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مية ااولت حوج الي ا يف اليت اتخرتتهل الممتكرة تقفقف الممتكة اام نية الهلش  
لينفيررت ومعمررلج محكررلم و نررو  البفوتوكرروج اياييررلمح المتفررة  لتفل يررة حقرروق 
الطفررل الميقتررة  بيرر  االفررلج و لررل  االفررلج واترريل ج االفررلج  ررت المرروا  

 اإل لحية

 اق اة -مويا  
الربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة يســر األردن تقــدمي تقريــره األو  نصــوص تنفيــذ أحكــام  -3

حقـوق الطفــل املتعلــق ببيـع األطفــال وبغــاء األطفـال واســتغالل األطفــال يف املـواد اإلباحيــة وذلــ  
 من الربوتوكول الختياري. 31من املادة  3حلكم الفقرة اً إنفاذ
ن حكومـــة اململكـــة األردنيـــة اهلاديـــة قـــد صـــادقت علـــى الربوتوكـــول الختيـــاري أيـــذكر بـــ -1
تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة ل

مــن عــدد اجلريــدة الرعيــة  4 158، ومت نشــره يف اجلريــدة الرعيــة علــى الصــفحة 1116يف عــام 
قـــــدم أيـــــة يأن األردن مل إىل  ، إاـــــافة1116تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  36بتـــــاري   4787رقـــــم 

ى املواد املدرجة امن الربوتوكول. وتـأ  مصـادقة األردن علـى الربوتوكـول الختيـاري  ُتفظات عل
كدليل على التـزام األردن علـى أعلـى املسـتويات بالطفولـة وحرصـه علـى تـوفري كافـة أنـوا  احلمايـة 

 والرعاية واألمن لألطفال.
يـذ بنـود اتفاقيـة حول تنف 1114تقريره الثالث الذي قدمه يف عام إىل  وإذ يشري األردن -1

حقــوق الطفــل والــذي اشــتمل علــى املعلومــات األساســية حــول الدولــة الطــرف يف التفاقيــة، فــ ن 
هــذا التقريــر ســوف يقتصــر علــى التشــريعات الوطنيــة والتــدابري الــيت اوــذها األردن لتنفيــذ وإعمــال 

 أحكام الربوتوكول الختياري.

 ابل ئ تو يهية علاة -ثلنيلا  

   اليقفقفعمتية مع ا -ملف 
التقريــــر وزارة ايارجيــــة واينلــــن الــــوطين لشــــؤون األســــرة بالتعــــاون مــــع املؤسســــات  أعــــد -4

الوطنية الرعية ذات العالقة، من خالل جلنة توجيهية إلعداد التقرير برئاسـة مشـرتكة مـا بـني وزارة 
وية األمنـــاء ايارجيـــة يف حكومـــة اململكـــة األردنيـــة اهلاديـــة واينلـــن الـــوطين لشـــؤون األســـرة وعضـــ

العــامني مــن الــوزارات ذات العالقــة ببنــود الربوتوكــولني، وجلنــة فنيــة مــن املؤسســات الوطنيــة الرعيــة 
ذات العالقــة للمســامهة يف رفــد التقريــرين باملعلومــات املطلوبــة، كمــا مت تشــكيل جلنــة خــرباء إعــداد 
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ســامهت يف اإلعـــداد  التقريــر مــن كـــل مــن وزارة ايارجيـــة واينلــن الــوطين لشـــؤون األســرة، حيـــث
 . 3الوزارات واملؤسسات الرعية الوارد ذكرها يف املرفق رقم 

 افاعل  المبل ئ القلاة يتفل ية حقوق الطفل - ل  
مراعــاة هــذه املبــادئ يف التقــارير الدوريــة املقدمــة مــن األردن إىل  ســبق وأن متــت اإلشــارة -5

يف هـذا التقريـر اسـتعرال التشـريعات  اً حول تطبيـق اتفاقيـة حقـوق الطفـل كمـا وسـوف يـتم لحقـ
والــربامج والتــدابري والسياســات الــيت تعكــن التــزام األردن دــذه املبــادئ لــد  تطبيــق أحكــام هــذا 

 الربوتوكول الختياري.

 اسلهمة تطبية البفوتوكوج اياييلمح  ت منفلذ اتفل ية حقوق الطفل - يم 
جــل تطبيــق الربوتوكــول الختيــاري يف إنفــاذ لقــد ســامهت التــدابري الــيت اوــذما الدولــة مــن أ -6

إىل  العديد من املواد اليت نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، وسوف يتطرق التقريـر يف مواـع آخـر
 بيان تفاصيل إنفاذ وتطبيق أحكام الربوتوكول ومواد التفاقية.

 المفكز القلنونت لتبفوتوكوج اياييلمح - اج 
يتجزأ من التشـريع  ل اً قت عليها اململكة األردنية اهلادية جزءتعترب التفاقيات اليت صاد -7

 وتعطى أولوية التطبيق يف حال تعاراها مع التشريع الوطين.
ويســاند هــذا املنحــى الجتهــاد القضــائ  يف قــرارات حملكمــة التمييــز األردنيــة منهــا القــرار  -8

قوقيــــة والــــذي جــــاء فيــــه الصــــادر عــــن مكمــــة التمييــــز األردنيــــة بصــــفتها احل 945/1119رقــــم 
علـــى أن التفاقيـــات الدوليـــة الـــيت تربمهـــا الـــدول هـــ  أعـــى مرتبـــة مـــن  أمجعـــاالفقـــه والقضـــاء  "إن

القوانني احمللية هلذه الدولة وأن هذه التفاقيات أوىل بالتطبيق ولو تعارات نصوصها مع القـانون 
اختصـاص القضـاء دون أن يـرت  الداخل  لديها، كما أن تطبيق التفاقيات الدولية والقوانني مـن 

القــانون الــذي يرغبــون فيــه ألن ذلــ  مــن متعلقــات النظــام أو  ألطــراف ايصــومة اختيــار التفاقيــة
العــام ويشــرتذ يف ذلــ  أن تكــون التفاقيــات واملعاهــدات قــد مــرت ةراحلهــا الدســتورية يف البلــد 

 الذي ينظر النزا ".

 اليففظلت عتى البفوتوكوج اياييلمح -هل  
 مل تتحفظ األردن على أية مادة من مواد الربوتوكول الختياري. -9
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 القواال والصقو لت المؤثف  عتى ايليزام  للبفوتوكوج اياييلمح -واو 
بــالرغم مــن وجــود جهــود وطنيــة مــن ملتلــف اجلهــات املعنيــة لمايــة الطفــل ســواء علــى  -31

تـزال  ل اينتمـع املـدين، إل أن احلاجـةاجلهـود الـيت تبـذهلا مؤسسـات أو  املستو  احلكـوم  الرعـ 
بـاجلرائم  قائمة إلجياد بيانات أكثـر دقـة وتفصـياًل تتعلـق باألطفـال، خاصـة تلـ  البيانـات املتعلقـة

الثقافـــة حـــول آليـــات  زيـــادة الـــوع  وزر إىل  الـــواردة يف الربوتوكـــول الختيـــاري، وكـــذل  احلاجـــة
 فال احايا للجرائم الواردة يف الربوتوكول.وقو  األطإىل  التبليغ واملخاطر اليت قد تؤدي

 النصوص اليأفققية ذات الصتة -زاح 
 فيما يل  قائمة بالنصوص والتشريعات مرتبة حسب ورودها يف الربوتوكول الختياري: -33

 القوانيط  
  1116لسنة  53قانون املركز الوطين حلقوق اإلنسان رقم 
 قانون املوازنة العامة 
 3959لسنة  13ات الشرعية وتعديالته رقم قانون أصول احملاكم 
  1117لسنة  13قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم 
  1113لسنة  17قانون اينلن الوطين لشؤون األسرة رقم 
  1116لسنة  17قانون مراقبة سلو  األحداث رقم 
  3994لسنة  1قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم 
 3976لسنة  63رقم  قانون األحوال الشخصية وتعديالته 
  1119لسنة  9قانون منع الجتار بالبشر رقم 
  1118لسنة  6قانون احلماية من العنف األسري رقم 
  3961لسنة  36قانون العقوبات وتعديالته رقم 
  3988لسنة  11قانون السياحة وتعديالته رقم 
  1131القانون املؤقت جلرائم أنظمة املعلومات لسنة 
 3977لسنة  11ء جسم اإلنسان وتعديالته رقم قانون النتفا  بأعضا 
  3996لسنة  8قانون العمل وتعديالته رقم 
  3988لسنة  33قانون املخدرات واملؤثرات العقلية وتعديالته رقم 
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  3968لسنة  14قانون األحداث وتعديالته رقم 
  1113لسنة  9قانون األحوال املدنية وتعديالته رقم 
 3954لسنة  6الته رقم قانون اجلنسية األردنية وتعدي 
 1113لسنة  85نية املؤقت رقم لكرتو قانون املعامالت اإل 
  3963لسنة  9قانون أصول احملاكمات اجلزائية وتعديالته رقم 
  3917قانون تسليم اينرمني الفارين وتعديالته لسنة 

 اانظمة  
  3971لسنة  14نظام رعاية الطفولة رقم 
 1119لسنة  49فال اإليوائية رقم نظام ترخيص وإدارة دور رعاية األط 
  1114لسنة  48نظام دور محاية األسرة رقم 

 اليقتيملت  
  تعليمات املنشآت الفندقية والسياحية واملطاعم والسرتاحات السياحية والنـوادي الليليـة

 3999والواجبات املهنية لسنة 

 البيلنلت حوج الجفائم الوام    ت البفوتوكوج اياييلمح -ثللثلا  

  فااج  واع  المقتوالت -لفم 
مت حصــر األســر املعراــة للخطــر وتطــوير قاعــدة معلومــات حوهلــا علــى املســتو  الــوطين  -31

واحمللــــ  مــــن خــــالل ســــجالت املكاتـــــب املعتمــــدة للخدمــــة الجتماعيــــة يف إدارة محايــــة األســـــرة 
 الســجالت وأقســامها التابعــة لــوزارة التنميــة الجتماعيــة، حيــث بلغــت عــدد احلــالت املســجلة يف

( حالــة مــن حــالت العنــف األســري يف مكاتــب ايدمــة الجتماعيــة يف إدارة محايــة 36 511)
 األسرة وأقسامها ومنذ تأسين محاية األسرة.

  يلنلت حوج عمل االفلج - ل  
أشارت دراسة عمل الطفل اليت أجريت من قبـل دائـرة اإلحصـاءات العامـة ومنظمـة  -31

توجـــد عمالـــة قســـرية يف األردن، وأن نســـبة األطفـــال العـــاملني يف  ل أنـــهإىل  العمـــل الدوليـــة
( 7-5يف املائـــــة مـــــن ألمـــــو  عـــــدد األطفـــــال يف الف ـــــة العمريـــــة مـــــن ) 3.8األردن تشـــــكل 
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الــذي أجرتــه دائــرة  1118-1117ســنوات، وفقــًا للمســح الــوطين لعمــل األطفــال لألعــوام 
 اإلحصاءات العامة.

 ت ا يف الينفيت القلاة -ما قلا  

 تنفيت البفوتوكوج اياييلمح  ت منفل  الممتكة -لفم 
 يتم العمل بالربوتوكول الختياري يف كافة أحناء اململكة. -34

 الجهلت المقنية  إنفلذ البفوتوكوج اياييلمح  
يتم التنسيق والتعاون بني اجلهات التالية من أجـل إعمـال أحكـام الربوتوكـول الختيـاري  -35

ارة التنميـــة الجتماعيـــة، ووزارة العمـــل، ووزارة الداخليـــة، ووزارة الســـياحة، وهـــ  وزارة العـــدل، ووز 
ومديريــة األمــن العــام، واينلــن القضــائ ، ووزارة الصــحة، ووزارة الرتبيــة والتعلــيم، واينلــن الــوطين 

 لشؤون األسرة، واينلن األعلى لشؤون األشخاص املعوقني.

 المفكز الولنت لفقوق اإلنسلب  
املركز الوطين حلقوق اإلنسان أحد اهلي ات املستقلة اليت تقوم برصد أواا  حقـوق يعترب  -36

إىل  الطفــل يف األردن. ويقــوم املركــز برصــد حــالت العنــف واإلســاءة الواقعــة علــى األطفــال إاــافة
 النظر فيها. أجلاجلهات احلكومية املختصة من إىل  تلقيه الشكاو  من قبل املواطنني وإحالتها

ةوجـب القـانون املؤقـت رقـم  1111املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف أواخر عام أسن  -37
ـــاً دائمـــ1111( لعـــام 75) ( كمؤسســـة 1116لســـنة  53)قـــانون رقـــم اً ، والـــذي أصـــبح قانون

وطنيـــة مســـتقلة تتمتـــع بشخصـــية اعتباريـــة ذات اســـتقالل مـــا  وإداري واســـتقالل تـــام يف  ارســـة 
 لسياسية واإلنسانية املتعلقة لقوق اإلنسان. األنشطة والفعاليات الفكرية وا

محاية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتهـا ومراقبـة أواـاعها وتقـدمي املشـورة إىل  ويهدف املركز -38
واملســـاعدة القانونيـــة حملتاجيهـــا، واوـــاذ اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونيـــة الالزمـــة ملعاجلـــة الشـــكاو  

حقـوق اإلنسـان للحـد منهـا ووقفهـا وإزالـة آثارهـا، وتنفيـذ املتعلقة بالنتهاكات والتجـاوزات علـى 
 الزيارات امليدانية جلميع املؤسسات مثل مراكز اإلصالح والتأهيل ومؤسسـات الـدفا  الجتمـاع 

إعـــداد الدراســـات واأللـــاث وتـــوفري املعلومـــات وعقـــد النـــدوات إىل  )دور األحـــداث(، باإلاـــافة
ــــدورات التدريبيــــة وإدارة احلمــــالت وإ ــــات واملطبوعــــات وإعــــداد وال عــــالن املواقــــف وإصــــدار البيان

 التقارير الالزمة حول أواا  حقوق اإلنسان.
وحصــل املركــز الــوطين حلقــوق اإلنســان علــى عضــوية جلنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات  -39

الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بعــد اعــرتاف اللجنــة بــه كمؤسســة وطنيــة مســتقلة ومايــدة. وقــد حــددت 
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ين للمركـــز الـــوطين حلقـــوق لكـــرتو ن طـــرق متويـــل هـــذه املؤسســـات. كمـــا أن املوقـــع اإلمبـــادئ بـــاري
 ، يوفر معلومات عن أنشطة وإجنازات املركز.www.nchr.org.joاإلنسان 

 ياييلمح والي مق  عتيهانأف البفتوكوج  - ل  

  فااج اليوعية واليثقيف  
ـــة ا -11 ـــة املبكـــرة مـــع الفريـــق الـــوطين مت العمـــل علـــى إعـــداد دليـــل خطبـــاء املســـاجد يف تنمي لطفول

، واـــمن 1111حلمايـــة األســـرة ةشـــاركة اليونيســـيف ووزارة األوقـــاف وإشـــراف الفريـــق الـــوطين عـــام 
بــــرامج توعيــــة األهــــا  وتــــدريبهم حــــول أســــاليب التنشــــ ة املناســــبة وحــــول أمــــن األطفــــال وســــالمتهم، 

ــــار اــــر  األطفــــال النفســــي 1118عــــام  ففــــ  ــــة مت ايــــروج بنشــــرة بينــــت آث ــــة والقانوني ة والجتماعي
 توزيعها على الربملانيني والعامة. ومت

 جيالناأمحلة   
ــز علــى الوقايــة  -13 أطلقــت مؤسســة ألــر األردن محلــة "أجيالنــا"، وهــ  محلــة توعيــة وطنيــة ترك 

الطفـل مـن خـالل القنـوات اإلعالميـة اجلماهرييـة واملطبوعـة. تتنـاول محلـة أجيالنـا إىل  من اإلسـاءة
املرتبطة باإلساءة لألطفال من خالل احلث على التفاعل اإلجيـا،، وزيـادة الـوع  والفهـم القضايا 
تقـدمي البـدائل إىل  الطفـل إاـافةإىل  وأشكال، وآثار وعوامل ايطورة املرتبطـة باإلسـاءة لتعاريف،

يف  املمكن استخدامها من قبل األها  يف التعامل مع أطفاهلم التعريف بأدوار املؤسسات العاملة
 ألال محاية الطفل واألسرة. 

