
(A)   GE.13-41547    040313   060313 

 لجنة حقوق الطفل 

النظر في التقارير المقدمة من  الند ا ارانرام جموانف الفقنر    
مننن  التر وو نننوا اي تتنننار  يوفا تنننة حقنننوق  8مننن  المنننا    1

 اا في المنازعات المسلحةالطفل جشأن اشتراك اراف

 9002التقارير ار لتة للد ا ارارام المقرر وقديمها في عام   

 *ارر ن  
 [1133كانون الثاين/يناير   13]

__________ 

رَّر هذه الوثيقة. وفقا   *   للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتح

 

 CRC/C/OPAC/JOR/1 األمم املتحدة

 

 Distr.: General حقوق الطفلاوفا تة 

27 February 2013 

 

Original: Arabic 



CRC/C/OPAC/JOR/1 

GE.13-41547 2 

 احملتويات
 الصفحة الفقـرات 

 1 5-3  ..................................................................... مقدمة - أول   
 4 31-6  ........................................................ مبادئ توجيهية عامة - ثانيا   

 4 6  ................................................. عملية إعداد التقرير - ألف   
 4 7  ............................ اة املبادئ العامة لتفاقية حقوق الطفلمراع - باء   
 4 8  ....... مسامهة تطبيق الربوتوكول الختياري يف إنفاذ اتفاقية حقوق الطفل - جيم   
 4 31-9  ................................... املركز القانوين للربوتوكول الختياري - دال   
 5 33  ................................ التحفظات على الربوتوكول الختياري - هاء   
 5 31  ............ على اللتزام بالربوتوكول الختياري العوامل والصعوبات املؤثرة - واو   
 5 31  ...................................... النصوص التشريعية ذات الصلة - زاي   

 6 11-34  ......................................................... تدابري التنفيذ العامة - ثالثا   
 6 36-34  ....................... تنفيذ الربوتوكول الختياري يف مجيع أحناء األردن - ألف   
 6 11-37  ............................ نشر الربوتوكول الختياري والتدريب املالئم - باء   

 8 67-14  ..................................................................... الوقاية - ا  رابع 
 8 11-14  ........................................................... التجنيد - ألف   
 9 46-13  ........................................ التدابري ذات الطابع التشريعي - باء   
 33 47  ................................................. اجملموعات املسلحة - جيم   
 31 51-48  ............................................................ التعاون - دال   
 31 61-53  ...................... األطفال األكثر عرضة ملمارسات تنايف الربوتوكول - هاء   
 34 67-63  .............. لزيادة الوعي بأحكام الربوتوكولاحلمالت والتدابري املتخذة  - واو   

   ً  36 78-68  ................................................... احلظر واملسائل ذات الصلة - خامسَا
 37 71-73  .................. نظام التقادم للجرائم ذات صلة بالربوتوكول الختياري - ألف   
 38 71  .................................. التفاقيات اليت صادق عليها األردن - باء   
ــــــــى اوــــــــرائم الــــــــواردة األحكــــــــام القانونيــــــــة اضاصــــــــة بالوليــــــــة الق ــــــــائ - جيم    ية عل

 38 77-74  ...................................................... الربوتوكول يف
 39 78  .................................... املمارسات اضاصة بتسليم اجملرمني - دال   

 39 88-79  ............................................... احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج - سادسا   
 13 96-89  ................................................... املساعدة والتعاون الدوليان - سابعا   
 11 97  ...................................................................... خامتة - ثامنا   

 املرفق
 14  ............................................ ت يف إعداد التقريرالوزارات واملؤسسات اليت شارك   



CRC/C/OPAC/JOR/1 

3 GE.13-41547 

وقريننر الممل ننة ارر اتننة الهاشننمتة ار لنني حننوا التننداجتر التنني او نن وها   
الممل نننة لتنفتننن   أعمننناا وح نننام  جننننو  التر وو نننوا اي تتنننار  الملحننن  
 جاوفا تة حقوق الطفل المتعل  جاشتراك ارافاا في النزاعات المسلحة

 مقدمة -و يا  

األويل خبصـــوص تنفيـــذ أحكـــام الربوتوكـــول الختيـــاري لتفاقيـــة  يســـر األردن تقـــدر تقريـــره -3
 1119-1117حقـــوق الطفـــل املتعلـــق باشـــ ال األطفـــال يف النزاعـــات املســـلحة عـــ  الفـــ ة مـــ  

ن حكومـة اململكـة أيـذكر بـ مـ  الربوتوكـول الختيـاري. 8م  املـادة  3حلكم الفقرة ا  وذلك إنفاذ
وتوكــول الختيـاري لتفاقيــة حقـوق الطفــل املتعلـق باشــ ال األردنيـة اااييــة قـد صــادقت علـى الرب 
مـ  عـدد اوريـدة  4158، ومت نشره يف الصـفحة 1116األطفال يف النزاعات املسلحة يف عام 

، إضـــافة إىل أن األردن مل يقـــدم 1116تشـــري  األول/أكتـــوبر  36بتـــاري   4787الرمسيـــة رقـــم 
 ل.أية ُتفظات على املواد املدرجة ضم  الربوتوكو 

وتــأم مصــادقة األردن علــى الربوتوكــول الختيــاري كــدليل علــى التــزام األردن علــى أعلــى  -1
 املستويات بالطفولة وحرصه على توفري كافة أنواع احلماية والرعاية واألم  لألطفال.

حول تنفيـذ بنـود اتفاقيـة  1114وإذ يشري األردن إىل تقريره الثالث الذي قدمه يف عام  -1
والــذي اشــتمل علــى املعلومــات األساســية حــول الدولــة الطــرف يف التفاقيــة، فــ ن حقــوق الطفــل 

هــذا التقريــر ســوف يقتصــر علــى التشــريعات الوطنيــة الــيت اذــذها األردن لتنفيــذ وإعمــال أحكــام 
 الربوتوكول الختياري.

 ويتمتــع األردن بدرجــة عاليــة مــ  األمــ  والســتقرار وذلــك نتيجــة للسياســة املعتدلــة الــيت -4
هنجها عرب العقود املاضية والـيت جنبتـه الكثـري مـ  األزمـات والنزاعـات الـيت متـر خـا دول أخـر  يف 

مـــ  إ ـــان األردن بـــأن الســـالم الشـــامل والعـــادل هـــو احلـــل الوحيـــد ا  املنطقـــة. ويـــأم ذلـــك انطالقـــ
 للصراع يف منطقة الشرق األوسط.

ن إىل أنــه قــد تــأثر بشــكل وبــالر م مــ  عــدم وجــود صــراعات عســكرية علــى أر  األرد -5
 ري مباشر جراء هذه النزاعات حيث استقبل األردن موجات عديدة م  الالجئني وما تبع ذلـك 
م  ُتمله لألعباء املادية والقتصـادية الـيت أثقلـت كاهـل البلـد وأثـرت بشـكل واضـا علـى مـوارده 

 احملدودة.
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 متا ئ وواتهتة عامة -ثااتاا  

 عملتة أعدا  التقرير  -ولف 

أعــــد التقريــــر وزارة اضارجيــــة واجمللــــس الــــوطو لشــــؤون األســــرة بالتعــــاون مــــع املؤسســــات  -6
الوطنية الرمسية ذات العالقة، م  خالل ونة توجيهية إلعداد التقرير برئاسـة مشـ كة مـا بـني وزارة 
ء اضارجيـــة يف حكومـــة اململكـــة األردنيـــة اااييـــة واجمللـــس الـــوطو لشـــؤون األســـرة وع ـــوية األمنـــا

العــامني مــ  الــوزارات ذات العالقــة ببنــود الربوتوكــولني، وونــة فينــة مــ  املؤسســات الوطنيــة الرمسيــة 
ذات العالقــة للمســامهة يف رفــد التقريــري  باملعلومــات املطلوبــة، كمــا مت تشــكيل ونــة خــرباء إعــداد 

اإلعـــداد التقريــر مــ  كـــل مــ  وزارة اضارجيـــة واجمللــس الــوطو لشـــؤون األســرة، حيـــث ســامهت يف 
 . 3الوزارات واملؤسسات الرمسية الوارد ذكرها يف املرفق رقم 

 مراعا  المتا ئ العامة يوفا تة حقوق الطفل -جاء 

سبق وأن مت اإلشارة إىل مراعاة هذه املبادئ يف التقارير الدورية املقدمة م  األردن حول  -7
قرير استعرا  التشريعات والربامج يف هذا التة حقوق الطفل كما وسوف يتم لحقا  تطبيق اتفاقي

 والتدابري والسياسات اليت تعكس التزام األردن خذه املبادئ لد  تطبيق أحكام هذا الربوتوكول.

 مساهمة وطتت  التر وو وا اي تتار  في أافاذ اوفا تة حقوق الطفل -اتم 

لختيـاري يف إنفـاذ لقد سامهت التدابري اليت اذذهتا الدولـة مـ  أجـل تطبيـق الربوتوكـول ا -8
العديد م  املواد اليت نصت عليهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل، وسـوف يتطـرق التقريـر يف موضـع  خـر 

 إىل بيان تفاصيل إنفاذ وتطبيق أحكام الربوتوكول ومواد التفاقية.

 المر ز القااواي للتر وو وا اي تتار  - اا 

دنية ااايية جزء ل يتجـزأ مـ  التشـريع تعترب التفاقيات اليت صادقت عليها اململكة األر  -9
 وتعطى أولوية التطبيق يف حال تعارضها مع التشريع الوطو.

ويســاند هــذا املنحــى الجتهــاد الق ــائي يف قــرارات حملكمــة التمييــز األردنيــة منهــا القــرار  -31
ـــة بصـــفتها احلقوقيـــة والـــذي جـــاء فيـــه   945/1119رقـــم  الصـــادر عـــ  لكمـــة التمييـــز األردني

مجعـــا علـــى أن التفاقيـــات الدوليـــة الـــيت تربمهـــا الـــدول هـــي أمســـى مرتبـــة مـــ  أالفقـــه والق ـــاء  إن)
القوانني احمللية اذه الدولة وأن هذه التفاقيات أوىل بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القـانون 

يـ ل الداخلي لديها، كما أن تطبيق التفاقيات الدولية والقوانني مـ  اختصـاص الق ـاء دون أن 
ألطــراف اضصــومة اختيــار التفاقيــة أو القــانون الــذي ير بــون فيــه ألن ذلــك مــ  متعلقــات النظــام 
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العــام ويشــ ذ يف ذلــك أن تكــون التفاقيــات واملعاهــدات قــد مــرت ةراحلهــا الدســتورية يف البلــد 
 الذي ينظر النزاع(.

