــوىل ر ــيس الــديوان مهمــة إعــداد مشــروع املســاندة
للــديوان وتقــدميها إىل ملــس الــوزراء إلقرارهــا واعتمادهــا وإدراجهــا ضــم  املوازنــة املوازنــة الســنوية 
 العامة للدولة.

يـتم إرسـالأ إىل ملـس الـوزراء يضـمنأ نتـا ال أعمالـأ عـ  السـنة اا سنوياا ويعد الديوان تقرير  -161
عيــان الســابقة ورأي ا هــة املختصــة ذات العالقــة وعلــى ر ــيس الــوزراء تزويــد كــل مــ  ملســي األ

والنــواب بنســخة مــ  التقريــر وذلــك يف بدايــة كــل دورة عاديــة جمللــس األمــة. ول شــك أن التقريــر 
يتضــم  عمليــة الرصــد والتقيــيم ملــدى اســتنابة ا هــات املتظلمــة مــ  إجراءاجــا أو قراراجــا ومــدى 

 التقدم احملرز على كافة األصعدة.
    

 