 الميزانية المخصصة لألنأطة الميقتقة  ينفيت محكلم البفوتوكوج اياييلمح - يم 
مت تطــوير قــانون املوازنــة العامــة الســنوي مــن حيــث الشــكل واملضــمون  ،1131يف عــام  -11

وم املسـائلة والشـفافية ليتوافق مع املراحـل املتقدمـة يف تطبيـق املوازنـة املوجهـة بالنتـائج وترسـي  مفهـ
واملتابعة التقييمية، حيث مت تطوير مناذج موازنة حديثة تتوافق مع هذا املفهوم تضـمنت معلومـات 

ية واملهام اليت تضطلع دا كـل وزارة لتـأمني احتياجـات وحقـوق األطفـال سرتاتيجعن األهداف ال
الت املراعيــة حلقــوق الطفــل وخاصــة يف ألــالت الصــحة والتعلــيم واحلمايــة الجتماعيــة وكافــة اينــ

ـــــأمني هـــــذه املخصصـــــات وتوافقهـــــا مـــــع  واحتياجاتـــــه عنـــــد إعـــــداد املوازنـــــة العامـــــة وةـــــا يكفـــــل ت
( 1131-1114يات وايطــا الوطنيــة األردنيــة وخصوصــاً ايطــة الوطنيــة للطفولــة )ســرتاتيجال

 بناء أردن جدير باألطفال.إىل  واليت مدف
مات الـــيت ترصــد ســـنوياً للطفـــل اــمن قـــانون املوازنـــة دــدف حصـــر حجـــم املبــالغ وايـــد -11

ينسـجم  ةا 1133العامة، فقد مت إجراء بعض التعديالت على مناذج إعداد املوازنة العامة لسنة 
مع إطار املوازنات الصـديقة للطفـل لتأخـذ بعـني العتبـار كـل مـا يتعلـق يف هـذا اينـال وذلـ  مـن 

دائـرة ولكـل برنـامج فيهـا أو  ية لكل وزارةسرتاتيجلخالل واع مؤشرات قياس األداء لألهداف ا
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وكـذل  األخــذ بعــني العتبـار كــل مــا يتعلــق بالطفـل واحتياجاتــه اــمن أبـرز املعلومــات عــن تلــ  
وأن مت إبـراز اً يسبق تارخييـ الدائرة وعن ايدمات اليت يقدمها كل برنامج فيها، حيث ملأو  الوزارة

 كومية السابقة.مثل هذه البيانات امن املوازنات احل

 9002 ماتة تفتيل الموازنلت المخصصة لأللفلج  ت اام ب   
اـــمن مشــــرو   اليونيســـيفقـــام اينلـــن الـــوطين لشـــؤون األســـرة وبالتعـــاون مـــع منظمـــة  -14

املوازنـــات الصـــديقة للطفـــل ب عـــداد دراســـة حـــول ُتليـــل املوازنـــات املخصصـــة لألطفـــال يف األردن 
دف تـوفري قاعـدة أساسـية للبيانـات على املسـتو  العـر، والـدو ، دـ واليت تعترب األوىل من نوعها

بالرصـــد املســـتمر للموازنـــات املخصصـــة للطفـــل يف األردن مـــن خـــالل ُتليـــل السياســـات  اياصـــة
الصـحة والعمـل(، مـن و الرتبية و  وايطا واملوازنات املرتبطة لقوق الطفل يف أربع ألالت )التنمية

، وقـد بينـت ميكن استخدامها لستقطا  الدعم إلعمال هذه احلقـوقأجل توفري املعلومات اليت 
 أمناذ اإلنفاق يف الوزارات احلكومية يف األردن على النحو التا :

 النسبة امل وية من ألمو  موازنة اململكة
1118 
 مقدر

1119 
 موازنة

1131 
 موازنة

1133 
 موازنة

 8.1 8.1 7.1 6.7 الصحة

 8.7 ..8 8.9 7.9 الرتبية والتعليم

 3.9 3.9 3.9 3.5 التنمية الجتماعية

 1.18 1.19 1.11 1.16 العمل

     

 النسبة امل وية ملخصصات الطفل من موازنة الوزارة
1118 
 مقدر

1119 
 موازنة

1131 
 موازنة

1133 
 موازنة

 16.8 16.4 17.3 16.4 الصحة

 91.4 91.3 91.1 91.3 الرتبية والتعليم

 34.6 31.4 31.1 31.5 واملعوقني شؤون األسرة واحلماية

 31.3 31.5 9.9 9.9 العمل

 1119دراسة ُتليل املوازنات املخصصة لألطفال يف األردن  املصدر:

 ية الألاتة لت ولةتيفاتيجاي - اج 

 ية الولنية لقمل االفلجتيفاتيجاي  
مـة وخاصـة مؤسسـة عا 15قامت وزارة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل وطين ميثـل حنـو  -15

ومؤسســــــــات اينتمــــــــع املــــــــدين وةســــــــاعدة ماليــــــــة وفنيــــــــة مــــــــن قبــــــــل منظمــــــــة العمــــــــل الدوليــــــــة 
. 1116ية الوطنيــة للحــد مــن عمــل األطفــال بأســلو  احلــوار واملشــاركة عــام ســرتاتيجال ب عــداد
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 318ية علــى املبــادئ الــيت واــعتها اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ســرتاتيجوترتكــز هــذه ال
( بشـأن 3999لسـنة ) 381بشأن احلـد األد  لسـن السـتخدام والتفاقيـة رقـم  3971لسنة 

 حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها.

 9002-9002ية الولنية لفملقة ااتف  والو لقة اط القنف لألعوام تيفاتيجالخطة اي  
ومتكافلـة يتمتـع أفرادهـا لـق السـالمة  ية يف تكـوين أسـرة متماسـكةسـرتاتيجتتمركز رؤية ال -16

مــن األســرة أاجلســدية، والعقليــة، والنفســية، مــن خــالل تــوفري بي ــة اجتماعيــة وثقافيــة وقانونيــة تعــزز 
وتصــوألا مــن التفكــ  وُتمــ  أفرادهــا مــن العنــف، ليــث تتضــمن مــور الوقايــة  دــدف الوقايــة مــن 

إزالـة عوامـل ايطـورة الجتماعيـة والثقافيـة، العنف األسري وتعزيز السـلو  الصـح  داخـل األسـرة، و 
والكشـف املبكـر للعنـف األسـري، وُتديـده، واوـاذ اإلجـراءات الالزمـة للحـد منـة مـن خـالل بـرامج 

ية علـى زيـادة كفـاءة وسـرعة اسـتجابة اينتمـع سـرتاتيجوقد أكـد مـور احلمايـة يف ال .التوعية والتعليم
لت العنـف األسـري مـن خـالل تـوفري ايـدمات وجودمـا، واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية حلـا

وزيـــادة كفـــاءة املســـتو  التنظيمـــ  اإلجرائـــ  داخـــل املؤسســـات ةـــا يضـــمن تقـــدمي أفضـــل ايـــدمات 
حلـــالت العنـــف، فيمـــا تنـــاول مـــور املـــوارد البشـــرية واملاديـــة مواـــو  تنميـــة املـــوارد البشـــرية، وتعزيـــز 

ات وأمـــــا مـــــور التشـــــريع .األســـــرة وأمنهـــــا ال محايـــــةالقـــــدرات املؤسســـــية للجهـــــات العاملـــــة يف ألـــــ
يتنـاول اللتـزام احلكـوم  بتطـوير التشـريعات والقـوانني لتنسـجم مـع ف ،والسياسات والقضـايا القانونيـة

مبادئ الوقاية واحلماية من العنف األسري، فيمـا بـني مـور الشـراكة والتنسـيق اـرورة التأكـد مـن أن 
ـــالعنف األســـري شـــاملة ومتكاملـــة، وتقـــوم علـــى الـــنهج الـــربامج والسياســـات والتشـــريعات  املتعلقـــة ب

وأمــــا مــــور الدراســــات والبحــــوث فقــــد أكــــد علــــى اــــرورة الرتقــــاء  .متعــــدد القطاعــــات  التشــــارك
بــالبحوث حــول محايــة األســرة مــن العنــف األســري مــن خــالل ُتديــد األولويــات، وعواقــب العنــف 

 وتكاليفه ومد  فعالية الربامج. 

 لنت لفملقة ااتف  اط القنفاإلللم الو   
ميثــــل اإلطــــار الــــوطين حلمايــــة األســــرة مــــن العنــــف اســــتجابة األردن للتصــــدي ملشـــــكلة  -17

داخــل األســرة وذلــ  مــن خــالل إطــالق املشــرو  الــوطين حلمايــة األســرة الــذي بــدأ تنفيــذه  العنــف
بـــدأ والـــذي يضـــم عـــدداً مـــن املؤسســـات احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة، ويقـــوم علـــى م 1111عـــام 

ظهـرت  التشار  ما بني هذه املؤسسات لتأمني أفضل ايدمات للضحايا، واجلناة، وأسرهم. وقد
تعزيـــز الشـــراكة والتنســـيق بـــني مجيـــع اجلهـــات العاملـــة يف محايـــة األســـرة ومؤسســـاما، إىل  احلاجـــة

 وإرساء ألـج املؤسسـات املتعـددة يف العمـل ملواجهـة مشـكلة العنـف. فتبـل اينلـن الـوطين لشـؤون
األســرة، كمظلــة وطنيــة تنســيقية لــربامج األســرة وتطــوير اإلطــار الــوطين حلمايــة األســرة مــن العنــف 

دوار ومسؤوليات مجيع اجلهات اليت تتعامل مع احايا العنف األسري، وبالتعـاون أددف ُتديد 
 يذه.نه مت إقراره من أللن الوزراء والطلب من اجلهات املعنية تنفأإىل  مع مجيع الشركاء، ويشار

 الخطة الولنية لتطفولة  
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مــــن احملـــــاور املرتبطـــــة لمايـــــة الطفـــــل مـــــن  اً وقــــد تضـــــمنت ايطـــــة الوطنيـــــة للطفولـــــة عـــــدد -18
الســـــتغالل، وبينـــــت أهـــــم األنشـــــطة الرئيســـــية الواجـــــب تنفيـــــذها لتـــــوفري هـــــذه احلمايـــــة لألطفـــــال، 

الــذي أعــده  1119-1114عكــن تقريــر إجنــازات ايطــة الوطنيــة األردنيــة للطفولــة لألعــوام  وقــد
زات اليت نفذت امن نطـاق متابعـة وتقيـيم ايطـة الوطنيـة اإلجنااينلن الوطين لشؤون األسرة، أهم 

للطفولـــــــة  فقـــــــد مت تطـــــــوير معــــــــايري وآليـــــــات للتعـــــــرف علـــــــى األطفــــــــال املعراـــــــني للخطـــــــر مــــــــن 
رية األمـن الدراسات الجتماعية اليت يقوم دا الباحث الجتماع  يف إدارة محايـة األسـرة/مدي خالل

العــام ومــن خــالل التقــارير الطبيــة وخاصــة الطــب الشــرع ، وتطــوير خــدمات اإلرشــاد األســري حلــل 
املشاكل األسـرية قبـل تفاقمهـا وخاصـة يف احملـاكم الشـرعية، ومـن ذلـ  فقـد مت تعـديل قـانون أصـول 

انون ةوجــب قــ 33احملاكمــات الشــرعية وتضــمني مكاتــب اإلرشــاد والتوفيــق األســري يف نــص املــادة 
 .1117لسنة  51لشرعية املعدل رقم أصول احملاكمات ا

 ية الولنية لمن  ايتجلم  للبأفتيفاتيجاي  
 1/1/1131ية الوطنيــة ملنــع الجتــار بالبشــر الــيت مت إطالقهــا بتــاري  ســرتاتيجتضــمنت ال -19

ومــور املالحقــة وإطــار العمــل املنبثــق عنهــا أربعــة مــاور رئيســية هــ : مــور الوقايــة، ومــور احلمايــة، 
القضائية، ومور بناء الشراكات والتعاون احمللـ  واإلقليمـ  والـدو ، وأكـدت علـى تبـين ألـج حقـوق 
اإلنســان الــذي ينســجم مــع املعــايري الدوليــة يف محايــة ومســاعدة اينــين علــيهم )الضــحايا( واملتضــررين 

 فضلى.من جرائم الجتار بالبشر وخاصة األطفال مع مراعاة مصاحل الطفل ال

 (9002-9002شخلص ذوح اإلعل لت  ية الولنية لألتيفاتيجاي  
( 1135-1117ية الوطنيــــــــة لألشــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــات )ســــــــرتاتيجمت إعــــــــداد ال -11

الرؤيــا امللكيــة يف إجيــاد ألتمــع أردين يتمتــع فيــه األشــخاص املعوقــون ليــاة كرميــة مســتدامة  لتحقيــق
ية ســــرتاتيجاإلنصــــاف والحــــرتام. وقــــد انبثــــق عــــن ال ُتقــــق هلــــم املشــــاركة الفاعلــــة القائمــــة علــــى

وإصدار قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  3991لسنة  31قانون رعاية املعوقني رقم  إلغاء
مــن  6، وتأســين اينلــن األعلــى لشــؤون األشــخاص املعــوقني ةوجــب املــادة 1117لســنة  13

 . 1117لسنة  13قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم 
( مــــوراً حــــول العنــــف 1135-1131ية للمرحلــــة الثانيــــة )ســــرتاتيجوقــــد تضــــمنت ال -13

احلد من كافة املمارسات  والستغالل واإلساءة اد األشخاص ذوي اإلعاقة والذي يهدف إىل:
اليت قد تحلحق العنف واإلساءة والسـتغالل باألشـخاص ذوي اإلعاقـة وتقليـل نسـبها وفـق خطـا 

 ال.منهجية مكمة وخاصة األطف

 األمق  اكل فة عمل االفلج  
 8قامـــت وزارة العمـــل بتوقيـــع مـــذكرة تفـــاهم مـــع اينلـــن الـــوطين لشـــؤون األســـرة بتـــاري   -11

. حيــث مت ةوجــب مــذكرة التفــاهم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة عمــل 1119نيســان/أبريل 
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أألـا احملـر  إىل  ال إاـافةاألطفال واليت تعمل على مراجعة املبـادرات الوطنيـة املتعلقـة بعمـل األطفـ
 الرئيس  لصياغة السياسات وتعديل التشريعات والدفع دا قدماً.

وملدة أربع سنوات، ويستهدف الربنـامج اانيـة  1118ومت البدء بتنفيذ الربنامج يف عام  -11
 ، العاصمة، مأدبا، الزرقـاء، العقبـة والكـر . ويهـدف الربنـامجأربدمافظات وه  جرش، البلقاء، 

طفـــل مـــن العمالــة الســـتغاللية مـــن خــالل تـــوفري ايـــدمات التعليميـــة ذات  4 111ســحب ىل إ
املعراـــني لالطـــراذ يف العمالـــة أو  محايـــة األطفـــالإىل  اجلـــودة وغريهـــا مـــن األنشـــطة الـــيت تســـعى

 الستغاللية.
ومــن جهـــة أخـــر  قامـــت وزارة العمـــل بتوقيـــع مـــذكرة تفـــاهم مـــع منظمـــة األمـــم املتحـــدة  -14

لغايات تقدمي املساعدة الفنية إلنشاء وحدة  1119أيار/مايو  18ة )اليونيسيف( بتاري  للطفول
 عمل األطفال وتزويدها باملوارد املطلوبة لتعمل بالشكل املناسب.

 آليلت المفا بة والفص  -هل  

 تقفقف الميل قة واليقييم الخلص  للخطة الولنية لتطفولة   
ين لشؤون األسرة، انطالقاً من دوره الذي نص عليه القانون يعد هذا التقرير اينلن الوط -15
ــــربامج اياصــــة  1113لســــنة  17رقــــم  ــــين العمــــل علــــى صــــياغة وتطــــوير السياســــات وال مــــن تب

بالطفولة، وتشجيع الربامج والنشـاطات الرتبويـة والجتماعيـة والثقافيـة واإلعالميـة املوجهـة للطفـل 
ف املواثيق والتفاقيات الدولية املتعلقة بشؤون األسرة واملرأة ُتقيق أهداإىل  ومتابعة اجلهود الرامية

واألطفال والشبا  اليت صادقت عليها اململكة األردنية اهلادية، ومتابعة أعمال املراجعـة والتقـومي 
لنتائج النشاطات والـربامج املتعلقـة بشـؤون األسـرة واقـرتاح آليـات وبـرامج لتطـوير تلـ  النشـاطات 

-1114يعــرل هــذا التقريــر إجنــازات ايطــة الوطنيــة األردنيــة للطفولــة لألعــوام والــربامج، حيــث 
كمــــا يعــــرل التحــــديات الــــيت واجهــــت تنفيــــذ بعــــض نشــــاطات ايطــــة وعمليــــة املتابعــــة   1119
 والتقييم.