 التحفظات على التر وو وا اي تتار  -هاء 

 ى أية مادة م  مواد الربوتوكول الختياري.مل تتحفظ األردن عل -33

 العوامل  الصعوجات المؤثر  على ايلتزام جالتر وو وا اي تتار  - ا  

بــالر م مــ  وجــود جهــود وطنيــة مــ  ملتلــف اوهــات املعنيــة لمايــة الطفــل ســواء علــى  -31
تـزال  أن احلاجـة لاملستو  احلكـومي الرمسـي أو اوهـود الـيت تبـذاا مؤسسـات اجملتمـع املـدين، إل 

بــاورائم  قائمــة إلدــاد بيانــات أكثــر دقــة وتفصــيال  تتعلــق باألطفــال خاصــة تلــك البيانــات املتعلقــة
الـــواردة يف الربوتوكـــول الختيـــاري، وكـــذلك احلاجـــة إىل زيـــادة الـــوعي وزرع الثقافـــة حـــول  ليـــات 

 اردة يف الربوتوكول.التبليغ واملخاطر اليت قد تؤدي إىل وقوع األطفال ضحايا للجرائم الو 

 النصوص التشريعتة ذات الصلة -زا  

 فيما يلي قائمة بالنصوص والتشريعات مرتبة حسب ورودها يف الربوتوكول الختياري  -31

  ؛1116لسنة  53قانون املركز الوطو حلقوق اإلنسان رقم 

  ؛3986لسنة  11قانون خدمة العلم واضدمة الحتياطية وتعديالته رقم 

 ؛3965لسنة  18ألم  العام وتعديالته رقم قانون ا 

  ؛3999لسنة  38قانون الدفاع املدين وتعديالته رقم 

  ؛1118لسنة  14قانون قوات الدرل رقم 

  ؛3971لسنة  1قانون خدمة األفراد يف القوات املسلحة وتعديالته رقم 

  ؛3966لسنة  15قانون خدمة ال باذ يف القوات املسلحة األردنية وتعديالته رقم 

  ؛3994لسنة  1قانون ال بية والتعليم وتعديالته رقم 

  ؛1116لسنة  58قانون العقوبات العسكري رقم 

  ؛3961لسنة  36قانون العقوبات وتعديالته رقم 

  3963لسنة  9قانون أصول احملاكمات اوزائية وتعديالته رقم. 



CRC/C/OPAC/JOR/1 

GE.13-41547 6 

 وداجتر التنفت  العامة -ثالثاا  

   في امتع واحاء ارر نونفت  التر وو وا اي تتار  -ولف 

 يتم تنفيذ الربوتوكول الختياري يف مجيع أحناء اململكة. -34

 اإل ارات  الهتئات الح ومتة المسؤ لة جصور  وساستة ع  ونفت  التر وو وا اي تتار   

هـــذه اإلدارات واايئـــات احلكوميـــة املســـؤولة هـــي  وزارة الـــدفاع ةثلـــة بـــالقوات املســـلحة  -35
هة احلكومية األساسية يف تطبيـق وإنفـاذ أحكـام الربوتوكـول، إضـافة إىل وزارة الداخليـة األردنية او

 ةثلة ةديرية األم  العام، ومديرية الدفاع املدين، واملديرية العامة للدرل.

 المجلس الواني لشؤ ن ارسر    

جاللـة  برئاسـة 1113لعـام  17تأسس اجمللس الوطو لشؤون األسرة ةوجـب قـانون رقـم  -36
امللكة رانيا العبداهلل املعظمة. والـذي تتمثـل مهمتـه يف املسـامهة ب ـمان مسـتو  حيـاة أف ـل لألسـر 
األردنية م  خالل رؤيا وطنية تدعم سياسات البلـد التنمويـة ومتكـ  كافـة األسـر األردنيـة مـ  ُتقيـق 

ســات الوطنيــة طموحاهتــا مــ  خــالل عملــه كمظلــة داعمــة للتنســيق وتيســري عمــل الشــركاء مــ  املؤس
ا  احلكوميــة و ــري احلكوميــة واملؤسســات الدوليــة والقطــاع اضــاص العاملــة يف مــال األســرة للعمــل معــ
لتحقيق مسـتقبل أف ـل لألسـرة األردنيـة، و ـارس اجمللـس مـ  ضـم  املهـام والصـالحيات املنوطـة بـه 

الشـبا  واألطفـال رعايـة ة و أيـالء شـؤون املـر إالعمل على تفعيل مشـاركة األسـرة يف احليـاة العامـة مـع 
خاصـــة. وذلـــك مـــ  خـــالل القيـــام بـــأدواره اإلســـ اتيجية املتمثلـــة كهيئـــة فكريـــة للسياســـات الوطنيـــة، 

 وهيئة تنسيق ومتابعة وهيئة حشد الدعم للق ايا األسرية.

 اشر التر وو وا اي تتار   التدريف المالئم -جاء 

ذ األردن التدابري الالزمة لتطوير برامج  -37 التوعية والتدريب ذات العالقـة لقواتـه املسـلحة اذخ
"تنحصــر مهمــة اوــي  يف  317يف املــادة  3951والشــرطة. كمــا نــت الدســتور األردين لســنة 

لرجالـــه مـــ   يبـــني بقـــانون طريقـــة التجنيـــد ونظـــام اوـــي  ومـــا -3 الـــدفاع عـــ  الـــوط  وســـالمته 
 ."اختصاص ل وما اما م لشرطة والدر يبني بقانون نظام هيئات ا -1احلقوق والواجبات 

كمــــا مت نشــــر مبــــادئ وأحكــــام هــــذا الربوتوكــــول علــــى نطــــاق واســــع، فقــــد مت نشــــره  -38
ــــة واملتخصصــــة يف  يف ــــة املعني ــــة، إضــــافة إىل تعميمــــه علــــى كافــــة اوهــــات الوطني ــــدة الرمسي اوري
 الشأن. هذا

ريب الشـبا  قام اجمللس الوطو لشؤون األسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف على تد -39
(، والتخطـــيط 1131-1114علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل واضطـــة الوطنيـــة للطفولـــة لألعـــوام )
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الســـ اتيجي ومصـــطلحاته الرئيســـية، إضـــافة إىل تـــدريبهم علـــى نظـــام املتابعـــة والتقيـــيم يف اجمللـــس 
لفريـق الوطو لشؤون األسرة وحشـد الـدعم والتأييـد لق ـايا الطفولـة. وجتـدر اإلشـارة إىل أن هـذا ا

مــ  اليــافعني ســوف يشــارل بالتعــاون مــع اجمللــس يف إعــداد تقريــر األردن الرابــع واضــامس حلقــوق 
ا  تـدريبيا  الطفل والذي سريفع إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف جنيف. وقد تلقى الفريق برنام
ق الـــيت اشـــتمل علـــى التعريـــف باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل مـــ  حيـــث اضلفيـــة التار يـــة، وأهـــم احلقـــو 

تناولتهـــا الـــدول املصـــادقة عليهـــا، والتقـــارير الدوريـــة، واملؤسســـات احلكوميـــة والدوليـــة ومؤسســـات 
اجملتمــع املــدين العاملــة يف مــال حقــوق الطفــل. كمــا مت مناقشــة بعــة التشــريعات الوطنيــة املتعلقــة 

 بق ايا الطفولة والشبا .

األردن مــ  قبــل ع ــو اللجنــة  مبــادرة أجيــال الســالم، هــي مبــادرة عامليــة" أطلقــت مــ  -11
، وتقوم مبادرة أجيال السالم علـى تـدريب 1117األوملبية الدولية األمري فيصل ب  احلسني عام 

يف اجملتمعـات الـيت ا  القادة الشبا  م  ملتلف أحناء العامل على استخدام الرياضة ومع الناس معـ
دولــة يف  13" مــ  "خردــا   كا  مشــار  151تعــاين مــ  النزاعــات، وقــد شــارل حــر ا ن مــا يقــار  

 طفل.  45 111 معسكراهتا التدريبية اليت تستمر لعشرة أيام، وقد وصل الربنامج إىل أكثر م 

ويركــز املنهــاج يف الربنــامج التــدرير للمبــادرة علــى بنــاء الســالم، وذلــك عــ  طريــق ال كيــز  -13
تمعات اليت تعاين مـ  النزاعـات على احلاجة لبناء التساما والتفاهم لكي يستطيع الشبا  يف اجمل

مــ  النقســام والخــتالف، وقــد رحــت مبــادرة أجيــال الســالم يف  أن دــدوا أرضــية مشــ كة بــدل  
مجع األفراد املتشـاخني يف أفكـارهم والشـركاء الـذي  يؤمنـون أن اوماعـة أكـرب قيمـة مـ  اضالفـات 

 وان زراعة بذور السالم هي مسؤولية اوميع.

بـــادرة إىل إعـــداد وتأهيـــل املتـــدربني كيفيـــة تعلـــيم  ـــريهم مـــ  املـــدربني، والـــذي  وتســـعى امل -11
بــدورهم يســتطيعوا أن يقومــوا بتخطــيط بــرامج رياضــية وتطبيقهــا مــع األطفــال مــ  خــالل ورشــات 
عمل ولاضرات وعـرو  تقد يـة ولـاورات وإعطـاء أدوار ولاضـرات رياضـية يف مواضـيع ملتلفـة 

يق، وبناء احلوار، والتساما، والحـ ام، والسـيطرة علـى ال، ـب، وتعلـيم منها  القيادة، عمل الفر 
 السالم، والعمل مع األطفال والشبا ، والثقة بالنفس، والرياضة، والدي  والسياسة.

ا ،  خـــــري  ســـــنوي ويتوقـــــع مـــــ  رواد مبـــــادرة أجيـــــال الســـــالم أن يقومـــــوا بتـــــدريب أطفـــــال   -11
ـــــــوا منتمـــــــني للســـــــالم والـــــــ ويج مل وأن ـــــــال الســـــــالم، والعمـــــــل علـــــــى دعـــــــم رواد يكون بـــــــادرة أجي

 ا خري . السالم
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 الو اية -راجعاا  

 التجنتد -ولف 

 ) دمة العلم(  اإلاتار التجنتد   

مت تأجيـــل الـــدعوة ألداء خدمـــة العلـــم لعـــدم الســـتيعا  وإلشـــعار  خـــر ةوجـــب القـــرار  -14
م  قـانون  ‘5‘(أ)9إىل أحكام املادة ا  الصادر ع  القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية استناد

  قـــررت القيـــادة العامـــة علـــى "أول   3986( لســـنة 11خدمـــة العلـــم واضدمـــة الحتياطيـــة رقـــم )
للقــوات املســلحة األردنيــة تأجيــل دعــوة املكلفــني خبدمــة العلــم ةــ  تقــرر دعــوهتم مــؤخرا  ةوجــب 

  تيعا  وحر إشعار أخر. ثانيا  لعدم الس 1117تشري  األول/أكتوبر  3القرار الصادر بتاري  
تتوىل إدارة التعبئة واوي  الشعر تنظيم أعمال وإجراءات تأجيل خدمة العلم املكلفني ة  تقـرر 

 تأجيلهم ةوجب هذا القرار".

 التجنتد اي تتار   

مــ  قــانون األمــ  العــام علــى مــ  ير ــب بتعيــني برتبــة ضــابط يف  ‘1‘31تشــ ذ املــادة  -15
علــى" أن يكــون قــد أكمــل الســابعة عشــرة مــ  عمــره ومل يتجــاوز الســابعة والعشــري  األمــ  العــام 

وتثبــت الســ  عنــد التعيــني بشــهادة املــيالد ويف األحــوال الــيت ل يتيســر فيهــا احلصــول علــى هــذه 
الشـــهادة يقـــدر العمـــر مـــ  قبـــل اللجنـــة الطبيـــة اللوائيـــة وإذا كـــان يـــوم الـــولدة  ـــري معـــروف اعتـــرب 

  .اليوم األول م  شهر كانون الثاين م  سنة ولدته" ال ابط م  مواليد

مــ  قــانون الــدفاع املــدين علــى "يف  ــري احلــالت املنصــوص عليهــا يف  17وتــنت املــادة  -16
حكـــام القـــوانني واألنظمـــة أهـــذا القـــانون واألنظمـــة الصـــادرة ةقت ـــاه تســـري علـــى املديريـــة العامـــة 

أن يتــوىل املــدير العــام صــالحيات مــدير األمــ  العــام  املتعلقــة بــاألم  العــام النافــذة املفعــول علــى
 حيثما وردت يف تلك القوانني واألنظمة فيما يتعلق بشؤون املديرية العامة". 

يف  ـــري احلـــالت  ")أ(  قـــوات الـــدرل فتـــنت علـــى مـــا يلـــيمـــ  قـــانون  31أمـــا املـــادة  -17
 اه، تسري على أفراد املديرية املنصوص عليها يف هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة ةقت

ملقاصــد  العامــة القــوانني واألنظمــة والتعليمــات الســارية املفعــول علــى أفــراد قــوة األمــ  العــام؛ ) (
تطبيق أحكام الفقرة )أ( م  هـذه املـادة، يسـتعا  عـ  كلمـيت )القـوة( و)املـدير( وعبـارة )لكمـة 

أو عبـــارة ُتـــل للهـــا، بعبـــارة )املديريـــة الشـــرطة( أينمـــا وردت يف قـــانون األمـــ  العـــام أو أي كلمـــة 
 العامة لقوات الدرل( و)مدير عام املديرية العامة( و)لكمة قوات الدرل( على التوايل".
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 الوثائ  المطلوجة للتحق  م  العمر ل ل م  التجنتد اإلاتار   اي تتار    

فــراد وال ــباذ مــ  ير ــب بالتجنيــد   ــع لشــروذ التجنيــد الــواردة يف قــانوين خدمــة األ -18
والتعليمــات اضاصــة بالتجنيــد لكــل حالــة جتنيــد علــى حــده. وإلثبــات ســ  التجنيــد دــب تقــدر 

 يلي  ما

 ؛شهادة ميالد أصلية صادرة ع  دائرة األحوال املدنية 

 ؛دف  العائلة 

 هوية األحوال املدنية إلثبات الشخصية. 

 السماح جت فتض س  التجنتد  

أحكام التجنيد املنصوص عليهـا يف قـانوين خدمـة األفـراد وال ـباذ ل دوز قانونا  ملالفة  -19
 والتعليمات وما يتم خبالف ذلك يقع باطال .

 أعا   العمل جال دمة اإلاتارية   

لسـنة  11إن اضدمة اإلجبارية مقررة بنت قانون خدمـة العلـم واضدمـة الحتياطيـة رقـم  -11
مــ  ذات القــانون فــان  (أ)1ادا  ألحكــام املــادة ول زال ســاري املفعــول حــر ا ن، واســتن 3986

دعـــوة املكلفـــني بـــأداء خدمـــة العلـــم لتأديتهـــا مرهـــون بقـــرار القيـــادة العامـــة للقـــوات املســـلحة خـــذا 
نــه قــد تقــرر تأجيــل الــدعوة لتأديــة خدمــة العلــم بقــرار القيــادة العامــة الصــادر إاضصــوص، وحيــث 

ن دعــوة املكلفــني لتأديــة  نون لعــدم الســتيعا ، فــمــ  ذات القــا ‘5‘(أ)9ألحكــام املــادة  اســتنادا  
خدمة العلم مرهون بصدور قرار ع  القيادة العامة اذه ال،اية ووفق أحكام القانون والرجـوع عـ  

 قرارها السابق.

 التداجتر ذات الطاجع التشريعي -جاء 

 1299لسنة  9 ااون  دمة ارفرا  ر م  (1) 

يبل،ــوا  مانات خاصــة لعــدم إشــرال األشــخاص الــذي  مللقــد وفــرت التشــريعات األردنيــة ضــ -13
ســ  الثامنــة عشــر مــ  العمــر يف األعمــال احلربيــة، حيــث جــاءت التشــريعات لتــوفر احلــد األد  مــ  

مــ  اتفاقيــة حقــوق الطفــل والــيت تــنت علــى أن  18ملــا ورد يف الفقــرة الثالثــة مــ  املــادة ا  احلمايــة وفقــ
خت مل تبلغ سنه مخس عشرة سنة يف قواهتا املسـلحة وعنـد "متتنع الدول األطراف ع  جتنيد أي ش

تبلـغ اـاين عشـرة سـنة  التجنيد م  بني األشخاص الـذي  بل،ـت سـنهم مخـس عشـرة سـنة ولكنهـا مل
"، حيـــث وفــرت املـــادة كـــرب ســنا  أأن تســـعى إلعطــاء األولويـــة ملــ  هــم دــب علــى الـــدول األطــراف 

هــذه احلمايــة للحــد األد  للتجنيــد حيــث  3971لســنة  1مــ  قــانون خدمــة األفــراد رقــم  ( )5
 .عمرالتق ي بعدم جواز جتنيد م  هم دون س  السادسة عشرة م  
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علــى مــا يلــي  " يشــ ذ فــيم  3966لســنة  15كمــا نــت قــانون خدمــة ال ــباذ رقــم  -11
( عامـا ". كمـا أنـه ل يشـارل يف العمليـات العسـكرية 37يعني برتبة ضابط أن يكـون قـد أكمـل )

 م  العمر. ةو جندي إل بعد بلوغ الثامنة عشر أي ضابط أ

أن  بالر م ةا جاء يف قانون خدمة األفراد وقانون خدمة ال باذ حول سـ  التجنيـد إل -11
تعليمــات التجنيــد يف القــوات املســلحة جــاءت لتــنظم عمليــة التجنيــد فقــد حــددت ســ  التجنيــد 

 . ( سنة وهذا هو املعمول به حاليا  38)  ب

نــدون وحســب الر بــة وبنــاء  علــى مهــنهم وتــأهيلهم لــدورات تدريبيــة ودورات و  ــع اجمل -14
متخصصة يف ملتلف اجملـالت علـى مـدار العـام، كمـا تـوفر القيـادة العامـة لاضـرات تثقيفيـة تبـني 

 الواجبات واملهام املنوطة باجملند. 

ركة الوطنيـــــة وهنـــــال دعـــــوات مســـــتمرة لالن ـــــمام إىل الـــــربامج التدريبيـــــة املهنيـــــة يف الشـــــ -15
تأسـيس الشـركة الوطنيـة للتشـ،يل والتـدريب  1117للتش،يل والتـدريب املهـو، حيـث مت يف عـام 

وإخـراجهم إىل السـوق احمللـي والـدويل حيـث ا  املهو لستقطا  التالميذ وتدريبهم وتأهيلهم مهني
 عاما . 38ل يقل عمر املنتسب للشركة ع  

 لحة وعلتمات التجنتد في القوات المس (9) 

حالـة تصدر هذه التعليمات ع  القيادة العامة للقوات املسلحة حيث يتم النظر يف كل  -16
أو  خل(إووفــق شــروذ معينــة، ذــتت بتجنيــد املهنيــني )ســائق، رــار،  ةاســتدعاء للتجنيــد علــى حــد
 سنة. 38( شريطة أن ل يقل عمر التجنيد ع  إخل ال باذ )مهندس، طبيب،

 المسلحةالتطوع في القوات  (3) 

 ل يوجد متطوعني. -17

 اواعتة ضمااات للتأ د م  ون التجنتد وم فعالا  (4) 

يــتم اإلعــالن عــ  الر بــة بالتجنيــد يف الصــحف اليوميــة وعلــى الــرا بني بالتجنيــد مراجعــة  -18
 شعب التجنيد املنتشرة يف اململكة.

وشـر  طبيعـة العمـل  يف هذه الشعب يتم مقابلـة الـرا بني وسـؤاام عـ  ر بـتهم بالتجنيـد -19
 العسكري. 

 المدارس التي وديرها القوات المسلحة  و ضع إلشرافها  

 جتااات ع  المدارس  

مدرسة تابعة ملديريـة ال بيـة والتعلـيم والثقافـة العسـكرية منتشـرة يف  17ا ن  يوجد حاليا   -41
 طالب والعدد يف ازدياد. 31 111مجيع مناطق اململكة وت م ما يقار  
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ول  رج اختصاص هذه املدارس ع  أهـداف و ايـات مـدارس وزارة ال بيـة والتعلـيم بـل  -43
 تعترب رديفا  ومساعدا  ملدارس وزارة ال بية والتعليم خاصة  يف املناطق النائية.