 تقفقف المفكز الولنت لفقوق اإلنسلب عط حللة حقوق اإلنسلب  ت اام ب السنوح  
النتهاكات اليت تقع على حقوق اإلنسان واحلريات العامة يتضمن التقرير رصد ومتابعة  -16

انتهاكــات  أو يف اململكــة، والتحقــق مــن مراعــاة حقــوق اإلنســان يف اململكــة، ملعاجلــة أي جتــاوزت
الســلطة إىل  إحالتهــاأو  هلــا، ومتابعــة اوــاذ اإلجــراءات الالزمــة هلــذه الغايــة ةــا يف ذلــ  تســويتها

رجـــع القضـــائ  املخـــتص إليقافهـــا وإزالـــة آثارهـــا، وميـــارس املركـــز هـــذه املأو  التشـــريعيةأو  التنفيذيـــة
، كما يعـد املركـز التقـارير الدوريـة املتعلقـة بـدور 1116لسنة  53الصالحية ةوجب القانون رقم 

األحـــداث مـــن النـــواح  التشـــريعية والواقعيـــة كرصـــد املمارســـات املطبقـــة مـــن قبـــل اجلهـــات املعنيـــة 
 ب نفاذ القانون.
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 الميو ف ل ى م ام  حملقة ااتف  كلوىأاط ال  
 يـــتم اســـتقبال الشـــكاو  بوســـائل عديـــدة، منهـــا: احلضـــور الشخصـــ  للضـــحايا مباشـــرة -17
( علـــى مـــدار األربـــع 333عـــن طريـــق ذويهـــم، بواســـطة الســـتقبال اهلـــاتف  واهلـــاتف اينـــاين ) أو

يـــل مـــن املراكــــز أي مـــواطن، التحو أو  اجلـــريانأو  ذويهــــمأو  وعشـــرين ســـاعة ســـواء مـــن الضـــحية
ُتويـــل أو  وطنيـــةأو  عـــن طريــق أي جهـــة حكوميــةأو  املـــدارس،أو  مـــن املستشــفياتأو  األمنيــة،
مؤسسات اينتمع املدين اليت تعل دذا املواو ، ومن خـالل وسـائل اإلعـالم، وعـرب إىل  احلالت

واملعتمــدين لــد   املصــادر الــيت تقــدم املعلومــاتإىل  ين لــادارة، إاــافةلكــرتو اإلأو  الربيــد العــادي
ي تتبعـه اإلدارة يف اسـتقبال احلـالت والتعامـل ذمبـدأ السـرية الـإىل  اإلدارة ول بد من اإلشارة هنا

 هوية املبلغ عن احلالة ألائياً.إىل  يتم اإلشارة ل معها حيث

 (كلوىم ام  حملقة ااتف  والميقتقة  لالفلج  اط الأملى  ع   ايتصليت الوام    

 عدد التصالت املتعلقة باألطفال التصالت كاملة عدد السنة
800. 933 803 
8003 516 980 
 108 173 1/5/8010لغاية  8010

 (000  ااتفحاط ال عم   
ــــاة إىل  تشــــرف عليــــه مؤسســــة ألــــر األردن، ليــــث يهــــدف -18 تــــوفري األمــــن والســــتقرار واحلي

عهــا مــع اتبالــدين باملمارســات الواجــب الصــحية لألطفــال وأســرهم، ورفــع مســتو  الــوع  لــد  الوا
تقـدمي الـدعم النفسـ  والعـاطف  لألهـل مـن خـالل إتاحـة إىل  األطفال حسب ف امم العمرية إاافة

الفرصــــة لتقــــدمي الستشــــارات التعليميــــة والجتماعيــــة والنفســــية، ويقــــوم علــــى وصــــيص رقــــم ألــــاين 
 ة من كال ايطني الثابت وايلوي.لستقبال املكاملات الستشارية املتعلقة باألطفال واألسر 

ايـــا يف الفـــرتة مـــا بـــني شـــهر كـــانون إىل  أن عـــدد التصـــالت الـــيت وردتإىل  ويشـــار -19
( 33 145قد بلغت ) 1131)إطالق ايا( وإىل ألاية حزيران/يونيه  1117 /ديسمرباألول

كاملـات الـواردة مـن ( اتصاًل متعلقاً باألطفـال، يف حـني أن ألمـو  امل9 757اتصاًل كان منها )
 ( اتصاًل.1 763األطفال )

 افكز ال عم اي يملعت  
كانون   31قامت وزارة العمل بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق األردين اهلاد  بتاري   -41

دــــدف تأســــين أول مركــــز متخصــــص يدمــــة العــــاملني وأســــرهم )مركــــز  1117األول/ديســـمرب 
ـــــــدعم الجتمـــــــاع (  ـــــــث إنال ـــــــذ تأسيســـــــه يف  أهـــــــم اجنـــــــازات حي ـــــــاين/  3املركـــــــز من  كـــــــانون الث

  ُتديث مسـتمر للمسـح امليـداين، تـدريب مفتشـ  العمـل، تأسـين قاعـدة بيانـات 1118 يناير
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لد  املركز، وقد مت النتهاء من مرحلة ُتليل البيانات اياصة بعمل األطفال واليت مجعت خـالل 
الجتمـــــــــاع   مـــــــــن قبـــــــــل مفتشـــــــــ  العمـــــــــل وبـــــــــاحث  مركـــــــــز الـــــــــدعم 1119-1118العـــــــــام 
 (.37-7( حالة من األطفال العاملني من الف ة العمرية )1 351) وبلغت
وينفــذ مركــز الــدعم الجتمــاع  محــالت توعيــة والــيت تســتهدف املــدارس الــيت ترتفــع دــا  -43

ســر األطفــال العــاملني لتــوعيتهم باملخــاطر أح احلمــالت الــيت تســتهدف إىل  نســب التســر ، إاــافة
هم. سـحب وإعـادة ئطفال يف أماكن العمل وايا  فرصـة التعلـيم علـى أبنـااليت قد يتعرل هلا األ

 تأهيل األطفال العاملني من خالل تقدمي منظومة متكاملة من ايدمات والربامج.
كمــا ينفــذ املركــز برنــامج تعليمــ  للمتســربني بالتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعلــيم يف ثالثــة  -41

للفتيــات والــذكور اــمن ســتة صــفوف تعليميــة، وبرنــامج اإلرشــاد مســتويات األوىل/الثانية/الثالثــة 
النفس  والجتماع  والذي يهدف لتعديل سلو  األطفال العـاملني وتطـوير قـدرامم الجتماعيـة 
ـــــة والالمنهجيـــــة دـــــدف تنميـــــة قـــــدرات األطفـــــال  ـــــذوامم، وبرنـــــامج األنشـــــطة الرتفيهي ونظـــــرمم ل

عــن عمــل األطفــال ومحايــة األشــقاء األصــغر ســناً مــن بــرامج إجيــاد بــدائل إىل  ومــواهبهم، إاــافة
 الطراذ املبكر يف سوق العمل. 

 الي ا يف الو لئية -الاسلا  

حملقررررة االفررررلج ااكثررررف عفاررررة لخطررررف الجررررفائم المأررررلم مليهررررل  ررررت البفوتوكرررروج  -ملف 
 اياييلمح

 اليأف  واليسوج  
إىل  سعى وزارة التنميـة الجتماعيـةيعترب التشرد والتسول من املشاكل الجتماعية، اليت ت -41

للتشـــريعات الناظمـــة لعملهـــا، ومـــن خـــالل تنظـــيم محـــالت اً معاجلتهـــا بالتعـــاون مـــع شـــركائها وفقـــ
وطــوال الســنة(، وتعزيــز  لــيالً  ةولغايـة احلاديــة عشــر اً مكافحـة التســول )مــن الســاعة الســابعة صــباح

حصــائية قســم التســول لألشــهر التســعة الــوع  اينتمعــ  بأســبابه وآثــاره وطــرق الوقايــة منــه، تبــني إ
متسـوًل ومتسـولة،  3 113أن معـدل اـبا املتسـولني بلـغ  1119و 1118األوىل من عـام  

طفاًل وطفلة، وقد نفذت الوزارة العديد من احلمالت مـن خـالل مـديرياما امليدانيـة،  484منهم 
 وذل  بالتنسيق مع أمانة عمان الكرب  ومديرية األمن العام.

خذ وزارة التنمية الجتماعية اإلجراءات الالزمة لضبا األطفال املتسولني مـن خـالل وتت -44
جلــان مشــكلة ملكافحــة التســول تضــم أعضــاء مــن وزارة التنميــة الجتماعيــة ومديريــة األمــن العــام 

مراكـز رعايـة إىل  وأمانة عمان الكرب  والبلديات، ليـث يـتم ُتـويلهم ةوجـب اـبوطات معتمـدة
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الحتفــــا  دـــم لكــــم قضــــائ  حلـــني إعــــداد الدراســــات الجتماعيـــة ملعرفــــة أســــبا  املتســـولني، و 
 تسوهلم، وإجراء التدخالت املناسبة لتل  احلالت.

 عدد األطفال املتسولني الذين مت ابطهم السنة
800. 685 
8003 685 

 ااح اث الجلنفوب والمفيل وب لتفملقة والفعلقة  
ــــر تــــو  وزارة التنميــــة الجتما -45 عيــــة مواــــو  األحــــداث عنايــــة خاصــــة حيــــث يعمــــل أكث
تقرير حالة، ومن هذه  6 111مراقب سلو  يف كافة أحناء اململكة على التعامل مع  311 من

حالـة وـص إقلـيم الوسـا. ولسـب قـانون مراقبـة سـلو  األحـداث رقـم  1 111احلالت هنـا  
صل من مراقب السلو  على ف نه على احملكمة، قبل البت يف الدعو ، أن ُت 3996لسنة  17

تقريــر خطــ  مجــوي مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــأحوال ذوي احلــدث املاديــة والجتماعيــة وأخالقــه 
ودرجــة ذكائــه، وبالبي ــة الــيت نشــأ وتــرس فيهــا، وةدرســته وُتصــيله العلمــ  ومكــان العمــل وحالتــه 

 .الصحية وملالفاته السابقة للقانون، وبالتدابري املقرتحة إلصالحه

 م ت اليوعيةح - ل  
يـــتم توعيـــة األهـــا  واألطفـــال وكافـــة شـــرائح اينتمـــع بكيفيـــة الوقايـــة مـــن وقـــو  األطفـــال  -46

اـحايا السـتغالل اجلنسـ ، وتقـدمي مـادة تدريبيـة عــن طريـق ورشـات الـدراما لألطفـال باسـم مــن 
 ة.خصوصية اجلسم للحد من حدوث إساءة جنسيإىل  تعريف الطفلإىل  أنا والذي يهدف

 الي ا يف اليأفققية الو لئية  
 3994لســـنة  1التعلـــيم اإللزامـــ ، حيـــث يـــنص قـــانون الرتبيـــة والتعلـــيم وتعديالتـــه رقـــم  -47
 أن مرحلة التعليم األساس  ومدما عشر سنوات وهو إلزام  وألاين يف املدارس احلكومية. على
نفقـة املولـود علـى  3976لسـنة  63ويوجب قانون األحوال الشخصية وتعديالتـه رقـم  -48

والديــه حـــب تكســـبه والبنــت حـــب زواجهـــا، ونفقــة التعلـــيم واجبـــة علــى األ  حـــب ينهـــ  الطفـــل 
: )األولد الــذين جتــب نفقــتهم علــى أبــيهم املوســر 369الدرجــة اجلامعيــة األوىل وذلــ  يف املــادة/

ادة جامعيـة ويشـرتذ أن ينال الولد أول شـهإىل  يف مجيع املراحل العلميةاً يلزم بنفقة تعليمهم أيض
يف الولــد أن يكــون ناجحــاً وذا أهليــة للتعلــيم ويقــدر ذلــ  كلــه لســب حــال األ  عســراً ويســراً 

 .تقل النفقة عن مقدار الكفاية( ل على أن
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 الفظف والمسلئل الميقتقة  ه -تلا تل  

 القنلصف المل قة لفظف  ي  االفلج واتيل لهم  ت البلل  والموا  اإل لحية  -ملف 
علــى معــل عبـارة )جــرائم الجتــار  1119لسـنة  9نـص قــانون منــع الجتـار بالبشــر رقــم  -49

اســـتقباهلم بغـــرل اســـتغالهلم عـــن أو  همؤ إيـــواأو  نقلهـــمأو  اســـتقطا  أشـــخاص -3بالبشـــر(: "
أو  الحتيـالأو  الختطافأو  غري ذل  من أشكال القسرأو  استعماهلاأو  طريق التهديد بالقوة

مزايــا  أو تلقــ  مبــالغ ماليــةأو  ب عطــاءأو  اســتغالل حالــة اــعف،أو  ل الســلطةاســتغالأو  ايــدا 
أو  إيــواء أو نقــلأو  اســتقطا  -1أو  شــخص لــه ســيطرة علــى هــؤلء األشــخاص، لنيــل موافقــة

استقبال من هم دون الثامنة عشرة مب كان ذل  بغرل استغالهلم ولو مل يقرتن هذا السـتغالل 
 ( من هذه الفقرة".3غري ذل  من الطرق الواردة يف البند )أو  اهلااستعمأو  بالقوة بالتهديد

علــى معــل كلمــة )الســتغالل( بأنــه:  1وقــد نــص قــانون منــع الجتــار بالبشــر يف املــادة/ -51
نــــز   أو الســـتعباد أو الســـرتقاق أواً العمـــل قســــر  أو "اســـتغالل األشـــخاص يف العمــــل بالســـخرة

ـــــدعارة أو األعضـــــاء مـــــن أشـــــكال الســـــتغالل اجلنســـــ . ومـــــن ذلـــــ  أيضـــــاً أي شـــــكل  أو يف ال
اســــتقبال مــــن هــــم دون الثامنــــة عشــــرة مــــب كــــان ذلــــ  بغــــرل أو  إيــــواء أو نقــــل أو اســــتقطا 

غــري ذلــ  مــن الطــرق  أو اســتعماهلاأو  اســتغالهلم ولــو مل يقــرتن هــذا الســتغالل بالتهديــد بــالقوة
 الواردة يف القانون".

علـى  1118لسـنة  6اية من العنف األسري رقـم من جهة أخر  فقد نص قانون احلم -53
أنـــه "فيمـــا عـــدا اجلـــرائم الـــيت وـــتص دـــا مكمـــة اجلنايـــات تعتـــرب اجلـــرائم الواقعـــة علـــى األشـــخاص 

 أفراد األسرة جتاه أي فرد آخر منها". أحدإذا ارتكبها  أسرياً اً الطبيعيني عنف

  لل  االفلج - ل  
ألموعـة مـن األفعـال الـيت  1131نون املعدل لسنة جرم قانون العقوبات وبناء على القا -51

تنـــدرج اــــمن الســــتغالل اجلنســــ  لألطفــــال ومـــن ذلــــ  بغــــاء األطفــــال واســــتخدامهم يف املــــواد 
براـاه  مل يكمل الثامنة عشرة من عمره ولـو اً أبعد قاصر  أو اإلباحية  ومن ذل  جترمي من خطف

، وقــد شــدد القــانون العقوبــات إذا مت احلراســة أو بقصــد نزعــه مــن ســلطة مــن لــه عليــه حــق الوليــة
 بالقوة.أو  إبعاده باحليلةأو  خطف القاصر

مديـــد، وشـــدد  أو كمـــا جـــرم قـــانون العقوبـــات كـــل مـــن هتـــ  عـــرل طفـــل بغـــري عنـــف -51
بــدوألما إذا كـان الطفــل مل يكمـل الثانيــة  أو مديـد أو العقوبـة يف حـال كــان هتـ  العــرل بعنـف

 عشرة من عمره.
قيـــادة أنثـــى دون  131  فقـــد جـــرم قــانون العقوبـــات األردين يف املـــادة ومــن جهـــة أخـــر  -54

يف ايـارج، وكانـت تلـ  أو  العشرين من العمر ليواقعهـا شـخص مواقعـة غـري مشـروعة يف اململكـة
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ـــ يف أو  يف اململكـــةاً قيـــادة أنثـــى لتصـــبح بغيـــأو  معروفـــة بفســـاد األخـــالق،أو  اً األنثـــى ليســـت بغي
أنثــى أو  أن تــرتدد إليــه،أو  ادرة اململكــة بقصــد أن تقــيم يف بيــت بغــاءقيــادة أنثــى ملغــأو  ايــارج،

ن تقــيم يف ألتغــادر مكــان إقامتهــا العــادي يف اململكــة ومل يكــن ذلــ  املكــان بيــت بغــاء، بقصــد 
يـتم  قيـادة شـخص ملأو  أن ترتدد إليه ألجل مزاولة البغـاء،أو  يف ايارجأو  بيت بغاء يف اململكة
ه لرتكـا  فعـل اللـواذ بـه، وفـرل علـى ذلـ  عقوبـة مقـدارها احلـبن ملـدة الثامنة عشرة من عمـر 

 مخسمائة دينار.إىل  ثالث سنوات وبغرامة من مائيت دينارإىل  ستة أشهر
وبالتــا  فقــد وفــر القــانون احلمايــة للــذكر واألنثــى وشــدد علــى احلمايــة اياصــة بــاألنثى  -55

أي شـ ء أو  ألنشـطة اجلنسـية لقـاء مكافـأةبغض النظر عن عمرها، وذل  من استغالهلا لغرل ا
 ملا نص عليه الربوتوكول.اً آخر من أشكال العول وفق