وتلتـــزم املـــدارس العســـكرية ةـــا هـــو مطبـــق يف مـــدارس الـــوزارة مـــ  حيـــث املنـــاهج واليـــوم  -41
 تحانات والتدابري الن باطية.املدرسي والنشاطات والم

فــراد عســكريني أو منــدي  ول دــوز بــأي حــال مــ  األحــوال اعتبــارهم أوالطــال  ليســوا  -41
عســكريني ول يتمتعــوا بــأي امتيــازات عســكرية ول يــتم اســتخدامهم ألي  ــر  عســكري كــوهنم 

ق اــــؤلء طــــال  دراســــة ولكـــ  يف مــــدارس تــــديرها القـــوات املســــلحة لطبيعــــة املنطقـــة و ــــ أصـــال  
الطال  النتقال م  هذه املدارس إىل مـدارس وزارة ال بيـة والتعلـيم يف أي وقـت علمـا  بـأن اليـوم 

نـــه يتـــوفر للطـــال  القـــاطنني أالدراســـي فيهـــا كمـــا هـــو احلـــال يف مـــدارس وزارة ال بيـــة والتعلـــيم إل 
ذفـــف هـــذه  خـــارج منطقـــة املدرســـة ويف منـــاطق بعيـــدة منامـــات وخدمـــة الطعـــام والشـــرا . كمـــا

 والنائية. املدارس العبء امللقى على وزارة ال بية والتعليم يف ت،طية املناطق البعيدة

 وخصصـــت هـــذه املـــدارس ألبنـــاء أفـــراد وضـــباذ القـــوات املســـلحة وأبنـــاء اجملتمـــع احمللـــي، -44
 ويلتزم الطال  الذكور يف هذه املدارس بزي خاص أسوة ةدارس ال بية والتعليم.

وجه خالل اضمس سنوات القادمة لنقل سبعة مدارس م  وزارة ال بيـة والتعلـيم ويوجد ت -45
للثقافة العسكرية وتقدم هـذه املـدارس امتيـازات خاصـة ومانيـة لطالخـا مـ  حيـث تقـدر وجبـات 

 الطعام والسك  الداخلي للقاطنني يف املناطق النائية كذلك الرعاية الصحية.

  وا المدارس الحد ار اى للس  القااواي لد  

هــو نفــس الســ  لــدخول الطــال  يف مــدارس وزارة ال بيــة والتعلــيم كونــه ل يوجــد أي  -46
ــــيم يف مــــدارس الثقافــــة العســــكرية وفقــــا  للفقــــرة   ( )اخــــتالف يف تطبيــــق قــــانون ال بيــــة والتعل

ــــب يف الســــنة األوىل مــــ  مرحلــــة التعلــــيم  31نــــت املــــادة  مــــ  مــــ  القــــانون " . يقبــــل الطال
إذا أمت الســنة السادســة مــ  عمــره يف هنايــة كــانون األول/ديســمرب مــ  العــام الدراســي األساســي 

 الذي يقبل فيه".

 المجموعات المسلحة -اتم 

جتــــدر اإلشــــارة أنــــه ل توجــــد أي صــــراعات مســــلحة يف اململكــــة األردنيــــة اااييــــة،  -47
وات وبالتــــــايل فعليــــــه ل وجــــــود ألي مجاعــــــات مســــــلحة أو قــــــوات أو مليشــــــيات  ــــــري القـــــــ

 األردنية. املسلحة
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 التعا ن - اا 

 التعا ن مع الصلتف ارحمر  

يعـــــــود وجـــــــود اللجنـــــــة الدوليـــــــة للصـــــــليب األ ـــــــر يف اململكـــــــة األردنيـــــــة اااييـــــــة إىل  -48
، وذلــــــك بســــــبب النــــــزاع يف الشــــــرق األوســــــط حيــــــث اســــــتمر ذلــــــك الوجــــــود إىل 3948 عــــــام
ة أربد وبعد احلـر  العربيـة اإلسـرائيلية ، وهي اليت أنشأت أول مليم لالجئني يف مدين3951 عام
، مت افتتا  بعثة للجنة يف العاصمة يف عمان ول تـزال تعمـل منـذ ذلـك احلـني، ولقـد 3976عام 

أبرمــت احلكومــة اتفاقيــة مــع اللجنــة الدوليــة الصــليب األ ــر لتقــدر اضــدمات الصــحية واإلرشــاد 
باإلضافة إىل اضدمات األساسية اليت يقدمها  هذا ،واملشورة واملأو  للص،ار  ري املرافقني لذويهم

 ااالل األ ر األردين.

 الهالا ارحمر ارر اي  

، والـيت 3947كـانون األول/ديسـمرب   17تأسست مجعية ااالل األ ر األردين بتـاري   -49
، حيــث ان ــمت إىل احلركــة الدوليــة للصــليب األ ــر 3948اع فــت خــا اللجنــة الدوليــة يف عــام 

. وهــي منظمـة مســتقلة، ونظامهــا األساسـي موافــق عليـه مــ  قبــل 3951ل األ ــر يف عـام وااـال
. واملنظمـــة ملتزمـــة بتحقيـــق مهمتهـــا وهـــي "ذفيـــف املعانـــاة عـــ  3971اومعيـــة العامـــة يف عـــام 

ال حايا وال عفاء م  الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة و ايـة كـرامتهم وحقـوقهم علـى حنـو 
 م والسالمة واألم  والرفاهية". افظ على حياهت

يف احلركـة الدوليـة، تتمثـل مهمـة ااـالل األ ـر األردين أن يلتقـي ويتوافـق ا  وبوصفه ع ـو  -51
مــع مبــادئ وأهــداف احلركــة والــيت تشــمل اللتــزام والتمســك باملبــادئ األساســية الســبعة الــيت تقــوم 

 ضدمة التطوعية وعدم التحيز والعاملية.عليها احلركة  اإلنسانية واحلياد والستقالل والوحدة وا

 ارافاا ار ثر عرضة لممارسات ونافي التر وو وا -هاء 

قامت الدولة ب عداد عدد مـ  اضطـط والسـ اتيجيات الوطنيـة والـيت تسـتهدف فئـة األطفـال  -53
 املعرضة لالست،الل م  قبل بعة الفئات يف أعمال تنايف الربوتوكول الختياري، ومنها 

 (9013–9004ارر اتة للطفولة لألعوام ) ال طة الوانتة (1) 

ــــــوطو لشــــــؤون األســــــرة بالتعــــــاون مــــــع وزارة التخطــــــيط  -51 ــــــس ال قــــــام ب عــــــداد اضطــــــة اجملل
الـــــدويل ووزارة التنميـــــة الجتماعيـــــة ووزارة الصـــــحة ووزارة ال بيـــــة والتعلـــــيم واليونيســـــيف  والتعـــــاون

أنفســهم حيــث مت إعــداد اضطــة الوطنيــة األردنيــة وةشــاركة جهــات أخــر  وةثلــني عــ  األطفــال 
 للطفولة.
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واشــتملت اضطــة علــى عــدد مــ  احملــاور الرئيســية كــان مــ  ضــمنها تعزيــز  ايــة األطفــال  -51
يف النزاعـــات املســـلحة حســـب معـــايري القـــانون الـــدويل اإلنســـاين مـــ  خـــالل احلـــث علـــى تطبيـــق 

األراضـي احملتلـة، وتـدريب الكـوادر العاملـة يف يف ا  الشرعة الدولية وقرارات األمم املتحـدة خصوصـ
 مال حقوق الطفل وتعزيز التعاون الدويل يف هذا اجملال.

ــــة للطفولــــة يف احملــــور الســــادس منهــــا عــــ  األطفــــال والنزاعــــات  -54 وتتحــــدث اضطــــة الوطني
املســلحة، ليــث تــدعو إىل تطبيــق الشــرعة الدوليــة وقــرارات األمــم املتحــدة خــدف حــث اجملتمــع 

دويل علــى تطبيــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة يف األراضــي العربيــة احملتلــة وعقــد مــؤمترات دوليــة بشــان الــ
ـــة، وذلـــك بالتعـــاون مـــع وزارة اضارجيـــة مـــ  خـــالل "البعثـــة األردنيـــة يف جامعـــة الـــدول  هـــذه احلال

قـانون الـدويل العربية، املندوبية األردنية يف نيويورل واملندوبية األردنيـة يف جنيـف واللجنـة الوطنيـة لل
اإلنســـــاين"، كمــــــا واصـــــلت احلكومــــــة األردنيــــــة يف تقـــــدر الــــــدعم للفلســـــطينيني وتســــــهيل مــــــرور 

 املساعدات اإلنسانية بكافة أشكااا إىل األراضي احملتلة وإىل العراق وأف،انستان.

 راسننة لتحديننند ااثنننار النفسننتة  اياتماعتنننة  الجسنننمتة المتروتنننة علننى عمنننل ارافننناا فننني  (9) 
  9010 ارر ن

، ليـث تعتـرب األوىل 1131قام ب عداد الدراسة اجمللس الوطو لشـؤون األسـرة يف العـام  -55
مــ  نوعهــا يف األردن، والــيت اســتخدمت الفحــت الطــر املخــربي واســتبانه لتقيــيم األثــر النفســي 

يقـــار   الجتمـــاعي لدراســـة أثـــار عمـــل األطفـــال النفســـية والجتماعيـــة حيـــث مت اســـتهداف مـــا
طفل م  األطفال العاملني و ري العاملني حيـث يلـت العينـة عينـة مـ  أطفـال مـدارس  4 111

 األونروا وم  مليمات الالجئني الفلسطينيني".

 (9002ستراوتجتة الوانتة للحد م  عمل ارافاا )اي (3) 

تدعو اإلس اتيجية الوطنية للحد مـ  عمـل األطفـال الـيت مت إعـدادها مـ  قبـل وزارة العمـل  -56
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واملؤسسات الوطنيـة املعنيـة علـى عـدم جتنيـد األطفـال دون الثامنـة 

ات الفوريـة حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال واإلجـراء"ن أم  اتفاقية بش 1لنت املادة ا  عشرة وفق
مـل أشـكال ع أيشـمل تعبـري )أسـو  1(" واليت تنت على " املـادة 3999)381للق اء عليها رقم 

األطفال( يف مفهوم هذه التفاقية ما يلي )أ( كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، كبيع 
األطفــال والجتــار خــم وعبوديــة الــدي  والقنانــة والعمــل القســري أو اإلجبــاري ةــا يف ذلــك التجنيــد 

 القسري أو اإلجباري لألطفال لستخدامهم يف صراعات مسلحة".