 حـاول قيـادة أنثـى بالتهديـدأو  كل من قاد  133كما عاقب قانون العقوبات يف املادة/ -56
و أ اً قاد أنثى ليست بغيأو  يف ايارج،أو  التخويف لرتكا  املواقعة غري املشروعة يف اململكةأو 

ب حـد  وســائل ايــدا  ليواقعهـا شــخص آخــر أو  معروفـة بفســاد األخــالق بواسـطة ادعــاء كــاذ 
 ثالث سنوات.إىل  مواقعة غري مشروعة، باحلبن من سنة

أيضـاً بـاحلبن  133ولغايات توفري املزيـد مـن احلمايـة فقـد عاقـب قـانون العقوبـات يف املـادة  -57
اً أشـــــياء أخـــــر  قاصـــــدأو  مـــــادةأو  اً أنثـــــى عقــــار ثـــــالث ســـــنوات كــــل مـــــن قـــــام ةناولـــــة إىل  مــــن ســـــنة
 التغلب عليها ك  ميكن بذل  أي شخص من مواقعتها مواقعة غري مشروعة.أو  وديرها بذل 
يف ومـــن منطلـــق محايـــة الطفـــل مـــن الطـــراذ يف أعمـــال البغـــاء عاقـــب قـــانون العقوبـــات  -58
إليــه اً كــل مــن كــان معهــود اً بغرامــة حــب عشــرين دينــار أو  بــاحلبن حــب ســتة أشــهر 134 املــادة

 العناية بولد يرتاوح عمره بني الست سنوات والست عشـرة سـنة، وعـح لـه باإلقامـة يف بيـت بغـاء
 .بالرتدد عليهأو 

 الموا  اإل لحية - يم 
 تزيــد علــى ثالثــة أشــهر ل بــاحلبن مــدة 139لقــد عاقــب قــانون العقوبــات يف املــادة  -59
التوزيــع أيــة مــادة أو  أحــرز بقصــد البيــعأو  كــل مــن بــا اً  ر تزيــد علــى مخســني دينــا ل بغرامــة أو

إىل  أي شـ ء آخـر يـؤديأو  منـوذجأو  رسـمأو  أيـة صـورة دسـيةأو  ملطوطةأو  بذي ة مطبوعة
 أعاد طبع مثل هذه األشياء واملواد بأية طريقة أخر  بقصد بيعهـاأو  طبعأو  إفساد األخالق،

أي أو  منـوذج بـذيءأو  رسـمأو  صورة دسيةأو  عرل يف مل عام أي تصويرأو  توزيعها،أو 
أو  وز  مثـل هـذه األشـياء لعراـها يف مـل عـام،أو  إفسـاد األخـالق،إىل  ش ء آخر قد يؤدي

أو  عـــرل أشـــياء بذي ـــة مطبوعـــة كانـــتأو  نشـــرأو  اشـــرت  يف إدارة مـــل يتعـــاطى بيـــعأو  أدار
 فساد األخالق،إإىل  قد تؤدي أية أشياء أخر أو  مناذجأو  رسومأو  صورة دسيةأو  ملطوطة

أو  بيع هذه املواد واألشياء البذي ة ىيتعاطاً أذا  بأية وسيلة من الوسائل أن شخصأو  أعلنأو 
توزيعها، وبالتا  ف ن القانون منع تعاط  مثل هذه املـواد أو  عراهاأو  إعادة طبعهاأو  طبعها
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الغني واعتــرب أن تــداول مثــل هــذه حــب البــأو  اإلباحيــة بغــض النظــر عــن اســتغالل الطفــل فيهــا
والـــرتويج هلــا جرميــة معاقـــب تصـــوير لألعضــاء اجلنســية أو  املــواد الــيت ُتـــاك  األنشــطة اجلنســية

 عليها.
ويتضــمن قــانون مراقبــة ســلو  األحــداث تشــكيل جلنــة مــن اجلهــات املعنيــة تعمــل علــى  -61

املــواد الطيــارة ملــن مل يــتم ســن تطبيــق إجــراءات منــع التســول ومنــع بيــع التبــغ واملشــروبات الروحيــة و 
الثامنة عشرة، ومـنعهم مـن دخـول املالهـ  الليليـة واحلانـات داخـل الفنـادق، ومنـع تقـدمي النرجيلـة 
واملشــروبات الروحيــة يف املقــاه  واملطــاعم وهلــا يف ســبيل ذلــ  القيــام لــولت دوريــة هلــذه الغايــة 

 فني.وكتابة التقارير والتنسيب للوزير ب غالق مالت املخال
علـــى أنـــه  31يف املـــادة  3988لســـنة  11كمـــا نـــص قـــانون الســـياحة وتعديالتـــه رقـــم  -63

متلــ  أيــة مهنــة ســياحية أو  "لغايــات تطبيــق أحكــام هــذا القــانون يعتــرب حامــل الرتخــيص ةمارســة
ملالفاً للتزاماته املنصوص عليها يف هذا القانون وواجباته املهنية يف أي من احلالت التالية وذل  

كانـت مـن األمـور املتعـارف أو   سواء كانت تل  اللتزامات والواجبات وايـدمات متعاقـداً عليهـا
 عليها:

املهــن الســياحية أو  ععــة الســياحة الوطنيــةأو  ةصــلحةاً إذا ارتكــب عمــاًل ماســ )ج( 
ةـــا يف ذلـــ   ارســـة املهنـــة بصـــورة تتنـــاا مـــع األخـــالق وامدا  العامـــة والنظـــام العـــام والعـــرف 

 سياح  ولئحة امدا  والسلو  اياص بكل منها".ال
وبنــاء علــى ذلــ  نصــت تعليمــات املنشــآت الفندقيــة والســياحية واملطــاعم والســرتاحات  -61

حــول محايــة األشــخاص  7يف املــادة  3999الســياحية والنــوادي الليليــة والواجبــات املهنيــة لســنة 
 الصغار )القاصرين( بأنه:

الوكيـــل مـــن العـــاملني أو  املوظـــف العامـــل لديـــهأو  ل جيـــوز لصـــاحب الرخصـــة -3" 
شـخص  أيإىل  توفريهـاأو  املرفق السياح  اليت صدرت له رخصة املشـرو  تقـدمي املشـروبات يف

يســـمح ألي شـــخص ُتـــت الثامنـــة عشـــرة أن يســـتهل  املشـــروبات أو  ُتـــت ســـن الثامنـــة عشـــرة
املوظـف أو  وهلـذه التعليمـات إذا قـام هـو الروحية يف املرفق السياح  وبالتا  يعتـرب ملالفـاً للقـانون

 إذا:أو  وكيله من العاملني بذل أو  لديه
 ن يشـــرتيأيغـــري الغـــري بـــأو  كـــان الشـــخص ُتـــت ســـن الثامنـــة عشـــرة يشـــرتي )أ( 

 رخصة املشرو    يف املرفق السياح  الذي صدرت له يستهل  املشروبات الروحية أو
أو  نـه سـن الثامنـة عشـرةأيعـرف اشرت  الشخص املشـروبات الروحيـة لشـخص  ) ( 
 زوده دا 
مـــن أي شـــخص املوظـــف العامـــل لديـــه أن يطلـــب أو  مجـــق لصـــاحب الرخصـــة )ج( 

 سنة أن يربز هويته الرعية. ةعشر  يظهر أنه أقل من ااين



CRC/C/OPSC/JOR/1 

GE.13-41552 20 

وكيلـــه ملالفـــاً إذا وظـــف شخصـــاً أو  املوظـــف لديـــهأو  يعتـــرب صـــاحب الرخصـــة -1 
 توفري املشروبات الروحية".أو  بيعأو  ُتت سن الثامنة عشرة لتقدمي

 :9يف املادة  1131كما أورد القانون املؤقت جلرائم أنظمة املعلومات لسنة  -61
الشـبكة املعلوماتيـة قصـداً  أو  نشر عـن طريـق نظـام معلومـاتأو  كل من أرسل ")أ( 

ة مل يبلـغ الثامنــاً ميــن شخصـأو  إىل مرئـ  منــاف للحيـاء موجـهأو  مقـروءأو  كـل مـا هـو مســمو 
( 111تقـــل عـــن ) ل تقـــل عـــن ثالثـــة أشـــهر وبغرامـــة ل عشـــرة مـــن العمـــر يعاقـــب بـــاحلبن مـــدة

 ( مخسة آلف دينار.5 111ثالاائة دينار ول تزيد على )
( 511تقـــل عـــن ) ل تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر وبغرامـــة ل يعاقـــب بـــاحلبن مـــدة ) ( 

باسـتخدام نظـام اً قصـد ( مخسة آلف دينار كل مـن قـام5 111مخسمائة دينار ول تزيد على )
ــــة يف إعــــدادأو  معلومــــات  نشــــرأو  طباعــــةأو  عــــرلأو  معاجلــــةأو  حفــــظأو  الشــــبكة املعلوماتي

أو  تأثري من مل يبلغ الثامنة عشرة من العمرأو  أعمال إباحية تتعلق بتحريضأو  ترويج أنشطة أو
 ضـــــه علـــــى الحنـــــرافُتريأو  بيعـــــهأو  التشـــــهري بــــهأو  اســــتغالله يف الـــــدعارة واألعمـــــال اإلباحيـــــة

 تسخريه يف ارتكا  جرمية". أو
 على ما يل :  31كما نصت املادة  -64

أي نظــــام معلومــــات للــــرتويج أو  باســــتخدام الشــــبكة املعلوماتيــــةاً "كــــل مــــن قــــام قصــــد 
( 111تقــل عــن ) ل تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ل الفجــور يعاقــب بــاحلبن مــدةأو  للــدعارة

 .( مخسة آلف دينار"5 111ى )ثالاائة دينار ول تزيد عل

  ي  االفلج - اج 
علــى تشــديد  1119للعــام  9مــن قــانون منــع الجتــار بالبشــر رقــم  9لقــد نصــت املــادة  -65

 العقوبــات املفرواــة علــى مــرتكا جــرائم الجتــار بالبشــر بــأن يعاقــب باإلشــغال الشــاقة املؤقتــة مــدة
لف دينار ول تزيد علـى عشـرين ألـف دينـار تقل عن مخسة آ ل تزيد على عشر سنوات وبغرامة ل

شــار   أو انضـم إليهـاأو  أدار مجاعـة إجراميـة منظمـة لالجتــار بالبشـرأو  نظــمأو  نشـأأعلـى كـل مـن 
إذا ارتكبـــت اجلرميـــة مـــن خـــالل أو  ذوي إعاقـــة،أو  إذا كـــان مـــن بـــني اينـــين علـــيهم إنـــاثأو  فيهـــا،

 نز  األعضاء.أو  تغالل اجلنس أي شكل من أشكال السأو  الستغالل يف الدعارة
للمجـين اً وُتقيقاً حلماية األطفـال فقـد شـدد العقوبـة أيضـاً إذا كـان مرتكـب اجلرميـة زوجـ -66
إذا كانــــت اجلرميــــة ذات طــــابع )عــــرب أو  الوصــــ ،أو  الــــو أو  الفــــرو أو  األصــــول أحــــدأو  عليــــه

 وطين(.
تقل  ل ص العتباري بغرامةمن القانون نفسه على معاقبة الشخ 33كما نصت املادة  -67

عــن عشــرة آلف دينــار ول تزيــد علــى مخســني ألــف دينــار إذا ارتكــب إحــد  اجلــرائم املنصــوص 
عليها يف هذا القانون وذل  دون اإلخالل ةسؤولية  ثله الذي ارتكب هـذه اجلرميـة، وللمحكمـة 
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عــن شــهر ول تزيــد تقــل  ل مــدةاً جزئيــأو  اً أن تقضــ  بوقــف الشــخص العتبــاري عــن العمــل كليــ
( مـــن قـــانون منـــع 9( و)8علـــى ســـنة إذا ارتكـــب إحـــد  اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف املـــادتني )

 الجتار بالبشر. 

 لتف حلا نقل معضل  الطفل تواي -هل  
يف  3977لسـنة  11لقد نص قـانون النتفـا  بأعضـاء جسـم اإلنسـان وتعديالتـه رقـم  -68

 جيــوز أن يــتم مقابــل بــدل مــادي ل آخــرإىل  نســان حــ منــه علــى أن نقــل العضــو مــن إ 4املــادة 
بقصد الربح، وبني أنه دون اإلخالل بـأي عقوبـة ورد الـنص عليهـا يف أي تشـريع آخـر يعاقـب   أو

تقـل عـن  ل بغرامـةأو  تقل عـن سـنة ل كل من ارتكب ملالفة ألحكام هذا القانون باحلبن مدة
 بكلتا هاتني العقوبتني. أو  عشرة آلف دينار

 تسخيف الطفل لتقمل القسفح -واو 
ــنح الطفــل مــن خــالل التشــريعات األردنيــة احلمايــة مــن الســتغالل يف العمــل القســري  -69 مح

 على أنه: ) . إاـافة 3996لسنة  8من قانون العمل وتعديالته رقم  77حيث نصت املادة 
أي ملالفـــة أي عقوبـــة ورد الـــنص عليهـــا يف التشـــريعات النافـــذة يعاقـــب صـــاحب العمـــل عـــن إىل 

باإلكراه ةا يف ذل  أو  بالحتيالأو  ُتت التهديدأو  يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جربية
( ألــف 3 111( مخســمائة دينـار )ول تزيــد علـى )511تقــل عـن ) ل حجـز وثيقـة ســفره بغرامـة

ويعاقـــب بالعقوبـــة ذامـــا الشـــري  واحملـــرل واملتـــدخل يف هـــذا الســـتخدام. ج. تضـــاعف  دينـــار،
 الغرامات املنصوص عليها يف الفقرتني )أ( و) ( من هذه املادة يف حالة التكرار(. 

دول  1118لسنة  48من جهة أخر  فقد تضمن القانون املعدل لقانون العمل رقم  -71
عمال الزراعة والعاملني يف املنازل، والذين مجتمل أن يندرج امنهم أطفال عاملون، وبالتا  فقد 

للسن والظروف احملـددة ةوجـب اً طفال الذين يعملون امن اإلطار القانوين ووفقأمن احلماية لأل
 القانون واملعايري الدولية.

وقد نص قانون العمل األردين على ألموعة مـن احلقـوق الواجـب منحهـا للطفـل العامـل  -73
 لعمــل بــأنيف اإلطــار القــانوين يف بي ــة العمــل وبتوافــق مــع التفاقيــات الدوليــة والــيت حــددت ســن ا

 36  بســنة حــب أن قــانون العمــل جــاء وتقــدم عــن ذلــ  بتحديــد ســن العمــل  35يقــل عنــة  ل
جيـوز بـأي حــال تشـغيل احلـدث الــذي مل يكمـل السادســة  ل نــهأسـنة، حيـث نــص القـانون علـى 

 عشرة من عمره بأي صورة من الصور.
تشــغيل احلــدث جيــوز  ل علــى أنــه 3996لســنة  8ونــص قــانون العمــل وتعديالتــه رقــم  -71

املضــرة بالصـحة وُتــدد أو  املرهقـةأو  مــن عمـره يف األعمـال ايطــرة ةالـذي مل يكمـل الثامنــة عشـر 
 هذه األعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطال  آراء اجلهات الرعية املختصة.
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سـنة بــدًل  38ســن إىل  ومت تعـديل الـنص القــانوين ورفـع الســن القـانوين لألعمــال ايطـرة -71
أن هنــا  قــرار إىل  ، ويشــار1114لســنة  33ســنة وذلــ  ةوجــب القــانون املعــدل رقــم  37مــن 

والــذي حــدد  3997املضــرة باألحــداث وتعديالتــه لســنة أو  املرهقــةأو  خــاص باألعمــال ايطــرة
جيــوز تشــغيل احلــدث الــذي مل يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره فيهــا ومــن هــذه  ل األعمــال الــيت

عمـــال  األعمـــال يف املكاتـــب والفنـــادق واملطـــاعم ويف أمـــاكن الرتفيـــه العامـــة والنـــوادي الليليـــة، األ
وجيري العمل حالياً على تعديل قائمة األعمال ايطرة ليضاف إليها عدد من األعمال اليت مجظر 
على األطفال العمـل دـا والـيت نصـت عليهـا التفاقيـة اياصـة لظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال 

أو  ، ومــن ذلــ  كافــة أشــكال الــرق3999لســنة  381واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا رقــم 
أو  املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع األطفال والجتار دم وعبودية الدين والقنانة والعمـل القسـري

اإلجبـــــاري لألطفـــــال لســـــتخدامهم يف صـــــراعات أو  اإلجبـــــاري ةـــــا يف ذلـــــ  التجنيـــــد القســـــري
أداء أو  إلنتـاج أعمـال إباحيـةأو  عراه ألغرال الـدعارةأو  تشغيلهأو  خدام طفلاستو مسلحة، 