 9002 راسة وحلتل الموازاات الم صصة لألافاا في ارر ن  (4) 

قـــام اجمللـــس الـــوطو لشـــؤون األســـرة وبالتعـــاون مـــع منظمـــة اليونيســـيف ضـــم  مشــــروع  -57
املوازنـــات الصـــديقة للطفـــل ب عـــداد دراســـة حـــول ُتليـــل املوازنـــات املخصصـــة لألطفـــال يف األردن 

 ية.واليت تعترب األوىل م  نوعها يف املنطقة العرب
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وهتدف إىل توفري قاعدة أساسية للبيانات اضاصة بالرصد املستمر للموازنات املخصصـة  -58
للطفل يف األردن م  خالل ُتليل السياسـات واضطـط واملوازنـات املرتبطـة لقـوق الطفـل يف أربـع 
مـــالت )التنميـــة ال بيـــة الصـــحة والعمـــل(، مـــ  أجـــل تـــوفري املعلومـــات الـــيت  كـــ  اســـتخدامها 

 ستقطا  الدعم إلعمال هذه احلقوق.ل

وتقــوم هــذه الدراســة علــى أســاس موازنــة مــدهتا ثــالث ســنوات )إطــار اإلنفــاق متوســط  -59
، وهـــي خـــذه 1133-1118املـــد ( تركـــز علـــى األهـــداف واملخصصـــات املوضـــوعة للســـنوات 

لها السـابق يف الطريقة توجد قاعدة أساسية ملتابعة النوايا املستقبلية للحكومة األردنية مقابـل سـج
 تقدر اضدمات.

 است شام القااون الد لي اإلاسااي  

قواعـد ومبـادئ  - عامـا   38وحـر  31مـ  سـ   -هو برنامج تعليمي لتعريف الص،ار  -61
القانون الدويل اإلنساين األساسية والق ـايا ذات الصـلة، حيـث مت تطبيـق الربنـامج مـ  قبـل وزارة 

إىل تنفيـذ الربنـامج  1111حلة األوىل م  الربنامج يف هناية عـام ال بية والتعليم. حيث سعت املر 
على شكل أنشطة توعوية باملفاهيم والتعريفات اإلجرائية للربنامج وةا يتناسب مع البيئـة األردنيـة 

عــــ  عقــــد العديــــد مـــ  ورشــــات العمــــل التدريبيــــة للمشــــرفني ال بــــويني  ومســـتويات الطلبــــة ف ــــال  
مت التطبيــق امليــداين للربنــامج يف املــدارس وروعــي فيــه  1115ويف عــام  واملعلمــني يف هــذا اجملــال.

النــوع الجتمــاعي )ذكــورا  وإناثــا ( للصــفوف مــ  الســابع األساســي وحــر الصــف األول الثــانوي 
 واستمر تطبيقه ألربع سنوات دراسية متتالية.

 الحمالت  التداجتر المت    لزيا   الوعي جأح ام التر وو وا - ا  

 يز ثقافة السالم م   الا الترجتةوعز   

عملت وزارة ال بية والتعليم على نشر مفاهيم ثقافـة السـالم مـ  خـالل ت ـمني الكتـب  -63
املدرسـية املفــاهيم املتعلقـة خــذا السـياق مثــل ال كيـز علــى السـلول وأســاليب احليـاة لتمكــني الطلبــة 

اإلنسـان، والتسـاما وعـدم التمييـز  م  حـل أي نـزاع بـالطرق السـلمية وبـرو  مـ  الحـ ام لكرامـة
بــني اونســني، وت ــمني املنــاهج والكتــب املدرســية العديــد مــ  األنشــطة واملواقــف والقــيم وأ ــاذ 
الســـلول اإلدـــا  الـــذي يهـــدف إىل  ـــرس قـــيم وثقافـــة الســـالم ونبـــذ العنـــف والتطـــرف بأشـــكاله 

الـيت تبـذاا اوهـات الفاعلـة  املختلفة، وبيان مد  خطره على اجملتمعات، وتشجيع وتعزيز اوهود
على النحو احملدد يف اإلعالن، ول سيما األمم املتحدة لل بية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، واليت 
هتـــدف إىل تطـــوير القـــيم واملهـــارات تف ـــي إىل ثقافـــة الســـالم، ةـــا يف ذلـــك التعلـــيم والتـــدريب يف 

 تعزيز احلوار. 
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 ة اي تصا ية  اياتماعتة المستدامة اإلاراءات الرامتة لتعزيز التنمت  

 ،سامهت وزارة ال بية والتعليم يف نشر مفاهيم التنمية القتصادية والجتماعية املسـتدامة -61
العديـد مـ  مفـاهيم التنميـة املسـتدامة ونفـذ  ،وذلك مـ  خـالل ت ـمني املنـاهج والكتـب املدرسـية
 .1118-1111ريف األردن مشروع تطوير التعليم م  أجل القتصاد املع

 اإلاراءات الرامتة ألى وعزيز  احترام ثقافة حقوق اإلاسان  

قامـــت وزارة ال بيـــة والتعلـــيم، ب عـــداد مصـــفوفة ثقافـــة الســـالم وحقـــوق اإلنســـان والقـــيم  -61
العامليـــة املشـــ كة كوهنـــا أداة  كـــ  ت ـــمينها املنـــاهج والكتـــب املدرســـية لتصـــبا أداة فاعلـــة متكـــ  

تســـا  املعـــارف واملهـــارات والجتاهـــات الالزمـــة إلعـــدادهم للتفاعـــل مـــع ملتلـــف املتعلمــني مـــ  اك
منــاحي احليــاة، بأبعادهــا الجتماعيــة والثقافيــة والقتصــادية والسياســية، ةــا يــنعكس إدابــا  علـــى 
مصــلحة املتعلمــني وشخصــيتهم الذاتيــة، ومصــلحة أســرهم ومتمعــاهتم وعالقــاهتم مــع اجملتمعــات 

قـد اشــتملت املنـاهج والكتــب املدرســية علـى مجلــة مـ  املفــاهيم ذات العالقــة األخـر  مســتقبال ، و 
 لقوق اإلنسان.

اسنان فني المنناه  ال طوات التي او  وها  زار  الترجتة  التعلتم لتضمت  مفاهتم حقوق اإل  
  ال تف المدرستة

وق عقـد ور  عمــل ألع ــاء املنـاهج والكتــب املدرســية يف موضـوع التوعيــة ةفــاهيم حقــ -64
وتقنيـــات إدمـــاج مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان يف الكتـــب واملنـــاهج الدراســـية، إضـــافة إىل  ،اإلنســـان

إعـداد مصـفوفة ةفـاهيم حقـوق اإلنسـان ل،ايــات ت ـمينها يف املنـاهج والكتـب املدرسـية للمرحلــة 
األساسـية، وإعـداد أنشــطة إثرائيـة وتــأليف نصـوص حــول مفـاهيم حقــوق اإلنسـان، وإدماجهــا يف 

وقد تصدرت مفاهيم حقوق اإلنسان الكتب املدرسية يف حلتهـا ا ، درسية املطورة حديثالكتب امل
اوديــــدة عنــــاوي  وحــــدات دروس بأكملهــــا عــــ  حقــــوق اإلنســــان واملــــرأة والطفــــل وإشــــاعة رو  

 املساواة بني اونسني و ريها كثري.

 أاراءات لتعزيز مفاهتم التفاهم  التسامح  التضام   

بيـــة والتعلـــيم علـــى ت ـــمني مفـــاهيم التفـــاهم والتســـاما والت ـــام  ونشـــر قامـــت وزارة ال   -65
نـا ئ انا  منها بأمهيـة ذلـك يف حيـاة أبناإمفاهيم احلوار بني احل ارات يف املناهج والكتب املدرسية 

وأمهية العمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية ونبـذ  ،الطلبة ويف حياة اجملتمع وفئاته املختلفة
باإلضافة إىل زيادة الوعي  ،تشجيع زيادة التفاهم والتساما والتعاون بني مجيع الشعو العنف، و 
نــا الطلبــة بأمهيــة النفتــا  علــى ا خــر والســتفادة مــ  جتــار  األمــم املتقدمــة ةــا  ــدم ئلــد  أبنا

 الشخصية.  العملية التعليمية التعلمية دون انسياق أو تذويب للهوية الوطنية أو
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 الرامتة ألى وعزيز السلم  ارم  الد لتت اإلاراءات   

تناولـــت بعـــة احملـــاور التعليميـــة لـــور القـــانون الـــدويل اإلنســـاين، كمـــا مت التأكيـــد علـــى  -66
مفـاهيم القـانون الـدويل اإلنسـاين يف النتاجـات العامــة واضاصـة للمباحـث اإلنسـانية والل،ـة العربيــة  

نسـاين، ولـذلك مت نشـر الكثـري مـ  هـذه املفـاهيم يف كوهنا مواد حاملة ملفـاهيم القـانون الـدويل اإل
مباحث التاري  وال بية الوطنية واملدنية وال بيـة اإلسـالمية والل،ـة العربيـة وال بيـة الفنيـة و ريهـا مـ  

 املباحث األخر .

وجاءت عمليـة الت ـمني يف هـذه الكتـب علـى شـكل وحـدات دراسـية ودروس وأنشـطة  -67
يف أدلــة املعلمــني، وعلــى شــكل أســئلة، وعلــى شــكل صــور تتصــل ونصــوص، ومعلومــات إضــافية 

باملوضــوع، وقــد مت ت ــمني املنــاهج والكتــب املدرســية العديــد مــ  املفــاهيم املتصــلة خــذا الســياق. 
بـدمج مـادة القـانون الـدويل اإلنسـاين يف املنـاهج املدرسـية  36جامعة م  أصل  34ولقد قامت 

هــذه اوامعــات كمــادة منفصــلة ضــم  منهــاج القــانون لكليــات احلقــوق، حيــث يــتم تدريســها يف 
 الدويل العام أو قانون حقوق اإلنسان.