عراه ملزاولة أنشطة غـري مشـروعة ول سـيما إنتـاج أو  تشغيلهأو  عرول إباحية، واستخدام طفل
إىل  املخدرات والجتار دا بالشكل الذي حددت فيـه يف املعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة، إاـافة

اإلاـــرار إىل  بفعـــل الظـــروف الـــيت تـــزاول فيهـــاأو  رجح أن تـــؤدي بفعـــل طبيعتهـــااألعمـــال الـــيت يـــ
 سلوكهم األخالق . أو  سالمتهمأو  بصحة األطفال

قـد تنـاول  3988لسـنة  33كما أن قانون املخدرات واملؤثرات العقلية وتعديالتـه رقـم  -74
واعتـرب أن  8نـص املـادة فكرة تشغيل احلدث يف ألال املخدرات واملؤثرات العقلية وذل  ةوجـب 

بيــع أي مــواد أو  شــراءأو  مــؤثرات عقليــةأو  صــنع أيــة مــادة ملــدرةأو  اســتخدام احلــدث يف إنتــاج
أو  زراعتهــا أو املــؤثراتأو  مــن النباتــات املنتجــة ملثــل تلــ  املــواداً نباتــأو  مــؤثرات عقليــةأو  ملــدرة
 .خزألا جرمية يعاقب عليها باإلشغال الشاقة املؤبدةأو  نقلها
كما نص قانون األحداث على أنه يعترب متاجاً للحماية والرعاية من تنطبق عليـه حالـة  -75

 القمــــارأو  إفســــاد ايلــــقأو  الفســــقأو  مــــن احلــــالت ومنهــــا مــــن قــــام بأعمــــال تتعلــــق بالــــدعارة
 خالا الذين اشتهر عنهم سوء السرية، أومل يكـن لـه مـالً أو  خدمة من يقومون دذه األعمال أو

عائــل مــؤمتن أو  كــان يبيــت عــادة يف الطرقــات، أومل يكــن لــه وســيلة مشــروعة للتعــي أو   اً مســتقر 
غـري شـرع  لوالـد أو  اً شـرعياً كـان ابنـأو   غائبني،أو  مسجوننيأو  نيمتوفي أحدمهاأو  وكان والداه

غـــري أو  ســـبق لـــه أن أديـــن بارتكـــا  جـــرم ملـــل بـــامدا  مـــع أي مـــن أبنائـــه ســـواء كـــانوا شـــرعيني
أو  إفساد ايلـقأو  الفسقأو  ل تتصل بالدعارةأعمابأو  من استغل بأعمال التسولأو  شرعيني،

 يف أي أعمال غري مشروعة.أو  خدمة من يقومون دذه األعمال
وجيــــري حاليــــاً العمــــل علــــى إعــــادة النظــــر يف قــــانون األحــــداث ليشــــمل بــــدائل ألتمعيــــة  -76

املتعلقــة بتحقيــق ايدمــة الفضــلى لألطفــال للعقوبــات الســالبة للحريــة، ولرياعــ  كافــة اإلجــراءات 
كافــة  املخـالفني للقـانون مــن حيـث مراعـــاة الســرية وايصوصـية وفصــل األحـداث عــن البـالغني يف

خيـــل بضـــمانات احملاكمـــة العادلـــة، واســـتحداث مــــاكم ونيابـــة خاصـــة  ل إجـــراءات احملاكمــــة وةـــا
 ءات اإلشراف القضائ .باألحداث واعتماد التدابري غري السالبة للحرية وإجرا
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وينطبق ذل  على ايصومات املتعلقة باجلوانب املالية يف احملاكم الشرعية حيـث خياصـم  -77
 احلاان مراعاة للناحية النفسية للطفل ومحاية له من الطراذ يف أروقة احملاكم.

 تجفقم الففز غيف ال ئة عتى م فام تبنت لفل -زاح 
وري ملتــزم بتطبيــق أحكــام الشــريعة اإلســالمية وبــذل  أوجــد للــنص الدســتاً األردن ووفقــ -78

نظـــام الكفالـــة اإلســـالمية ورعايـــة األيتـــام اـــمن بـــرامج خاصـــة ومنهـــا برنـــامج الحتضـــان  ليـــث 
مجتفظ الطفل بنسبه احلقيق  لكال والديه ول ينـز  عنـه هـذا النسـب ألي سـبب كـان رعايـة حلقـه 

 لطفــل جتـاه الوالــدين احلقيقيـني مــن نفقـة إذا لزمــتيرتتـب علــى هـذا األمــر مـن حقــوق ماليـة ل ومـا
 إرث. أو
الكافـــل للطفـــل ملـــزم بتحقيـــق املصـــلحة الفضـــلى أو  علـــى أن احلااـــن مـــن غـــري الوالـــدين -79

حـق قــانوين ثابــت للصــغري ويشـرتذ يف نظــام الحتضــان أن تكــون أو  خيــل بــأي مبــدأ ل وأنللطفـل 
ه وصيانته من كل ما قد يسبب له األذ  سواء أكـان األسرة قادرة على رعاية الصغري وحفظه وتربيت

 :355معنوياً، وذل  وفقاً ملا نص عليه قانون األحوال الشخصية يف املادة أو  مادياً 
يضــيع الولــد عنــدها لنشــغاهلا عنــه  ل "يشــرتذ يف احلااــنة أن تكــون بالغــة عاقلــة أمينــة 

متســكه يف  ل نأة بغــري مــرم للصــغري و ة ول متزوجــتكــون مرتــد ل وأنقــادرة علــى تربيتــه وصــيانته 
 بيت مبغضيه".

 31مــن قــانون العقوبــات بعــد تعــديلها ةوجــب القــانون املعــدل رقــم  187وتــنص املــادة/ -81
غري أبيه عوقب إىل  أو امرأة مل تلدهإىل  نسب قاصرإىل  على أنه من قام بفعل أد  1131لسنة 

 1113 لســنة 9ن قــانون األحــوال املدنيــة رقــم مــ 49باألشــغال الشــاقة املؤقتــة، كمــا نصــت املــادة/
 تقل عن سنة ول تتجاوز ثالث سنوات كل من:  ل على أنه "يعاقب باحلبن مدة

تالعـــب عــــن قصـــد يف الســــجل أو  بـــدلأو  حــــذفأو  غـــريأو  كشـــاأو   زور )أ( 
 دائرةالشهادات اليت تصدرها الأو  البطاقة الشخصيةأو  دفرت العائلةأو  سجل الواقعاتأو  املدين
 أي من مكاتبها.أو 

 بطاقـة شخصـية لنفسـهأو  قدم بيانـات كاذبـة بقصـد احلصـول علـى دفـرت عائلـة ) ( 
 البطاقة الشخصية. أو  وقع شهادة كاذبة لطالب احلصول على دفرت العائلةأو  لشخص آخرأو 

إذا كــــان مرتكــــب أي مــــن األفعــــال الــــواردة يف الفقــــرتني )أ( و) ( الســــابقتني  )ج( 
تقـــل عــن ثــالث ســنوات ول تتجـــاوز  ل  الــدائرة يعاقــب باألشـــغال الشــاقة املؤقتــة مــدةيفاً موظفــ

 مخن سنوات".
واســتمدت التشــريعات األردنيــة اهتمامهــا لقــوق األطفــال ألهــو  النســب مــن اهتمــام  -83

الــيت كفلــت هلــؤلء األطفــال احلمايــة، والرعايــة، والرتبيــة وغريهــا مــن احلقــوق  الشــريعة اإلســالمية،
خر ، فلألطفال ألهو  النسب حقوق أجازما الشريعة اإلسـالمية مـن خـالل قـانون األحــوال األ

(، هــــ  حقهــــم بالنفقــــة، وبالتملــــ ، وباحلضــــانة، والرعايــــة 3976لســــنة  63الشخصــــية )رقــــم 
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والتعليم والصحة واإلرث عحرف أحد والديه  فله أهلية وجو  كاملة وهو جنني، كما أن الشريعة 
 لنسب بأاعف الطـرق وأيسـرها رعايـة حلـق الصـغري وحـال ثبـوت النسـب للصـغريأجازت إثبات ا

حقوق أجازما القـوانني املدنيـة، وهـ  اً ميل  أحد نفيه عنه، كما لألطفال ألهو  النسب أيض ل
ُتـرص علـى تنظـيم حيـامم، مـواد (، الـذي أفـرد هلـم 1113لسـنة  9)رقم  قانون األحوال املدنية

اإلنســانية كحقهــم باحليــاة، والبقــاء والنمــاء، فــتم تعــديل قــانون األحــوال  واحملافظــة علــى حقــوقهم
احلصــول علــى شــهادة بميلكــون أوراقــاً ثبوتيــة وألهــو  النســب  ل املدنيــة للســماح لألطفــال الــذين

(، الــذي كفــل هلــم حقهــم 3954لســنة  6 مــيالد دون اللجــوء للمحــاكم، وقــانون اجلنســية )رقــم
 باجلنسية األردنية. 

 الظفو  المأ    لتجفائم المقنية -حل  
فرل املشر  األردين يف قانون العقوبات األردين وتعديالته عقوبـة أشـد مـن تلـ  الـواردة  -81

 57/3 يف قانون منع الجتار بالبشر لعـدد مـن اجلـرائم الواقعـة علـى العـرل، وحسـب نـص املـادة
ها يف احلكم، فعلى احملكمـة أن من القانون املذكور ف نه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت مجيع

 ُتكم بالعقوبة األشد وهذه اجلرائم ه  ما يل :
جرميـــة اغتصـــا  األنثـــى الـــيت مل تـــتم الثامنـــة عشـــرة مـــن عمرهـــا: فـــرل املشـــر   -3 

األردين هلذه اجلرمية عقوبة جزائية أشد من تل  الواردة يف قانون منـع الجتـار بالبشـر حيـث تـنص 
 وبات على أنه: من قانون العق 191املادة/

الغتصا  ومواقعة القاصـر: ")أ( مـن واقـع أنثـى )غـري زوجـه( بغـري راـاها سـواء  -3
تقــل  ل بايــدا  عوقــب باإلشــغال الشــاقة املؤقتــة مــدةأو  باحليلــةأو  بالتهديــدأو  بــاإلكراه

) ( وتكون العقوبة األشغال الشاقة عشـرين سـنة إذا كانـت اينـين  عن مخن عشرة سنة 
 عمرها.أكملت ايامسة عشرة ومل تكمل الثامنة عشرة من عليها قد 

شخص أقدم على اغتصا  فتاة مل تتم ايامسة عشرة من عمرها يعاقب  كل -1
 باإلعدام".

اسـتخدام احليلـة( الـيت مل أو  مديدأو  جرمية مواقعة أنثى )إذا وقعت دون إكراه -1 
د مــن تلــ  املنصــوص عليهــا يف قــانون تــتم الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا: فــرل املشــر  هلــا عقوبــة أشــ

مــن واقــع أنثــى )غــري زوجــه(  -3منــه علــى أنــه: " 194منــع الجتــار بالبشــر حيــث تــنص املــادة/
تقـل  ل أكملت ايامسة عشرة ومل تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقـب باألشـغال الشـاقة مـدة

ايامســة عشـــرة مـــن وإذا أكملــت اينـــين عليهـــا الثانيــة عشـــرة ومل تكمـــل  -1عــن ســـبع ســـنوات. 
. وإذا مل تكـن اينــين عليهـا قـد أكملــت 1عمرهـا فيكـون احلــد األد  للعقوبـة مخـن عشــرة سـنة. 

( مـن 191( من املـادة )1الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم املنصوص عليه يف الفقرة )
 هذا القانون ويعاقب بالعقوبة املنصوص عليها فيه". 
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يف  1113لســـــــنة  85نيـــــــة املؤقـــــــت رقـــــــم لكرتو ت اإلنـــــــص قـــــــانون املعـــــــامال -1 
يشـــكل جرميـــة ةوجـــب التشـــريعات النافـــذة  علـــى أنـــه "يعاقـــب كـــل مـــن يرتكـــب فعـــالً  18 املـــادة

أو  تقل عن ثالثة أشهر ول تزيد على سـنة ل نية باحلبن مدةلكرتو بواسطة استخدام الوسائل اإل
 ( عشرة آلف دينـار31 111على ) ( ثالثة آلف دينار ول تزيد1 111تقل عن ) ل بغرامة
ـــــا هـــــاتني العقـــــوبتني، ويعاقـــــب بالعقوبـــــة األشـــــد إذا كانـــــت العقوبـــــات املقـــــررة يف تلـــــ  أو  بكلت

 التشريعات تزيد على العقوبة املقررة يف هذا القانون".

 نظلم اليقل م لتجفائم المقنية -لل  
تقـادم دعـو  احلـق العـام بـني  3963لسـنة  9ميز قانون أصول احملاكمات اجلزائية رقم  -81

نـه: أمـن القـانون علـى  118وتقادم العقوبة، ففيما يتعلق بتقادم دعو  احلـق العـام، تـنص املـادة 
تســقا دعــو  احلــق العــام ودعــو  احلــق الشخصــ  بانقضــاء عشــر ســنوات مــن تــاري  وقــو   -3

ملـــذكورتان الـــدعويان ااً تســـقا أيضـــ -1 اجلنايـــة إذا مل جتـــر مالحقـــة بشـــأألا خـــالل تلـــ  املـــدة 
بانقضاء عشر سنوات علـى آخـر معاملـة متـت فيهـا إذا أقيمـت الـدعو  وأجريـت التحقيقـات ومل 

 يصدر حكم دا.
 -3من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه " 141أما تقادم العقوبة فتنص املادة/ -84

                 نة وعشـــــــرون ســـــــ والعقوبـــــــات اجلنائيـــــــة املؤبـــــــدة مخـــــــن مـــــــدة التقـــــــادم علـــــــى عقوبـــــــة اإلعـــــــدام
مــدة التقــادم علــى العقوبــات اجلنائيــة املؤقتــة اــعف مــدة العقوبــة الــيت حكمــت دــا احملكمــة  -1

مــدة التقــادم علــى أيــة عقوبــة  -1 تــنقص عــن عشــر ســنني أو  تتجــاوز عشــرين ســنة ل علــى أن
 جنائية أخر  عشر سنني". 

 المسؤولية الجنلئية لألشخلص ايعيبلمقيط -قل  
تقـل عـن عشـرة  ل من القانون على معاقبة الشخص العتباري بغرامـة 33املادة  نصت -85

آلف دينار ول تزيد على مخسني ألف دينار إذا ارتكب إحد  اجلرائم املنصـوص عليهـا يف هـذا 
القــانون وذلــ  دون اإلخــالل ةســؤولية  ثلــه الــذي ارتكــب هــذه اجلرميــة، وللمحكمــة أن تقضــ  

تقل عن شهر ول تزيـد علـى سـنة إذا  ل مدةاً جزئيأو  اً عن العمل كلي بوقف الشخص العتباري
 ( من قانون منع الجتار بالبشر.9( و)8ارتكب إحد  اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني )

 البيلنلت الخلصة  ق   الم حقلت القضلئية واإل انلت ليتك الجفائم  
ل اجلــرائم الواقعــة علــى األطفــال يف اململكــة يبــني اجلــدول أدنــاه البيانــات اإلحصــائية حــو  -86

 (:1119-1117األردنية اهلادية خالل املدة الزمنية )
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 العدد حالة الدعو  تصنيف الدعو  الرقم
 4 جديدة الغتصا  3
 11 فصل الغتصا  1
 11 منظورة الغتصا  1
 5 فصل وخرق حرمة األماكن اياصة بالنساء ،والتهت  اإلغواء، 4
 3 فصل الرتدد على بيت البغاء - إدارة بيت البغاء - على الفجور احلض 5
 319 فصل القيام بفعل مناف للحياء العام 6
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 31 فصل املداعبة املنافية للحياء العام 8
 3 منظورة املداعبة املنافية للحياء العام 9

 6 فصل واد بذي ةعرل مأو  ،حيازةأو  ،بيع 31
 3 منظورة عرل مواد بذي ةأو  ،حيازةأو  ،بيع 33
 6 فصل خطف وتر  األطفال 31
 8 جديدة أنثى( - )ذكر هت  العرل 31
 191 فصل أنثى( - )ذكر هت  العرل 34
 377 منظورة أنثى( - )ذكر هت  العرل 35

 922 المجموع
 وزارة العدل. املصدر:

 صة  للويقة القضلئية عتى الجفائم الوام    ت البفوتوكوج اياييلمححكلم القلنونية الخلاا  
اـــــوابا الختصـــــاص اإلقليمـــــ   19، و10، و.، و7بـــــني قـــــانون العقوبـــــات يف املـــــواد  -7.