ًا   الحظر  المسائل ذات الصلة - امسَا

 58فيما يتعلـق بعمليـة التجنيـد  ـري القـانوين فقـد نـت قـانون العقوبـات العسـكري رقـم  -68
ثالثـة أشـهر إىل سـنتني منه على ما يلي  "يعاقب بـاحلبس مـ   14، يف املادة رقم 1116 لسنة

 ألحكام القانون".ا  أو ساعد على جتنيده خالفا  كل م  جند شخص

منـه  344-343يف املـواد  3961لسـنة  36كما نت قـانون العقوبـات األردين رقـم  -69
 على العقوبات التالية  

  يعاقـب بالعتقـال املؤقـت مـدة ل تقـل عـ  مخـس سـنوات، مـ  343"املادة  
سلطة على تأليف فصائل مسلحة م  اوند أو على قيد العسـاكر أو أقدم دون رضى ال

 جتنيدهم أو على جتهيزهم أو مدهم باألسلحة والذخائر.

علـــى العتـــداء الـــذي ا  ، الفتنـــة  يعاقـــب باألشـــ،ال الشـــاقة مؤبـــد341املـــادة  
مــا إثــارة احلـــر  األهليــة أو القتتــال الطـــائفي بتســليا األردنيــني أو لملهـــم إيســتهدف 

ى التســلا بع ــهم ضــد الــبعة ا خــر، وإمــا بــاحلة علــى التقتيــل والنهــب يف للــة علــ
 لالت ويق ى باإلعدام إذا مت العتداء. أو

مــــ  رأس عصــــابات مســــلحة ا  شــــ،ال الشــــاقة مؤبــــد  يعاقــــب باأل341املــــادة  
بعـة  كان نوعها، إما بقصـد اجتيـا  مدينـة أو للـة أوا   توىل فيها وظيفة أو قيادة أي أو

ل الدولة أو أمالل مجاعة م  ا هلني، وإمـا بقصـد مهامجـة أو مقاومـة القـوة العامـة أمال
 العاملة ضد مرتكر هذه اونايات.



CRC/C/OPAC/JOR/1 

17 GE.13-41547 

شــ،ال الشــاقة املؤبــدة املشــ كون يف عصــابات (  يعاقــب باأل3)344املــادة  
لفــــــت بقصــــــد ارتكــــــا  إحــــــد  اونايــــــات املنصــــــوص عليهــــــا يف املــــــادتني أمســــــلحة 
ـــة مـــ  مل يتـــول مـــنهم يف العصـــابة وظيفـــة أ (  ـــري1) ؛الســـابقتني ـــه يعفـــى مـــ  العقوب ن

يوقـــف يف أمـــاك  الفتنـــة واستســـلم بســـالحه دون مقاومـــة وقبـــل صـــدور  خدمـــة ومل أو
 حكم". أي

 ( على ما يلي 1116) 58كما نت قانون العقوبات العسكري رقم  -71

  31و، 31، و31، و9، (أ)الفقرة  43املادة  

ــــــاء النزاعــــــات املســــــلحة تعتــــــرب األفعــــــال التا )أ(  ــــــة املرتكبــــــة أثن لي
 حر    جرائم

 ؛ة ضد السكان أو األفراد املدنينيااجمات املوجه (9) 

ااجـــــوم العشـــــوائي الـــــذي يرتكـــــب ضـــــد الســـــكان املـــــدنيني  (31) 
املمتلكــــات املدنيــــة مــــع العلــــم بــــأن هــــذا ااجــــوم يســــبب خســــائر بال،ــــة يف  أو

 ؛باملمتلكات املدنيةا  و أضرار األروا  أو إصابات يف األشخاص املدنيني أ

ااجـــــــوم علـــــــى املواقـــــــع اجملـــــــردة مـــــــ  وســـــــائل الـــــــدفاع واملنـــــــاطق  (31) 
 ؛السال  منزوعة

 ااجوم على شخت عاجز ع  القتال. (31) 

 اظام التقا م للجرائم ذات صلة جالتر وو وا اي تتار   -ولف 

تقـادم دعـو  احلـق العـام بـني  3963لسـنة  9ميز قانون أصول احملاكمات اوزائية رقم  -73
نـه  أمـ  القـانون علـى  118وتقادم العقوبة، ففيما يتعلق بتقادم دعو  احلـق العـام، تـنت املـادة 

تسـقط دعــو  احلــق العــام ودعــو  احلــق الشخصــي بانق ــاء عشــر ســنوات مــ  تــاري  وقــوع  (3)
املـــذكورتان  الـــدعويانا  تســـقط أي ـــ (1) ؛اونايـــة إذا مل جتـــر مالحقـــة بشـــأهنا خـــالل تلـــك املـــدة

بانق ـاء عشـر ســنوات علـى  خــر معاملـة متـت فيهــا إذا قيمـت الــدعو  وأجريـت التحقيقــات ومل 
 يصدر حكم خا.

مـ  قـانون أصـول احملاكمـات اوزائيـة  141أما فيمـا يتعلـق بتقـادم العقوبـة، تـنت املـادة  -71
 مخسـة وعشـرون سـنة؛ ( مـدة التقـادم علـى عقوبـة اإلعـدام والعقوبـات اونائيـة املؤبـدة3نه )أعلى 

( مــدة التقــادم علــى العقوبــات اونائيــة املؤقتــة ضــعف مــدة العقوبــة الــيت حكمــت خــا احملكمــة 1)
( مــدة التقــادم علــى أيــة عقوبــة 1) علــى أن ل تتجــاوز عشــري  ســنة أو تــنقت عــ  عشــر ســنني؛

 جنائية أخر  عشر سنني. 
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 ايوفا تات التي صا ق علتها ارر ن -جاء 

ملتـــزم بـــاح ام الشـــرعة الدوليـــة وقـــرارات األمـــم املتحـــدة، فقـــد صـــادق األردن  إن األردن -71
والربوتوكــــولن اإلضــــافيان األول والثــــاين امللحقــــان  3949علـــى اتفاقيــــات جنيــــف األربــــع للعـــام 

ونظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اونائيـــة الدوليـــة  3977و 3949باتفـــاقييت جنيـــف لعـــامي 
تلفة م  األنظمـة احلمائيـة الدوليـة يف أوقـات النـزاع املسـلخا، ، واليت ت،طي جوانب مل3998 عام

ويعترب األردن م  ضم  السـتني دولـة الـيت سـامهت مصـادقتها يف إدخـال نظـام رومـا حيـز النفـاذ. 
بشــأن حظـر أســوأ أشــكال عمـل األطفــال واإلجــراءات  381وان ـم األردن لتفاقيــة العمـل رقــم 

 الفورية للق اء عليها.

 م القااواتة ال اصة جالويية القضائتة على الجرائم الوار   في التر وو واارح ا -اتم 

حكـــام قـــانون العقوبـــات أعلـــى أنـــه تســـري  4نـــت قـــانون العقوبـــات العســـكري يف املـــادة  -74
 1 وقــوانني اوــزاء األخــر  فيمــا يتعلــق باألحكــام العامــة وباألفعــال الــيت يرتكبهــا املــذكورون يف املــادة

وبالتــايل تنطبــق األحكــام العامــة الــواردة يف قــانون  ومل يــرد عليهــا نــت خــاص فيــه.مــ  هــذا القــانون 
العقوبات على اورائم املنصـوص عليهـا يف قـانون العقوبـات العسـكري؛ ليـث بـني قـانون العقوبـات 

أحكامـــه  ( ضـــوابط الختصـــاص اإلقليمـــي والشخصـــي وأن31، و31، و9، و8، و7يف املـــواد )
اخل اململكة جر ة مـ  اوـرائم املنصـوص عليهـا فيـه، كمـا تعـد اور ـة تسري على كل م  يرتكب د

حـد العناصـر الـيت تؤلـف اور ـة أو أي فعـل مـ  أمرتكبة يف اململكة، إذا مت على أر  هذه اململكة 
 أفعال جر ة  ري متجزئة أو فعل اش ال أصلي أو فرعي 

بحــر اإلقليمــي إىل مســافة تشــمل أراضــي اململكــة طبقــة ااــواء الــيت ت،طيهــا، وال )أ( 
ســف  واملركبـــات مخســة كيلـــوم ات مــ  الشـــاطو واملــد  اوـــوي الــذي ي،طـــي البحــر اإلقليمـــي وال

 ؛ااوائية األردنية

واألراضي األجنبية اليت  تلها اوي  األردين إذا كانت اور ة املق فة تنال مـ   ) ( 
 سالمة اوي  أو م  مصاحله.

 ألردين كما ل يسري القانون ا -75

على اورائم املق فة يف اإلقليم اووي األردين على منت مركبة هوائيـة أجنبيـة إذا  (3) 
على أن اورائم اليت ل تتجاوز شفري املركبة ااوائيـة ذ ـع للقـانون  مل تتجاوز اور ة شفري املركبة،

ـــة ااا  األردين إذا كـــان الفاعـــل أو اجملـــو عليـــه أردنيـــ يـــة وائيـــة يف اململكـــة األردنأو إذا حطـــت املركب
 ؛ااايية بعد اق اف اور ة

على اورائم املق فة يف البحر اإلقليمـي األردين أو يف املـد  اوـوي الـذي ي،طيـه علـى  (1) 
 منت سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا مل تتجاوز اور ة شفري السفينة أو املركبة ااوائية.
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 لرضـا   كـان أو شـريكا    فـاعال   -بـات األردين علـى كـل أردين وتسري أحكام قانون العقو  -76
ارتكب خارج اململكة جناية أو جنحة يعاقـب عليهـا القـانون األردين. كمـا تسـري  - أو متدخال  

األحكــام املــذكورة علــى مــ  ذكــر ولــو فقــد اونســية األردنيــة أو اكتســبها بعــد ارتكــا  اونايــة أو 
هـــا خـــارج اململكـــة أي موظـــف أردين أثنـــاء ةارســـته وظيفتـــه أو اونحـــة، وعلـــى اوـــرائم الـــيت يرتكب

ةناســـبة ةارســـته إياهـــا، وعلــــى اوـــرائم الـــيت يرتكبهـــا خــــارج اململكـــة موظفـــو الســـلك اضــــارجي، 
والقناصل األردنيون مـا متتعـوا باحلصـانة الـيت  ـوام إياهـا القـانون الـدويل العـام، وعلـى كـل أجنـر 

، ارتكـــب خـــارج متـــدخال   أو لرضـــا   كـــان أو شـــريكا    اييـــة، فـــاعال  مقـــيم يف اململكـــة األردنيـــة اا
اململكة األردنية ااايية جناية أو جنحة يعاقـب عليهـا القـانون األردين، إذا مل يكـ  اسـ داده قـد 

 طلب أو قبل.