والشخصــ  وأن أحكامــه تســري علــى كــل مــن يرتكــب داخــل اململكــة جرميــة مــن اجلــرائم املنصــوص 
العناصــر الــيت  أحــدملكــة، إذا مت علــى أرل هــذه اململكــة عليهــا فيــه، كمــا تعــد اجلرميــة مرتكبــة يف امل

 فرع :أو  فعل اشرتا  أصل أو  أي فعل من أفعال جرمية غري متجزئةأو  تؤلف اجلرمية
مســافة إىل  تشــمل أرااــ  اململكــة طبقــة اهلــواء الــيت تغطيهــا، والبحــر اإلقليمــ  )أ( 

اإلقليمـــ  والســفن واملركبـــات مخســة كيلـــومرتات مــن الشـــاطو واملــد  اجلـــوي الــذي يغطـــ  البحــر 
 اهلوائية األردنية 

واألراا  األجنبية اليت مجتلها اجلي  األردين إذا كانت اجلرمية املقرتفة تنال مـن  ) ( 
 من مصاحله.أو  سالمة اجلي 

 يسري القانون األردين على ما يل : ل كما -..
مل  ة هوائيــة أجنبيــة إذااجلــرائم املقرتفــة يف اإلقلــيم اجلــوي األردين علــى مــ  مركبــ -1 

للقــانون  تتجــاوز شــفري املركبــة اهلوائيــة وضــع ل علــى أن اجلــرائم الــيت تتجــاوز اجلرميــة شــفري املركبــة،
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ـــأو  األردين إذا كـــان الفاعـــل إذا حطـــت املركبـــة اهلوائيـــة يف اململكـــة األردنيـــة أو  اً اينـــين عليـــه أردني
 اهلادية بعد اقرتاف اجلرمية. 

يف املـــد  اجلـــوي الـــذي يغطيـــه أو  قرتفـــة يف البحـــر اإلقليمـــ  األرديناجلـــرائم امل -8 
 املركبة اهلوائية.أو  مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اجلرمية شفري السفينةأو  على م  سفينة

 اً مراـاً شـريكأو  كـان  فـاعالً  -وتسري أحكام قانون العقوبـات األردين علـى كـل أردين  -3.
جنحة يعاقـب عليهـا القـانون األردين. كمـا تسـري أو  ارج اململكة جنايةارتكب خ - متدخالً أو 

أو  اكتســبها بعــد ارتكــا  اجلنايــةأو  األحكــام املــذكورة علــى مــن ذكــر ولــو فقــد اجلنســية األردنيــة
أو  اجلنحـــة، وعلـــى اجلـــرائم الـــيت يرتكبهـــا خـــارج اململكـــة أي موظـــف أردين أثنـــاء  ارســـته وظيفتـــه

، وعلــــى اجلـــرائم الـــيت يرتكبهـــا خــــارج اململكـــة موظفـــو الســـل  ايــــارج ، ةناســـبة  ارســـته إياهـــا
والقناصل األردنيون مـا متتعـوا باحلصـانة الـيت خيـوهلم إياهـا القـانون الـدو  العـام، وعلـى كـل أجنـا 

ارتكـــب خـــارج  ،متـــدخالً  أو اً مراـــاً شـــريكأو  كـــان  مقـــيم يف اململكـــة األردنيـــة اهلاديـــة، فـــاعالً 
جنحة يعاقـب عليهـا القـانون األردين، إذا مل يكـن اسـرتداده قـد أو  اهلادية جناية اململكة األردنية

 قبل.أو  طلب
ُتــول دون املالحقــة يف اململكــة األردنيــة اهلاديــة األحكــام الصــادرة يف ايــارج  ل إل أنــه -30

يف ايـارج يف من قانون العقوبـات، واألحكـام الصـادرة  3يف أية جرمية من اجلرائم املبينة يف املادة/
أيـــة جرميـــة اقرتفـــت داخـــل اململكـــة، ويف كلتـــا احلـــالتني متتنـــع املالحقـــة يف اململكـــة إذا كـــان حكـــم 

ثــر إخبــار رعــ  مــن الســلطات األردنيــة، يف حــني أن املــدة الــيت إالقضــاء األجنــا قــد صــدر علــى 
الــيت حكــم  يكــون قــد قضــاها احملكــوم عليــه نتيجــة حلكــم نفــذ فيــه يف ايــارج تنــزل مــن أصــل املــدة

 عليه دا يف اململكة.
: 6 يف املـادة 1351لسـنة  3كما نص قانون أصول احملاكمات اجلزائية وتعديالته رقم  -31
تقــام دعــو  احلــق العــام علــى املشــتكى عليــه أمــام املرجــع القضــائ  املخــتص التــابع لــه مكــان  -1

أفضلية ملرجع على آخـر إل  مكان إلقاء القبض عليه ولأو  موطن املشتكى عليهأو  وقو  اجلرمية
يف حالــة الشــرو  تعتــرب اجلرميــة أألــا وقعــت يف كــل  -8بالتــاري  األســبق يف إقامــة الــدعو  لديــه  

مكـان وقــع فيـه عمــل مـن أعمــال البــدء يف التنفيـذ، ويف اجلــرائم املسـتمرة يعتــرب مكانـاً للجرميــة كــل 
م املتتابعـة يعتـرب مكانـاً للجرميـة كـل مـل مل تقوم فيه حالة الستمرار. ويف جرائم العتيـاد واجلـرائ

إذا وقعت يف ايارج جرمية من اجلرائم اليت تسري عليهـا  -9 األفعال الداخلة فيها  أحديقع فيه 
أحكـام القـانون األردين ومل يكــن ملرتكبهـا مــل إقامـة معــروف يف اململكـة األردنيــة اهلاديـة ومل يلــق 

( جيــوز 6ام عليــه أمــام املراجــع القضــائية يف العاصــمة  )القــبض عليــه فيهــا فتقــام دعــو  احلــق العــ
إقامـــة دعـــو  احلـــق العـــام علـــى املشـــتكى عليـــه أمـــام القضـــاء األردين إذا ارتكبـــت اجلرميـــة بوســـائل 

 .على أي من مواطنيها(أو  اً،جزئي أو اً نية خارج اململكة وترتبت آثارها فيها، كليإلكرتو 

 لمملمتلت الخلصة  يستيم المجفايطا  
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علـــــى أنـــــه ُتـــــدد  81أن دســـــتور اململكـــــة األردنيـــــة اهلاديـــــة نـــــص يف املـــــادة إىل  يشـــــار -38
ـــــة والقـــــوانني أصـــــول تســـــليم اينـــــرمني العـــــاديني، واألردن طـــــرف يف عـــــدد مـــــن  التفاقـــــات الدولي
التفاقيــــات املتعلقــــة بتســــليم اينــــرمني ومنهــــا اتفاقيــــة تســــليم اينــــرمني بــــني دول اجلامعــــة العربيــــة 

،  1366أيلول/ســــــبتمرب  1بتــــــاري   1136املنشــــــورة يف اجلريــــــدة الرعيــــــة رقــــــم و  1366 لســــــنة
شــــروذ تســــليم اينــــرمني،   1387حــــدد قــــانون تســــليم اينــــرمني الفــــارين وتعديالتــــه لســــنة  كمــــا
 حدد اجلهة اليت تتوىل عملية التسليم. كما

تكررل  الميفققررة اررط ام مو  المملمترلت الخلصررة  ضرربط واصرل م  المرروا ا السررت  المسريخ اة  
تسرررهيل امتكرررل  مح ارررط الجرررفائم المرررتكوم   رررت البفوتوكررروج مو  تترررك الجرررفائم  رررت امتكرررل 

 اياييلمح
مـن الربوتوكـول دعـوة الـدول األطـراف لتضـمني التشـريع الـوطين تـدابري  7تضمنت املـادة  -39

املـادة مالئمة إلجراء احلجز ومصادرة املواد واملوجودات والعوائد املتأتية عن هذه اجلـرائم  فنصـت 
من قانون منع الجتار بالبشر على أنه للمدع  العام إصدار قرار ب غالق احملل الذي اقـرتف  18

مـــن اجلـــرائم اً العـــاملني فيـــه أيـــ أحـــدأو  أي مـــن األشـــخاص املســـؤولني عـــن إدارتـــهأو  فيـــه صـــاحبه
هــذا تزيـد علـى سـتة أشـهر وعلــى أن تـتم املصـادقة علـى  ل املنصـوص عليهـا يف هـذا القـانون مــدة

القرار من قبل النائب العام، وللمتضرر الطعن فيه أمام اللجنة املشار إليها يف الفقرة )أ( من هـذه 
 املادة.
مـن نفــن القــانون أنـه علــى احملكمــة أن تقـرر مصــادرة أي أمــوال  16كمـا نصــت املــادة  -36

 متأتية من ارتكا  أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
واملتعلقــــة باملصــــادرة العينيــــة علــــى أنــــه:  66نــــص قــــانون العقوبــــات يف املــــادة ومــــن جهتــــه  -36
جلنحـة  أو مراعاة حقوق الغري حسن النية، جيوز مصـادرة مجيـع األشـياء املتحصـلة نتيجـة جلنايـة "مع

أو  كانــت معــدة لقرتافهــا، أمــا يف اجلنحــة غــري املقصــودةأو   الــيت اســتعملت يف ارتكادــاأو  مقصــودة
 ة فال جيوز مصادرة هذه األشياء إل إذا ورد نص يف القانون جييز ذل ".يف املخالف

الي ا يف ال زاة اليت تسيه   مغ ق المبلنت المسيخ اة  ت امتكل  هته الجفائم  صوم    
 نهلئيةمو  اؤ ية
 :من قانون العقوبات على ما يل  96نصت املادة  -35

 براـاه ملـدةأو  يه جرمية بفعل صـاحبهجيوز احلكم ب قفال احملل الذي ارتكبت ف -1" 
 إذا أجاز القانون ذل  بنص صريح. تقل عن شهر ول تزيد على سنة ل

مللـــة بـــامدا  يســـتلزم أو  أفعـــال جرميـــة أجـــلإن إقفـــال احملـــل احملكـــوم بـــه مـــن  -8 
اســتأجره وهــو يعلــم أمــره أو  أي شــخص متلــ  احملــلأو  أي مــن أفــراد أســرتهأو  احملكــوم عليــه منــع
 ن يزاول فيه العمل نفسه. أ من
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 يتنــاول مالــ  العقــار، ومجيــع مــن هلــم علــى احملــل حــق امتيــاز ل إن هــذا املنــع -9 
 دين إذا ظلوا ةعزل عن اجلرمية". أو
 للبغاء يف ذل  املنـزل (: "إذا أدين مستأجر منزل لتهي ته بيتاً 1)919كما نصت املادة/ -37
لسماحه عن علم منه باستعمال أو  مساعدتهأو  شتغالهلأو  لتوليه إدارتهأو  قسم منه أييف أو 
بفسـ  عقـد اإلجـارة ووليـة اً أي قسم منه كبيت للبغاء، جيـوز للمحكمـة أن تصـدر قـرار أو  املنزل

( وإذا أدين مال  منزل بتهمة من التهم املذكورة يف الفقـرة السـابقة 8املأجور وتسليمه للمال   )
 ( من هذا القانون".96للمادة )اً زل وفقفللمحكمة أن تأمر ب قفال ذل  املن

بأنـه إذا تبـني للـوزير وقـو  اعتـداء مـن  .800لتعديل عـام اً وقد نص قانون العمل ووفق -.3
ةمارســة أي شــكل مــن أشــكال العتــداء اجلنســ  علــى أو  مــن ميثلــه بالضــر أو  صـاحب العمــل

وذلــ  مــع  لــيت يراهــا مناســبة،العــاملني املســتخدمني لديــه، فلــه أن يقــرر إغــالق املؤسســة للمــدة ا
 مراعاة أحكام أي تشريعات أخر  نافذة املفعول.

 حملقة حقوق الضفلقل واصللفهم -لا تل ق 
 علـــى أنـــه جيـــوز للمـــدع  العـــام .16نـــص قـــانون أصـــول احملاكمـــات اجلزائيـــة يف املـــادة  -33
ايـة للشـهود الـذين احملكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية احلديثة وذل  مح أو

مـــــن العمـــــر عنـــــد اإلدلء بشـــــهادمم وعلـــــى أن متكـــــن هـــــذه الوســـــائل  ةمل يكملـــــوا الثامنـــــة عشـــــر 
 خصم من مناقشة الشاهد أثناء احملاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة يف القضية.  أي

 نه: )مع مراعاة أحكـام املـادةأمكررة من قانون العقوبات على  .90كما نصت املادة  -100
جيــوز اســتعمال األســبا  املخففــة يف جــرائم العتــداء علــى العــرل  ل ( مـن هــذا القــانون،.90)

الــواردة يف هــذا الفصــل إذا كــان اينــين عليــه مل يكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره عنــد وقــو  اجلرميــة، 
 أنثى، وكان اجلاين قد أكمل الثامنة عشرة من عمره(.أو  كاناً  ذكر 

  األردين حفـــظ للمجـــين عليـــه احلـــق يف املطالبـــة املاليـــة الناجتـــة عـــن أن املشـــر إىل  إاـــافة -101
املطالبـة  الضرر الذي تعرل له ويتمثل ذل  يف نظام القضاء الشـرع  األردين لـق اينـين عليـه يف

بديــة األعضــاء )األرش( يف اجلنايــة علــى مــا دون الــنفن وحكومــة العــدل )التعــويض يف اجلــروح(، 
 تلف عن التعويض عن الضرر املقام لد  احملاكم النظامية.علماً بأن هذا التعويض خي

كما أن قانون األحوال الشخصية أسقا حق احلضانة بالنسبة للمعتدي علـى الطفـل  -108
رعايــة ملصــلحة الطفــل، كمــا أنــه أســقا هــذا احلــق بالنســبة لغــري املعتــد  عليــه مــن بــاق  أفــراد 

 األسرة امخرين.
 ألسـري الـذي يعمـل علـى توعيـة األطفـال لقـوقهم إاـافةوقد مت إنشـاء خـا الـدعم ا -109
ربطهــــم ةستشــــارين قــــانونيني إىل  النصــــوص القانونيــــة الوطنيــــة الــــيت تتعلــــق دــــم وباإلاــــافةإىل 
 طلب األمر.ت إذا
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، السلا، الكـر ( أربد) ةومت استحداث أجنحة األسرة يف كل من قصور العدل الثالث -106
، حيث يضم هذا اجلناح قاعتني للمحاكمة األوىل ملصصة قصر العدل يف عمانإىل  باإلاافة

للنظر يف قضايا العنف األسري وذل  نظراً يصوصية هذا النو  من القضايا واألخر  ملصصة 
غرفــة تضـــم مؤسســـات اينتمـــع املــدين مـــن أجـــل تقـــدمي إىل  للنظــر بقضـــايا األحـــداث باإلاـــافة
 الستشارات القانونية والجتماعية. 

اليرررر مق  القررررلنونت لتميقررررلاتيط ارررر  القضررررلقل وتقرررر قم اليرررر مق  النفسررررت  تررررو يف -ملف 
 لتضفلقل

مت عقد ورشات تدريبية حول قضـايا الجتـار بالبشـر للسـادة القضـاة واملـدعني العـامني  -106
ــــات اً ( قااــــي76وقــــد بلــــغ عــــددهم ) ــــع الجتــــار بالبشــــر والتفاقي ــــدريبهم علــــى قــــانون من مت ت

يــة يف هــذا اينــال، كمــا مت عقــد تــدريب لرجــال األمــن العــام وجهــات واملعاهــدات واملعــايري الدول
إنفاذ القانون على قانون منع الجتـار بالبشـر، وكمـا يـتم اإلعـداد والتخطـيا لعقـد مرحلـة ثانيـة 
لتــدريب الســادة القضــاة واملــدعني العــامني علــى قضــايا الجتــار بالبشــر وأســاليب التحقيــق مــع 

 إلنسان.الضحايا وفقاً ملعايري حقوق ا
كمـا قامـت وزارة العمـل بتوقيــع مـذكرة تفـاهم مـع مؤسســة اإلسـكان التعاونيـة الدوليــة  -105
ليث تعمل على تدريب مفتش  العمل على كيفية احلصول على  8003أيار/مايو  9بتاري  

بيانات األطفال العاملني ومتكني الوزارة من واـع السياسـات اياصـة لسـحب هـؤلء األطفـال 
ملـدة  8003( يف شـهر متوز/يوليـه ..يب الدفعـة األوىل مـن املفتشـني وعـددهم )حيث مت تـدر 

 أربعة أيام ودفعة ثانية خالل العام نفسه.
وتعمــــــل وزارة الصــــــحة علــــــى تــــــدريب مــــــدربني مــــــن الكــــــوادر الصــــــحية مــــــن ملتلــــــف  -107

التخصصـــات حـــول مواـــو  آليـــات التعامـــل مـــع حـــالت العنـــف األســـري، لغايـــات اكتســـا  
 ألــــال تشــــخيص واكتشــــاف حـــــالت العنــــف األســــري يف املستشــــفيات واملراكـــــز املهــــارات يف

 الصحية، وإعداد األدلة التدريبية للتعامل مع حالت العنف األسري.