إل أنــه ل ُتــول دون املالحقــة يف اململكــة األردنيــة اااييــة األحكــام الصــادرة يف اضــارج  -77
حكـام الصـادرة يف اضـارج يف م  قانون العقوبـات، واأل 9ة جر ة م  اورائم املبينة يف املادة يف أي

كـــان حكـــم  أيــة جر ـــة اق فــت داخـــل اململكــة، ويف كلتـــا احلـــالتني متتنــع املالحقـــة يف اململكــة إذا
 ثــر إخبــار رمســي مــ  الســلطات األردنيــة، يف حــني أن املــدة الــيتإالق ــاء األجنــر قــد صــدر علــى 

يكــون قــد ق ــاها احملكــوم عليــه نتيجــة حلكــم نفــذ فيــه يف اضــارج تنــزل مــ  أصــل املــدة الــيت حكــم 
 عليه خا يف اململكة.

 الممارسات ال اصة جتسلتم المجرمت   - اا 

علـــــى أنـــــه ُتـــــدد  13يشـــــار إىل أن دســـــتور اململكـــــة األردنيـــــة اااييـــــة نـــــت يف املـــــادة  -78
ـــــة والقـــــوانني أصـــــول  تســـــليم اجملـــــرمني العـــــاديني، واألردن طـــــرف يف عـــــدد مـــــ  التفاقـــــات الدولي

التفاقيــــات املتعلقــــة بتســــليم اجملــــرمني ومنهــــا اتفاقيــــة تســــليم اجملــــرمني بــــني دول اوامعــــة العربيــــة 
، وقــد 3954أيلول/ســبتمرب  3بتــاري   3395واملنشــورة يف اوريــدة الرمسيــة رقــم  3954 لســنة

 1 )هيئـة مخاسـية( تـاري  3393/1114اوزائيـة رقـم أورد قرار لكمة التمييز األردنية بصـفتها 
مـ  الدسـتور األردين أن التفاقيـات  13/1بأنه يستفاد م  املـادة  1114تشري  األول/أكتوبر 

الدولية والقوانني ُتدد أصـول تسـليم اجملـرمني العـاديني، وأن مـا ي تـب علـى عـدم وجـود اتفـاق أو 
األردنية ااايية وبني الدولة طالبة التسليم هو عـدم  معاهدة خبصوص تسليم اجملرمني بني اململكة

 قبول الطلب.

 الحماية  التعافي  أعا   اإل ماج  -سا ساا  

 ونئالالا  

ــــت احلكومــــة األردنيــــة موضــــوع األطفــــال الالجئــــني عنايــــة كبــــرية مــــ  خــــالل تــــوفري  -79 أول
ماهتا لكافـــة مليمـــات املتطلبـــات األساســـية اـــم يف كافـــة اجملـــالت، وتواصـــل احلكومـــة تقـــدر خـــد
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الالجئـــــني مـــــ  خـــــالل اضطـــــط والـــــربامج التنمويـــــة الـــــيت مت تنفيـــــذها مثـــــل برنـــــامج حزمـــــة األمـــــان 
ما  1114وحر  3999الجتماعي، وهو املشروع الذي بل،ت تكلفته يف املخيمات منذ عام 

لقتصــادية مليــون دينــار أردين، وقــد مت تــوفري كافــة خــدمات البنيــة التحتيــة املاديــة وا 16يزيــد عــ  
 والجتماعية.

وتقــــوم احلكومــــة باســــتئجار األراضــــي املخصصــــة ملخيمــــات الالجئــــني مــــ  أصــــحاخا،   -81
تقوم احلكومة بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع احمللي بتنفيذ العديد م  املشاريع م  أجل رفع  كما

 مستو  املعيشة وُتسني اضدمات للمخيمات.

ري مـــ  أبنـــاء وبنـــات الالجئـــني مـــ  خـــدمات التعلـــيم ويســـتفيد يف مـــال التعلـــيم عـــدد كبـــ -83
ألن التعلـــيم لـــد  مـــدارس وكالـــة ال،ـــوث يقتصـــر علـــى املرحلـــة ا  احلكـــومي يف املرحلـــة الثانويـــة نظـــر 

األساســية فقــط، باإلضـــافة لتــوفري فــرص التعلـــيم العــايل ألبنــاء الالجئـــني والنــازحني يف اوامعـــات 
مـ  خـالل ذصـيت ا  عام على املستو  الوطو، وأي األردنية م  خالل مشاركتهم يف التنافس ال

 مقعد جامعي ألبناء املخيمات ةكرمة ملكية. 111

كمـــا يســــتفيد يف اجملــــال الصــــحي عــــدد كبــــري مــــ  الالجئــــني مــــ  اضــــدمات والتأمينــــات  -81
علـى ت،طيـة الـنقت يف خـدمات الوكالـة يف اجملـال ا  الصحية احلكومية، حيث تعمل احلكومة أي ـ

 فري بعة األدوية واملطاعيم الالزمة.الصحي وتو 

وتقــــوم احلكومــــة بالتعــــاون مــــع مؤسســــات دوليــــة ماحنــــة علــــى تنفيــــذ مشــــاريع لتحســــني  -81
األحوال املعيشية يف املخيمات، تتمثل ب نشاء مراكز صحية ومراكز تقدم خدمات ملتلفـة لفئـات 

-1111 ل األعـــوامالســكان مــع ال كيـــز علــى فئـــة األطفــال مثــل إنشـــاء احلــدائق العامـــة، فخــال
مليمـــات، ومت تنفيـــذ مشـــاريع إلقامـــة ريـــا  لألطفـــال  1حـــدائق عامـــة يف  1مت إنشـــاء  1114

 ومكتبات عامة ومكتبات لألطفال، و ريها م  املشاريع اليت تعىن بالطفل.

كمـا تبـذل احلكومــة جهودهـا مــع الالجئـني بشـكل عــام واألطفـال مــنهم بشـكل خــاص  -84
ة الناجتة ع  زيادة أعدادهم واحتياجاهتم وبسبب تقلـيت النفقـات للتخفيف م  أوضاعهم السيئ

مليــون دولر  75واضــدمات املقدمــة مــ  األونــروا حيــث تبلــغ موازنــة األونــروا املخصصــة لــألردن 
 يــــــوازي أمريكــــــي بينمــــــا تبلــــــغ تكــــــاليف ممــــــوع اضــــــدمات املقدمــــــة مــــــ  احلكومــــــة األردنيــــــة مــــــا

احلكومـــة مـــ  خـــالل العمـــل مـــع األونـــروا مـــ  دولر أمريكــي، ولـــذلك تقـــوم  411 313 363
جهـة والـدول املاحنـة مـ  جهـة أخـر  علـى بيــان أثـر هـذا التقلـيت علـى متمـع الالجئـني، وتــدعو 

 إىل تقدر املساعدة العاجلة ام.

وقــــد قامــــت احلكومــــة األردنيــــة بتوقيــــع مــــذكرم تفــــاهم مــــع املفوضــــية الســــامية لشــــؤون  -85
عــراقيني، وبنــاء  عليــه مت الســما  لألطفــال العــراقيني بالدراســة يف الالجئــني للتعامــل مــع ال ــيوف ال

 كالطال  األردنيني ب،ة النظر إن كانوا برفقة والديهم أم ل.ا   املدارس احلكومية مان
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و ق لكافة املقيمـني وأطفـاام احلـق يف التقاضـي واللجـوء إىل اإلدارات املختلفـة، حيـث  -86
د لألطفــال حــديثي الــولدة ووثــائق الــزواج و ريهــا مــ  الوثــائق متكــنهم مــ  إصــدار شــهادات املــيال

 ال رورية.

كما أبرمت احلكومـة أي ـا  اتفاقيـة مـع اللجنـة الدوليـة الصـليب األ ـر لتقـدر اضـدمات  -87
هــذا باإلضــافة إىل اضــدمات  ،الصــحية واإلرشــاد واملشــورة واملــأو  للصــ،ار  ــري املــرافقني لــذويهم

 ااالل األ ر األردين. األساسية اليت يقدمها

ويشري تقرير وضع األطفال يف األراضي الفلسطينية والذي أعدته منظمة اليونيسيف إىل  -88
مــ  ا  أن األردن يست ــيف أكــرب عــدد مــ  الالجئــني الفلســطينيني مــ  أي بلــد يف املنطقــة. اعتبــار 

 املســـجلني ( مليـــون مـــ  الالجئـــني الفلســـطينيني3.97، كـــان هنـــال )1119حزيران/يونيـــه  11
يف املائـة مـ  ممـوع الالجئـني الفلسـطينيني  41لد  األونروا يف األردن، اليت ت م ما يقر  مـ  

 ( ماليني املسجلني لد  لألونروا يف مناطق عملها اضمسة. 4.7)

 المساعد   التعا ن الد لتان -اجعاا س 

وا ليـات الـيت  1115متوز/يوليـه  16املـؤر   3631رحب األردن بقرار ملـس األمـ   -89
حـــددها األمـــني العـــام يف تقريـــره اضـــامس عـــ  األطفـــال والنزاعـــات املســـلحة لرصـــد النتهاكـــات 

مـ  القـرارات الرائـدة الـيت  3631اوسيمة السـتة الـيت ورد ذكرهـا يف التقريـر نفسـه. ويعتـرب القـرار 
مــ  العقــا . أسســت لتــدابري عمليــة ترمــي إىل منــع األطــراف املرتكبــة لالنتهاكــات مــ  اإلفــالت 

ــــود ــــد األطفــــال أو اســــتخدامهم جن ــــل األطفــــال أو تشــــويههم وجتني ا ، ومــــ  هــــذه النتهاكــــات قت
 وال تصا  و ريه م  النتهاكات اونسية اضطرية اليت يتعر  اا األطفال.

 المؤومرات   

عقـــد املـــؤمتر برعايـــة  المنننؤومر العنننالمي إلانننالق الشنننت ة النسنننائتة العالمتنننة للطفولنننة  -91
ىل ُتقيـق أهـداف األلفيـة الثالثـة املتعلقـة إ، وسـعى 1116ة امللكة رانيا العبداهلل خالل عام جالل

بوفيات األمهات وحديثي الولدة وتعليم الفتيات الص،ريات، وبناء اوسور مـا بـني املـدافعني عـ  
إدـــاد ىل إق ـــايا الطفولـــة واملـــرأة وبـــني القيـــاديني مـــ  كافـــة اجملـــالت واملؤسســـات ذات العالقـــة، و 

صوت عاملي قوي وجريء لألطفال والنساء عرب كافة القطاعـات إليصـال مهـوم املـرأة والطفـل إىل 
أصـحا  العالقـة والقــدرة علـى إحــداث الت،يـري. وضــم املـؤمتر الـذي نظــم بالتعـاون مــا بـني اجمللــس 

ة سيد 351الوطو لشؤون األسرة وصندوق دعم الطفل )الوليات املتحدة األمريكية( أكثر م  
م  القياديات املميزات واملتخصصات يف مايل التعليم والصحة مـ  ملتلـف أحنـاء العـامل. واختـتم 
أعماله بالتأكيد على حشد جهـود الشـبكة مـ  أجـل ضـمان أن يصـبا احلفـاح علـى صـحة ألم 
والطفــل ومنــع الوفيــات وتعلــيم الفتيــات مــ  أولويــات احلكومــة والقــادة واملســتثمري  وصــناع القــرار 

 ياسيني يف مجيع أحناء العامل.والس
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 1116الـيت عقـدت خـالل عـام  1 + مثلت قمة األسرة العاملية  مة ارسر  العالمتة  -93
للتفاعـــل واحلـــوار والشـــراكة بـــني اإلطـــراف املعنيـــة والســـلطات احملليـــة واملنظمـــات  ـــري ا  عامليـــا  ملتقـــ

متمـــع األعمـــال واإلعـــالم ووزراء احلكوميـــة ومؤسســـات اجملتمـــع املـــدين والربملـــانني واألكـــاد يني و 
ورؤساء بلديات. وخرجت القمـة الـيت جـاءت بتنظـيم مـ  اجمللـس الـوطو لشـؤون األسـرة ومنظمـة 
األســــرة العامليــــة بتوصــــيات مــــ  أمههــــا العمــــل علــــى تطــــوير اســــ اتيجيات للوصــــول إىل األطفــــال 

،ــاء األقســاذ املدرســية املشــردي  مــ  املــدارس وزيــادة معــدلت التحــاقهم وبقــائهم يف املــدارس ك ل
ــــرامج للصــــحة والت،ذيــــة يف املدرســــة. كمــــا كــــان هنــــال دور للحكومــــات فقــــد تطرقــــت  وإدــــاد ب
التوصيات إىل دور احلكومات يف توفري الدعم لألسـر لتـتمك  مـ  ُتقيـق دورهـا يف مرحلـة مبكـرة 

كافئـة مـ  القطـاع م  التعليم مـا قبـل األساسـي وبـرامج التوعيـة الوالديـة، إضـافة إىل السـتفادة املت
 التعليمي للفقراء واأل نياء م  خالل ضمان توزيع املوارد يف املناطق واملدارس املختلفة.

جاء هذا املؤمتر بتنظيم م  مجعية  ايـة األسـرة  مؤومر ارافاا  التلديات  المجتمع  -91
طفــال ، وشـارل فيــه العديـد مــ  املؤسسـات واأل1117ربـد والــذي عقـد خــالل عـام إوالطفـل يف 

أنفســـهم، وعـــار املـــؤمتر الـــدور الـــذي ةكـــ  أن تقـــوم بـــه البلـــديات يف وضـــع موازنـــات لألطفـــال، 
والتصــدي لظــاهر عمالـــة األطفــال، وكـــذلك مشــكلة تعــر  األطفـــال للخطــر. ونـــتج عــ  املـــؤمتر 

 توصيات عديدة م  أمهها ت مني هذه املشكالت اليت تواجه الطفولة يف عمل البلديات. 

  9009وا أاجازات ارر ن فني مجناا حماينة ارسنر   الطفنل عنام  رشة عمل ح -91
جاءت هذه الورشة واليت عقدها اجمللس الوطو لشؤون األسرة ومنظمـة اليونيسـيف برعايـة جاللـة 

ملـا جـاء ا  امللكة رانيـا العبـداهلل للوقـوف علـى واقـع  ايـة األسـرة والطفـل مـ  العنـف يف األردن تبعـ
ني العام لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال يف األردن واضروج م  توصيات يف دراسة األم

ا  حـــول توصـــيات الورشـــة وفقـــ مفصـــال  ا  باألولويـــات الوطنيـــة يف هـــذا اجملـــال، وقـــد مت إعـــداد تقريـــر 
 لتوصيات كل لور م  لاور الدراسة اضمسة وُتديد اوهات املسؤولة على متابعتها. 

برعاية جاللة امللكة رانيا   9008تل الوضع لألافاا  رشة عمل إلاالق وقرير وحل -94
العبــداهلل، والــيت نظمهــا اجمللــس الــوطو لشــؤون األســرة ومنظمــة اليونيســيف خــدف إطــالق تقريــر 
ُتليــــل وضــــع األطفــــال يف األردن والــــذي شــــارل يف إعــــداده العديــــد مــــ  القطاعــــات احلكوميــــة 

ا  اليــافعني وأفــراد مــ  اجملتمعــات األقــل حظــواألهليــة؛كما أشــتمل علــى  راء مموعــة مــ  األطفــال 
عاقــات ويعيشــون يف املؤسســات الرعائيــة. ونــاق  التقريــر إإضــافة إىل األطفــال الــذي  يعــانون مــ  

لــور الظــروف الــيت يعــي  خــا األطفــال كالبيئــة والســك  واحلاكميــة والقتصــاد والثقافــة والعوامــل 
ة األطفـال علـى املسـتو  الـوطو ومسـتو  احملافظــات علـى حيـا ا  كبـري   ا  الجتماعيـة، الـيت تـؤثر تـأثري 

 وداخل البيئة األسرية. 

والـذي نظمتـه مؤسسـة هنـر األردن ةناســبة   9002منتند  ارافناا التنافعت  العنر   -95
ويافعــة  ثلــون تســع دول  يافعــا   81اليــوم العــاملي حلمايــة الطفــل مــ  اإلســاءة. وشــارل باملنتــد  

ان واليم  والبحـري  وقطـر وسـورية ولبنـان وفلسـطني ومصـر باإلضـافة عربية؛ م  السعودية والسود
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هدف املنتد  الذي استمر يإىل األردن ومؤسسات وطنية وإقليمية عاملة معنية يف مال الطفل. و 
ثالثــة أيــام إىل التأكيــد علــى أن إســاءة معاملــة األطفــال ق ــية يعــاين منهــا األطفــال يف كافــة دول 

ا ومعاوتهـــا بشـــكل فـــردي ومجـــاعي وتشـــجيع مشـــاركة األطفـــال علـــى العـــامل وينب،ـــي التصـــدي اـــ
الصــعيدي  الــوطو والعــر  وتــوفري مســاحة  منــة لألطفــال للتعبــري ومناقشــة أفكــارهم ذات العالقــة 
لمايـــة الطفـــل، إضـــافة إىل إعطـــاء األطفـــال فرصـــة للـــتعلم مـــ  جتـــار  البلـــدان األخـــر . وســـعى 

طفـال املشـاركني حيـث سـتتيا اـم الشـبكة الفرصـة لتبـادل املنتـد  اىل إنشـاء شـبكة الك ونيـة لأل
 اضربات مع أطفال م  دول أخر  يف العامل وبالتايل مشاركة  رائهم وأفكارهم.

والذي جاء ُتت   9002المؤومر العرجي الثااي لحماية ارسر  م  العنف ارسر   -96
لـذي عقـد ُتـت رعايـة جاللـة شعار"حنو منهاج عمل عر  حلماية األسرة م  العنـف األسـري" وا

امللكــــة رانيـــــا العبـــــداهلل. وجـــــاء بالتعـــــاون مـــــا بـــــني اجمللـــــس الـــــوطو لشـــــؤون األســـــرة ووزارة التنميـــــة 
الجتماعيــة وبشــراكة مــع جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة األســرة العربيــة والعديــد مــ  املؤسســات 

ني الــدول العربيــة يف متابعــة حيــث هــدف املــؤمتر إىل جتســيد  ليــة عمــل تشــاركية بــ ،الوطنيــة املعنيــة
مد  اسـتجابة الـدول العربيـة لتطـور العمـل يف مـال  ايـة األسـرة مـ  العنـف علـى مسـتو  رسـم 
السياسات الوطنية، وتبادل اضربات العلمية والعملية بشكل منهجـي مـ  خـالل تأسـيس الشـبكة 

بيك مــ  خــالل إعــداد العربيــة حلمايــة األســرة مــ  العنــف األســري، وترســي   ليــات التواصــل والتشــ
 وتبو منهاج عمل عر  حلماية األسرة م  العنف. 

  اومة -ثامناا  

يأمل األردن أن يكون هذا التقرير قد  طى بعة اوهود اليت تبـذاا الدولـة مـ  أجـل  -97
تنفيذ وإعمال أحكام الربوتوكول الختياري. ويود األردن التأكيد على مـا ورد يف مقدمتـه بأنـه 

ة نزاعــات مسـلحة علــى أراضــيه. ويسـتقبل  لف الالجئــني مــ  الـدول اجملــاورة ومــ  ل توجـد أيــ
ضخمة م  أجل  اية وإعادة  عات املسلحة. وتبذل الدولة جهودا  بينهم األطفال ضحايا النزا

م  التعـاون الـدويل مـ  أجـل ا  إدماج هؤلء األطفال يف اجملتمع. إل أن هذا األمر يتطلب مزيد
 متكينه م  اإلطالع ةهمته يف إطار التزامه األخالقي واإلنساين. مساعدة األردن و 
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 الوزارات  المؤسسات التي شار ت في أعدا  التقرير  

)اجمللس الق ائي األردين، ودائرة قاضـي الق ـاة، ووزارة الصـحة، ووزارة ال بيـة والتعلـيم،  
لتخطـــيط والتعـــاون الـــدويل، ووزارة األوقـــاف ووزارة التنميـــة، ووزارة العـــدل، ووزارة العمـــل، ووزارة ا

والشــــؤون واملقدســــات اإلســــالمية، ووزارة الداخليــــة، ووزارة الثقافــــة، واجمللــــس األعلــــى للســــكان، 
واجمللــس األعلــى للشــبا ، واجمللـــس األعلــى لشــؤون األشــخاص املعـــوقني، ومديريــة األمــ  العـــام، 

ودائـــرة األحـــوال املدنيـــة واوـــوازات، والقـــوات ودائـــرة املوازنـــة العامـــة، ودائـــرة اإلحصـــاءات العامـــة، 
 املسلحة األردنية، وديوان املظامل(.

    