 معل   اإل الج اي يملعت - ل  
، األطفـال 8000صنفت وزارة التنمية الجتماعية، ةوجب تعميم صـدر عنهـا يف عـام  -.10

ف ات، هـ : اللقطـاء، وهـم غـري املعـروف نسـبهم  بسـبب عـدم معرفـة  ثالثإىل  ألهو  النسب،
الــذين ولــدوا بفعــل العالقــات اجلنســية، الــيت متــت بــني  هم وأمهــامم. واــحايا الســفاح، وهــمآبــائ

الــذين  بعــض احملــارم، الــذين تــرابطهم رابطــة القرابــة الدمويــة. وأبنــاء الزنــا معــرويف األمهــات، وهــم،
ســية غــري املشــروعة، الــيت اســتوجبت احلكــم القضــائ  علــى أحــد طــريف ولــدوا بفعــل العالقــات اجلن

 هما، وعادة ما يكون هؤلء األطفال مواع خالف نسب. يكلأو   هذه العالقات
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حالـة، يف حـني أن  77بلـغ  8003أن عدد األطفال احملتضنني خـالل عـام إىل  ويشار -103
 8010نيسـان/أبريل  90 تـاري  حـب 8010كانون الثاين/يناير   1عدد األطفال احملتضنني من 

 حالة. 19قد بلغ 
ويبني اجلـدول أدنـاه عـدد احلـالت املكتشـفة لألطفـال ألهـو  النسـب يف األردن بـالفرتة  -110

 ، كما يظهر من سجالت مؤسسة احلسني الجتماعية.8007-8009من عام 

 السنة
 الف ة

 معروفو األمهات احايا السفاح لقطاء المجموع
7002 27 2 23 07 
 .1118وزارة التنمية الجتماعية،  املصدر:

 9002فعلقة اي يملعية لللقة علم ع   ال ااتيط والخلم يط المو و قط  ت  وم ال  

 وزارة التنمية الجتماعية املصدر:* 

سـر، وتعمل وزارة التنمية الجتماعية على تـأمني الرعايـة لألطفـال ألهـو  النسـب لـد  األ -333
منه على أن تتوىل األسـرة  1، والذي نصت املادة ٢٧٩١لسنة  ٤٣امن نظام رعاية الطفولة رقم 

 املؤسسة الرقم

املنقولني من 
 دخول 8007عام 

 اينمو 
 نقل

 اينمو 
 تسليم

 اينمو 

عدد 
املنتفعني 
 احلا 

 إناث كورذ  إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 83 93 89 15 9 صفر 9 61 .1 89 13 . دار األمان 1
دار رعايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  8

 دباأم /األطفال
 87 187 صفر 187 3 صفر 3 116 صفر 116 صفر 93

دار رعايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  9
شـــــــــــفا  /األطفـــــــــــال
)مت تشــــغيله  بــــدران
يف 
3/7/800.) 

 65 13 صفر 13 10 صفر 10 97 صفر 97 صفر .9

دار رعاية وتربية  6
 /ياتوتأهيل الفت

 الرصيفة

 66 118 118 صفر صفر 1 1 183 صفر صفر 97 صفر

دار الوفاق  6
 األسري

 .6 766 766 صفر 16 16 صفر 05. 05. صفر 89 صفر

 218 5 185 597 532 23 58 22 5 525 528 598 97 58 المجموع
 213 5 858 982 27 953 215 المجموع الكتت
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املؤسســة القيــام بالواجبــات العاديــة لألســرة الطبيعيــة ُتــت إشــراف الــوزارة مــن أو  احلااــنةأو  البديلــة
ا احلــق منهــا ويكــون هلــ أي  إىل  حيـث العنايــة بصــحة وســالمة ورفاهيـة وتعلــيم الشــخص الــذي ينضـم

 احملكمة.أو  يف اإلشراف عليه كوالديه وذل  للمدة اليت يقررها الوزير
 1119لســـنة  49كمـــا نـــص نظـــام تـــرخيص وإدارة دور رعايـــة األطفـــال اإليوائيـــة رقـــم  -331

سـري أعلى أن "تعمل دار رعاية األطفال اإليوائيـة علـى تـوفري البي ـة املناسـبة لنمـو الطفـل يف جـو 
علـى الـتعلم اً وقـادر اً وعاطفيـاً اجتماعيـ بدنية وذهنيـة جيـدة، ليصـبح مـؤهالً آمن يتمتع فيه بصحة 

أي أسرة بديلة أو  وذل  يف حال عدم توفر إمكانية عيشه يف رعاية أي من أفراد أسرته األصلية،
 مناسبة".

  ام ااالب  
فـال املسـاء تعترب دار األمان مركزاً عالجياً إليواء األطفال يعمل على محاية وعـالج األط -331

ك حـــد  مؤسســــات   1111إلـــيهم وتأهيـــل أســـرهم، وقـــد تعاملـــت الــــدار ومنـــذ افتتاحهـــا عـــام 
مؤسســـة ألــــر األردن مـــع م ــــات احلــــالت يف ألـــالت اإليــــواء والرعايــــة وتعـــديل الســــلو  وتقــــدمي 

ســـنة  31اإلرشـــاد والزيـــارات األســـرية، حيـــث تتعامـــل مـــع الف ـــة العمريـــة مـــن الـــولدة وحـــب عمـــر 
 سنة لاناث. 31للذكور و
للعــــالج اً وهــــ  الــــدار الوحيــــدة مــــن نوعهــــا يف األردن واملنطقــــة العربيــــة كوألــــا تعــــد مركــــز  -334

 والتأهيــل النفســ  والجتمــاع   حيــث تقــدم ايدمــة العالجيــة لألطفــال املقيمــني فيهــا، باإلاــافة
ءة فصــــل الطفــــل وإدخالــــه دار األمــــان كــــون اإلســــاإىل  خدمــــة بعــــض األطفــــال دون احلاجــــةإىل 
حــد يســتدع  ذلــ ، كمــا وتــتم متابعــة األطفــال الــذين يــتم تســليمهم ســواء ألســرة إىل  تصــل مل

 ألي مركز محاية ورعاية آخر.أو  ألسرة بديلةأو  أصلية

 وزام  الينمية اي يملعية/ ام الو لق ااتفح  
 والصـادر ةوجــب 1114لسـنة  48مت إنشـاء الـدار ةوجـب نظـام دور محايـة األسـرة رقـم  -335
، وتأسسـت 3956لسـنة  34من قانون وزارة الشؤون الجتماعية والعمل وتعديالتـه رقـم  4املادة 

تســميتها بــدار  الــدار بقــرار مــن وزيــر التنميــة الجتماعيــة بنــاء علــى تنســيب األمــني العــام للــوزارة ومت
 .1117كانون الثاين/يناير   37الوفاق األسري، ومت افتتاحها بتاري  

الفتاة اليت تستقبلها أو  على تقدمي ايدمات التشخيصية واإلرشادية للمرأة وتعمل الدار -336
الدار والعمل على حل املشاكل واملصاعب اليت تواجهها، ةا يف ذل  استقبال الدار ملن يرافقهن 

تتجاوز أعمارهم ثالث سنوات وجيوز للدار، يف حالت خاصة وبقرار من اللجنة،  ل من أطفال
ل  ــن تزيــد أعمــارهم علــى ثــالث ســنوات ول تتجــاوز مخــن ســنوات وملــدة شــهر اســتقبال األطفــا
 على األكثر.
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 المجتس الولنت لأؤوب ااتف   
برئاســـة  1113لعــام  17قــانون رقــم التأســن اينلــن الــوطين لشــؤون األســـرة ةوجــب  -337

الشــركاء مــن جاللــة امللكــة رانيــا العبــدا. املعظمــة. ويعمــل كمظلــة داعمــة للتنســيق وتيســري عمــل 
املؤسسات الوطنية احلكومية وغري احلكومية واملؤسسات الدولية والقطـا  ايـاص العاملـة يف ألـال 

لتحقيـــق مســـتقبل أفضـــل لألســـرة األردنيـــة، وميـــارس اينلـــن مـــن اـــمن املهـــام اً األســرة للعمـــل معـــ
ء شـؤون املـرأة يـالإوالصالحيات املنوطة به العمل على تفعيل مشاركة األسرة يف احليـاة العامـة مـع 

 والشبا  واألطفال رعاية خاصة.

 م ام  حملقة ااتف   
املؤسســـة  3997تحعتـــرب إدارة محايـــة األســـرة الـــيت تأسســـت يف مديريـــة األمـــن العـــام عـــام  -338

احملورية للتعامل مع مجيع أنوا  العنف واإلساءة لألطفال والنساء داخل األسرة. ومن بني وظائف 
ائر الشرطة والطب الشرع  والقضاء واملنظمات غـري احلكوميـة ووزارة التنميـة اإلدارة تعزيز قدرة دو 

الجتماعيـــــة لتحديـــــد حـــــالت العنـــــف األســـــري اـــــد املـــــرأة واألطفـــــال والتعامـــــل معهـــــا، ونشـــــر 
املعلومات، والتشبي  الوثيق مع العديد من املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة مـن أجـل تطـوير 

 . نظام خدمات لألطفال وأسرهم

 اتيقل   الهوقة - يم 
األصل أن األطفال ألهو  النسب يتمتعون باجلنسية األردنية ما دام ولدوا على األرل  -339

ملـا نـص عليـه قـانون اجلنسـية األردنيـة، ول تسـحب هـذه اجلنسـية عـنهم بـأي حـال اً األردنية، وفق
وانني املدنيـة، وهـ  قـانون حقوق أجازمـا القـاً النسب أيض ألهو كما أن لألطفال   .من األحوال

(، الـــذي أفــــرد هلــــم مــــواد ُتـــرص علــــى تنظــــيم حيــــامم، 1113لســــنة  9األحـــوال املدنيــــة )رقــــم 
وللمحافظــة علــى حقــوقهم اإلنســانية كحقهــم باحليــاة، والبقــاء والنمــاء، مت تعــديل قــانون األحــوال 

يف احلصـول علـى شـهادة ميلكون أوراقـاً ثبوتيـة وألهـو  النسـب  ل املدنية للسماح لألطفال الذين
، الــذي كفــل هلــم 3954لســنة  6قــانون اجلنســية رقــم إىل  مــيالد دون اللجــوء للمحــاكم، إاــافة

 حقهم باجلنسية األردنية.

 وتلئل اينيصل  - اج 
 تتمثل وسائل النتصاف املتاحة فيما يل : -311
 يطــة الوطنيــة اينلــن الــوطين لشــؤون األســرة مــن خــالل تقريــر املتابعــة والتقيــيم ايــاص با

 للطفولة، والتقارير الدورية املتعلقة بالتفاقية والربوتوكولت امللحقة دا.
 كاو وق اإلنسان من خالل وحدة الشاملركز الوطين حلق. 
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 املتوفر لد  إدارة محاية األسرة كاو خا الش. 
 (331ن من خالل خا الدعم األسري )سة ألر األردمؤس. 

 ل وليلبالمسلع   واليقلوب ا -ثلانلا  
فقـد قامـت وزارة العمـل بتوقيـع مـذكرة تفـاهم مـع منظمـة األمـم اً كما ذكـر التقريـر سـابق -313

لغايـــات تقـــدمي املســـاعدة الفنيـــة  1119أيار/مـــايو  18املتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـيف( بتـــاري  
ىل إ إلنشــاء وحــدة عمــل األطفــال وتزويــدها بــاملوارد املطلوبــة لتعمــل بالشــكل املناســب، باإلاــافة

 إعداد عدد من الدراسات منها:

 9009/9002االفلج  ت اام ب/تفتيل الوا    
مت إعـداد ُتليـل واـع األطفـال يف األردن بطريقــة مبتكـرة وتشـاركية بالتعـاون بـني اينلــن  -311

الــوطين لشــؤون األســرة واليونيســيف، وبالتشــاور مــع ألموعــة واســعة مــن الشــركاء احلكــوميني وغــري 
وفـــرت هــــذه الشــــراكة للدراســـة أحــــدث احلقــــائق واملســـوحات وأكثرهــــا ارتباطــــاً  احلكـــوميني. وقــــد

باملواــو ، ومكنتهــا مــن الســتفادة مــن املراجعــة الــيت قــام دــا اختصاصــيون يف الــوزارات واهلي ــات 
ذل ، تضمن التقريـر آراء ألوعـات مـن األطفـال اليـافعني، وأفـراد مـن إىل  ذات العالقة. باإلاافة

يعيشــون يف املؤسســات الرعائيــة أو  حظــاً، واألطفــال الــذين يعــانون مــن إعاقــاتاينتمعــات األقــل 
 من خالل املشاركة يف نقاشات اينموعات البؤرية.

ويسلا ُتليل واع األطفال الضوء على الكثري من اإلجنازات الـيت مت ُتقيقهـا لألطفـال  -311
تعلـيمهم، ومشـاركتهم، يف األردن، ويشتمل على معلومات وإحصائيات حول صـحة األطفـال، و 

محــايتهم، آخــذاً يف العتبــار أن الفقــر، والظــروف الصــحية الســي ة، ونقــص التعلــيم، إىل  باإلاــافة
مجيعها عوامل ُترم األطفـال مـن كـرامتهم، ومـدد حيـامم، وتقضـ  علـى آمـاهلم. كمـا أنـه يصـف 

 الفجوات واألمور اليت ما زال جيب العمل عليها.

 التمة -تلتقلا  
مــل األردن أن يكــون هــذا التقريــر قــد غطــى بعــض اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة مــن أجــل يأ -314

ويود األردن التأكيد على أنه على الرغم من أنه قـد  تنفيذ وإعمال أحكام الربوتوكول الختياري.
بــذل املزيــد مــن اجلهــد يف إىل  أنــه يتطلــعإىل  مــن أجــل مكافحــة هــذه املشــاكلاً جيــداً قطــع شــوط
مرحلـــة إىل  بالتعــاون والتنســيق مــع ملتلــف اجلهـــات احملليــة والدوليــة مــن اجــل الوصــولاملســتقبل و 

يتمتــع فيهــا األطفــال يف األردن ويف ملتلــف دول العــامل لميــع حقــوقهم  ــا يضــمن هلــم النمــو يف 
 بي ة سليمة تساعدهم على أخذ دورهم الطبيع  يف اينتمع.
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 المف قلت

 ااوجالمف ة 

 اليت شلمكت  ت مع ا  اليقفقف الوزامات والمؤتسلت  
)اينلن القضائ  األردين، ودائرة قااـ  القضـاة، ووزارة الصـحة، ووزارة الرتبيـة والتعلـيم،  

ووزارة التنميـــة، ووزارة العـــدل، ووزارة العمـــل، ووزارة التخطـــيا والتعـــاون الـــدو ، ووزارة األوقـــاف 
ة الثقافــــة، واينلــــن األعلــــى للســــكان، والشــــؤون واملقدســــات اإلســــالمية، ووزارة الداخليــــة، ووزار 

واينلــن األعلــى للشــبا ، واينلـــن األعلــى لشــؤون األشــخاص املعـــوقني، ومديريــة األمــن العـــام، 
ودائـــرة املوازنـــة العامـــة، ودائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة، ودائـــرة األحـــوال املدنيـــة واجلـــوازات، والقـــوات 

 املسلحة األردنية، وديوان املظامل(.
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 تالثلنالمف ة 

 اطة  ماتة تفتيل الموازنلت المخصصة لأللفلج  ت اام ب:  

 9002تفتيل الموازنلت المخصصة لأللفلج  ت اام ب   

تقفقررف تررم معرر ا ه  يكتيررف اررط اكيرر  صررن وق اااررم الميفرر   لتطفولررة  اليونيسرريف(  ررت   
 اام ب والمجتس الولنت لأؤوب ااتف 

 تص قف  
دراسـة مبتكـرة، فهـ   1119املخصصـة لألطفـال يف األردن تعترب دراسـة ُتليـل املوازنـات  -3

توفر قاعدة أساسية للبيانات اياصة بالرصد املستمر للموازنـات املخصصـة للطفـل يف األردن. ومـن 
يف اســرتاتيجية شــاملة تســتهدف تــرويج حقــوق اً املمكــن، يف اــوء هــذه الدراســة، مجــع الشــركاء معــ

ا حيـث إألـتعاون الوثيق بني اينتمع املدين واحلكومـة، مـن الطفل. وقد جاءت هذه الدراسة نتيجة ال
تركــــز علــــى الــــرتويج لســــرتاتيجية تســــتهدف العمــــل علــــى اــــمان التــــزام املوازنــــات بتحقيــــق الــــدمج 
املســـتدام حلقـــوق الطفـــل يف الـــربامج واملوازنـــات الـــيت تنفـــذها احلكومـــة ومؤسســـات اينتمـــع املـــدين يف 

التعبري عن تقديرها للمستو  العـا   ة للطفولة )اليونيسيف( يفاألردن. وترغب منظمة األمم املتحد
مــن اللتــزام واملشــاركة مــن قبــل الشــركاء، الــذين أســهموا يف الدراســة، كمــا تتقــدم بالشــكر للجهــات 

 :التالية لتفانيها من أجل امان جناح املشرو 
طــيا والتعــاون الــدو ، وزارة وزارة الثقافــة، وزارة الرتبيــة والتعلــيم، وزارة املاليــة، وزارة التخ -1

التنميــة الجتماعيــة، وزارة الصــحة، وزارة العمــل، دائــرة املوازنــة العامــة، الصــندوق األردين اهلــاد  
ــــة البشــــرية، مؤسســــة إنقــــاذ الطفــــل، مؤسســــة ألــــر األردن، شــــركة خليــــف وعــــان للتــــدقيق  للتنمي

 والستشارات املالية. 

 اتخص تنفيتح  
ُتليـــل السياســـات وايطـــا  ل املوازنـــات املخصصـــة للطفـــل""ُتليـــتســـتهدف دراســـات  -1

واملوازنــات املرتبطــة لقــوق الطفــل، مــن أجــل تــوفري املعلومــات الــيت ميكــن اســتخدامها لســتقطا  
 الدعم إلعمال هذه احلقوق.

، فهـــ  األوىل مـــن 1119أمـــا دراســـة ُتليـــل املوازنـــات املخصصـــة لألطفـــال يف األردن  -4
توفري قاعدة أساسية للبيانات اياصة بالرصد املستمر إىل  ألا مدفإية، إذ نوعها يف املنطقة العرب

للموازنــات املخصصــة للطفــل يف األردن. وقــد اســتعانت املنهجيــة املتبعــة يف هــذا التحليــل ب طــار 
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العمل املوصوف يف دراسة ُتمـل عنـوان رصـد حقـوق الطفـل الجتماعيـة والقتصـادية يف جنـو  
ل : ُتديد احلقوق اليت تشكل أساس الدراسة )يف هـذه احلالـة اتفاقيـة حقـوق ، ةا يف ذ(1)اأفريقي

الطفـــل(  ُتديـــد السياســـات احلكوميـــة والتشـــريعات الـــيت تـــؤثر علـــى هـــذه احلقـــوق  ُتديـــد بـــرامج 
ـــة داخـــل وزارة بعينهـــا تـــؤدي إعمـــال احلقـــوق  ومـــن خ ُتليـــل املخصصـــات املرصـــودة يف إىل  معين

ة. وقد تكون فريق البحث من ألموعة من املستشارين احملليـني والـدوليني املوازنة لربامج تل  الوزار 
العمليــــة مزجيــــاً ديناميكيــــاً مــــن البيانــــات إىل  والبــــاحثني احلكــــوميني وغــــري احلكــــوميني،  ــــا أدخــــل

 والقضايا. 
تتفحص الدراسة يف املقام األول التزامات املوازنة املستقبلية )إطار اإلنفاق متوسا املـد (  -5
هـداف املرســومة للتنفيــذ،  ــا يــوفر قاعــدة أساســية للرصــد. أمــا املصــدر الرئيســ  للبيانــات املاليــة، واأل

. وقـد مت مجــع املعلومــات اياصــة بالتشــريعات والسياســات 1119فكـان قــانون املوازنــة العامــة لعــام 
ــــة مــــن  مــــن كــــل وزارة مشــــمولة يف الدراســــة، يف حــــني مت مجــــع املعلومــــات اياصــــة بقطاعــــات معين

 الدراسات القائمة ومن مقابالت أجريت مع مسؤو  الوزارات املعنية.
أألــا تتبــل ألجــاً  1119اجلديــد يف دراســة ُتليــل املوازنــات املخصصــة لألطفــال يف األردن  -6

قائمـاً علــى احلقــوق يف ُتليــل التزامـات احلكومــة األردنيــة لألطفــال. وتعتـرب هــذه الدراســة ةثابــة متــرين 
ســتهدف تتبــع احلقــوق الــواردة يف التفاقيــة يف تطورهــا مــن مســتو  مــواد يف صــ  يف رســم ايــرائا ي

مســـتو  املبـــالغ ذامـــا املرصـــودة إىل  مســـتو  بـــرامج دســـتورية وقانونيـــة وحكوميـــة، ومـــن خإىل  دو 
لـــين  إلعمــال مــادة معينــة مـــن مــواد التفاقيــة. بيـــد أن أحــد مــواطن الضــعف يف هـــذا الصــدد، أنــه

علــى اهليكــل الكلــ  احلــا  للموازنــة، إقامــة عالقــات ربــا مباشــر مــع نشــاطات  باإلمكــان، اعتمــاداً 
اإلنفاق على النشاطات غري مدد. وقد وقع الختيار على اتفاقيـة حقـوق الطفـل  حيث إنبعينها، 

 لتشكل ألموعة احلقوق اليت استخدمت كأساس للدراسة.
علـى أسـاس ألـج  1119ام مت بناء مجيـع جوانـب ُتليـل املوازنـات املخصصـة للطفـل لعـ -7

الشراكة. فقد أقامت منظمات حقوق الطفل شـراكة مـع احلكومـة، الـيت قـدمت البـاحثني ووفـرت 
 املعلومات واملوارد الالزمة.إىل  للدراسة إمكانيات الوصول

ينبغـــ  أن يؤخـــذ علـــى أنـــه النتيجـــة النهائيـــة للدراســـة، فهـــو يشـــمل  ل بيـــد أن هـــذا التقريـــر -8
التسويق، ومشـاركة الربملـان، كمـا يشـمل تشـكيل جلنـة حلقـوق الطفـل مهمتهـا مشرو  خطة للرصد و 

 تبيان كيفية استخدام الدراسة للبدء يف إعداد اسرتاتيجية ملصصات املوازنات املوجهة. 
، 1119الطبيعــة الفريــدة لدراســة ُتليــل املوازنــات املخصصــة للطفــل لعــام إىل  باإلاــافة -9

متامــــاً، ليــــث ميكنهــــا اإلســــهام يف بعــــض املبــــادرات املهمــــة.  فقــــد كــــان توقيــــت إجرائهــــا مالئمــــاً 
__________ 

قـــوق الطفـــل الجتماعيـــة رصـــد ح(، 1114)( Streak, J and Coetzeeجوديـــث ســـرتي  وإريكـــا كـــوتزي ) (1)
 Monitoring child socio-economic rights in South)ا: الجنـازات والتحـدياتأفريقيـوالقتصـادية يف جنـو  

Africa: achievements and challenges, ،)  كيــــب تــــاون، اأفريقيــــمعهـــد تــــرويج الدميقراطيــــة يف جنــــو ،
 ا.أفريقي جنو 
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ميكــن اســتخدام هــذه الدراســة لتعميــق اإلجنــازات النامجــة عــن تنفيــذ عمليــة إعــداد املوازنــات  ،أولً 
(، وذلــ  بــالرتكيز علــى تنميــة أنشــطة مــددة 1118املوجهــة حنــو النتــائج )الــيت نفــذت يف عــام 

ســـة كنمـــوذج تقتـــدي بـــه البلـــدان األخـــر  يف املنطقـــة، الـــيت للطفـــل. ثانيـــاً، ميكـــن اســـتخدام الدرا
 شرعت يف طرح مبادرات موجهة حنو مكافحة الفقر وإعمال حقوق اإلنسان.

، 1119ولعل املالحظة الرئيسية املستخلصة مـن ُتليـل املوازنـات املخصصـة للطفـل لعـام  -31
علـــى كاهـــل احلكومـــة  هـــ  أن واجـــب الوفـــاء لقـــوق الطفـــل املنصـــوص عليهـــا يف التفاقيـــة يقـــع

األردنية من خالل مي ة بي ة مواتية لبتـدا  بـرامج موجهـة ألطفـال األردن. لقـد أحـرزت احلكومـة 
خــالل الســنوات العشــر املااــية تقــدماً كبــرياً يف العديــد مــن اينــالت ذات الصــلة لقــوق الطفــل، 

يف ألـالت معينـة، قـد  ومع ذل ، جند أن مستويات التمويـل وأوجـه الـنقص يف املهـارات املطلوبـة
 أسهمت يف إعاقة جهود احلكومة من حيث الوفاء لميع التزاماما إزاء اتفاقية حقوق الطفل. 

ويف خضــم التكهنــات بــأن القتصــاد األردين سيشــهد تبــاطؤاً يف نشــاطاته، فــ ن الطبيعــة  -33
ة األردنيــة الستشــرافية هلــذه الدراســة ستســمح بــ جراء مشــاهدات نصــوص مــا إذا كانــت احلكومــ

يف احلفــا  علــى مســتويات اإلنفــاق التأشــريية لانفــاق  1133-1119ستســتمر خــالل الفــرتة 
 على برامج الطفولة.

 النيلئج الفئيسية لت ماتة  
ــــة مقارنــــة غــــري معمقــــة  -31 ــــني مــــن أي ــــني األقــــاليم واحملافظــــات: يتب ــــة أمنــــاذ اإلنفــــاق ب عدال

اإلنفــاق يف ملتلــف احملافظــات، أن هنــا  للمؤشــرات، ومــن توزيــع املخصصــات وحصــة الفــرد مــن 
إىل  مفارقات ظاهرية ومواطن للظلم. فمع تنفيذ مشرو  الالمركزية احلا  يف األردن، الذي يـدعو

جيري العمل  أن يتم تطوير ايدمات على صعيد األقاليم والبلديات، يصبح من األمهية ةكان أن
 ويات اإلنفاق.على امان أن العدالة يف حقوق الطفل تنعكن يف مست

: يتســــم أداء الكثــــريين مــــن اليافعني/اليافعــــات يف النظــــام التعليمــــ  اليل قوب/اليل قررررلت -31
توجـد  ل بالعنف، كما أن املوارد املخصصة لصحة اليافعني/اليافعات غري كافية. ف ذا لحظنا أنه

رص متكاف ــــة يف مــــا إذا كــــان اليافعون/اليافعــــات يف األردن تتــــاح هلــــم فــــإىل  بيانــــات وافيــــة تشــــري
مســتويات لئقــة مــن ايــدمات، فــ ن اللتــزام بالوفــاء لقــوقهم ينبغــ  أن مجتــل موقعــاً إىل  الوصــول

 أعلى يف سلم األولويات. 
: يـرتبا الوفـاء لقـوق الالج ـني يف الصـحة والتعلـيم واحلمايــة ال  ئروب ولرللبو التجرو  -34

. ومـــــع أن الالج ـــــني مجصـــــلون علـــــى بأمهيـــــة خاصـــــة بســـــبب ارتفـــــا  أعـــــداد الالج ـــــني يف األردن
ايـــدمات مـــن احلكومـــة األردنيـــة واملنظمـــات الدوليـــة، إل أن فـــرص الوفـــاء لقـــوق هـــاتني الف تـــني 

 املستويات ذاما اليت يتم عندها الوفاء لقوق مجيع األطفال يف األردن.إىل  ينبغ  إن ترقى
الخــــتالل يف ايــــدمات  وجــــود بعــــضإىل  : تشــــري األدلــــة املتنــــاثرةاالفررررلج المقو رررروب -35

املقدمــة لألطفــال املعــاقني. ففــ  إطــار اإلنفــاق متوســا املــد ، جنــد أن املوازنــة املخصصــة للرعايــة 
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يف املائــــــة وأن املوازنــــــة املخصصــــــة لشــــــؤون املعــــــاقني )وزارة التنميــــــة  7اياصــــــة تتنــــــاقص ةعــــــدل 
قــــوق الطفــــل املعــــاق يف املائــــة. وعليــــه، فــــ ن فرصــــة الوفــــاء ل 1.5الجتماعيــــة( تتنــــاقص بنســــبة 

 نفن املستو  اياص لميع األطفال يف األردن.إىل  أن ترتق  ينبغ 
: يناراة التطورات امليدانية األخرية، ومنها طرح مشرو  قانون عدالـة االفلج الجلنفوب -36

 الطفل، فمن املهم امان الوفاء لقوق األطفال اجلاحنني.
ا املـــد  أن النســـبة الـــيت وصصـــها احلكومـــة : يتبـــني مـــن إطـــار اإلنفـــاق متوســـالصرررفة -37

 8.1 إىل األردنية ملوازنة الصحة يف تزايد مستمر. وقد أشـارت احلكومـة بأألـا سـرتفع هـذه النسـبة
اــــرورة زيــــادة إىل  . أمــــا خطــــة العمــــل الوطنيــــة للطفولــــة، فتــــدعو1133يف املائــــة للــــول عــــام 

ة مــن موازنــة وزارة الصــحة للــول عــام يف املائــ 14حــوا  إىل  ملصصــات الرعايــة الصــحية األوليــة
1134. 

: مــن املتوقــع أن يكــون معــدل النمــو احلقيقــ  للموازنــة الكليــة لــوزارة الرتبيــة والتعلــيم اليقترريم -38
ولـدود  1131-1119يف املائـة خـالل الفـرتة  1على مد  إطار اإلنفاق متوسا املد  لـدود 

النشاطات الجتماعية والريااية، فسترتاجع  . أما موازنة1133-1131يف املائة خالل الفرتة  4
، يف حـني ترتاجـع موازنـة الرتبيـة اياصـة )وزارة 1119يف املائة اعتباراً من عـام  36ةعدل متوسطه 

 يف املائة على مد  إطار اإلنفاق متوسا املد .  7الرتبية والتعليم( ةعدل 
ردن ُتـت خـا الفقـر. وقــد مت يف املائـة مـن سـكان األ 31: يعـي  الينميرة اي يملعيرة -39

إدراج برنامج مكافحة الفقر يف األردن امن موازنة صـندوق املعونـة الوطنيـة، الـيت تشـكل حـوا  
يف املائة من موازنة وزارة التنمية الجتماعيـة. وعليـه، ينبغـ  إجـراء دراسـة مسـتقبلية لـتفحص  71

الوفـــاء لقـــوق الطفـــل. إن إىل  ســـعىموازنـــة صـــندوق املعونـــة الوطنيـــة بـــالرتكيز علـــى الـــربامج الـــيت ت
يف  1املخصصات احلالية املرصودة لربنـامج مكافحـة الفقـر وبرنـامج الرعايـة الجتماعيـة تقـل عـن 

املائة مـن موازنـة اململكـة علـى مـد  إطـار اإلنفـاق متوسـا املـد . أمـا املخصصـات املرصـودة يف 
يف املائـــة يف عـــام  6.1يلة جـــداً، مـــن موازنـــة الـــوزارة لألطفـــال املعـــاقني، فلـــن تـــزداد إل بنســـبة اـــ 

، يف حــــني أن النســــبة املخصصــــة لتعــــايف األطفــــال 1133يف املائــــة يف عــــام  6.8إىل  1119
يف املائـــة يف عـــام  7.8 إىل 1119يف املائـــة يف عــام  5.1الضــحايا وإعـــادة دألهــم ســـتزداد مــن 

1133. 
احـــدة ُتـــت الســـن ســـنة، أي ســـنة و  35: يبـــدو أن األطفـــال يف عمـــر عمللرررة االفرررلج -11

القــــانوين، يشــــكلون ف ــــة مستضــــعفة مــــن حيــــث حقهــــم يف التعلــــيم ويف الســــتثناء مــــن العمالــــة. 
السنة  يف املائة يف 1وستتناقص ملصصات التدريب يف موازنة وزارة العمل بالقيمة احلقيقية بنسبة 

موازنـة  . كما ميكن مالحظة النما نفسه بشأن ملصصات التدريب املهـين يف1119اعتباراً من 
 يف املائة. 1.1بنسبة  1131واليت ستتناقص اعتباراً من عام  ،وزارة الرتبية والتعليم
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 اليوصيلت الفئيسية لت ماتة  
تشــكل مقرتحــات نصــوص كيفيــة التعامــل مــع  ل إن التوصــيات املشــمولة يف هــذا التقريــر -13

ن ذل  مل يكن الغرل مـن إجـراء إ اء لقوق الطفل بصورة شاملة، إذيتم فيها الوف ل اينالت اليت
اســرتاتيجية اللتــزام ‘الدراســة. بيــد أن التوصــية الرئيســية هــ  أن هــذا التقريــر ينبغــ  توظيفــه يف تــرويج 

اليت ينبغ  أن تكـون مصـلتها السـرتاتيجية علـى املـد  البعيـد أن مجيـع مـواد اتفاقيـة ‘ لقوق الطفل
إىل  تـــرتجم عات والسياســـات األردنيـــة وأألـــاحقـــوق الطفـــل ايمـــن وايمســـني تـــنعكن يف التشـــري

موازنــات وبــرامج حكوميــة فعالــة. ولتحقيــق ذلــ  جيــب أن يكــون صــنا  القــرار علــى درايــة لقــوق 
نقطـــة النطـــالق  الطفـــل ويظهـــرون اللتزامـــات العمليـــة لتحســـني ايـــدمات املقدمـــة لألطفـــال، وأن

وازنــة املوجهــة بالنتــائج يف األردن الــيت لتحســني ايــدمات املقدمــة لألطفــال هــ  ميزانيــة احلكومــة وامل
 باألداء وإطار تطبيق للميزانية ومراقبتها. اً موجه اً توفر وطيط

    


