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 جلنة حقوق الطفل

 الدورة الثالثة واألربعون

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  من االتفاقية٤٤املادة 

 األردن: ةاملالحظات اخلتامي

انظر  (١١٩٠ و ١١٨٨يف جلستيها   ) CRC/C/JOR/3(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لألردن         -١
CRC/C/SR.1188 و SR.1190(    املعقودة  ١١٩٩، واعتمدت يف اجللسة     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢، املعقودتني يف 

 : املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩يف 

  مقدمة-ألف 

ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث املقدم من الدولة الطرف، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت وضعتها                 -٢
كما تالحظ . ، مما مسح هلا بفهم حالة األطفال يف الدولة الطرف فهماً أفضل)CRC/C/JOR/Q/3 and Add.1(اللجـنة  

 .وفد املشترك بني الوزارات لتقدمي معلومات إضافية خالل سري احلواراللجنة مع التقدير اجلهود البناءة اليت بذهلا ال

  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته-باء 

على مستوى التخطيط االستراتيجي، ترحب اللجنة باعتماد عدة استراتيجيات وخطط وطنية ذات عالقة           -٣
 :مباشرة حبقوق الطفل، ومنها ما يلي

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /، اليت أُطلقت يف تشرين األول٢٠١٣-٢٠٠٤اخلطة الوطنية األردنية للطفولة لألعوام  )أ( 

، ٢٠٠٠ديسمرب  /استراتيجية النهوض بالطفولة املبكرة يف األردن، اليت أُطلقت يف كانون األول           )ب( 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٣وخطة العمل الالحقة لألعوام 
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 املعـتمدة يف كانون     ٢٠٠٩-٢٠٠٥ب يف األردن لألعـوام      االسـتراتيجية الوطنـية للشـبا      )ج( 
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

وترحـب اللجـنة أيضاً باالستراتيجيات واخلطط الرامية إىل منح األولوية لألطفال يف الربامج اإلمنائية                -٤
دوق املعونة ومكافحـة الفقر، مبا يف ذلك اخلطة االستراتيجية اليت وضعتها وزارة التنمية االجتماعية ووضعها صن             

 .٢٠٠٢، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر من أجل أردن أقوى لعام ٢٠٠٦-٢٠٠٤الوطنية للفترة 

، وهو هيئة تسعى إىل النهوض ٢٠٠١وتالحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اجمللس الوطين لشؤون األسرة، يف عام   -٥
، بإنشاء قسم حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٣حب بالقيام، يف عام     مبكانـة األسـرة األردنية وتعزيز دورها يف اجملتمع، كما تر          

 .واحلريات العامة يف وزارة الداخلية، لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، مبا فيها حقوق الطفل

وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابري املتخذة ملعاجلة قضية االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك  -٦
 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال       ١٨٢، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ٢٠٠٠التصـديق، يف عام     

واإلجـراءات الفورية للقضاء عليها، ونشر االتفاقية باجلريدة الرمسية، وإنشاء وحدة معنية بعمل األطفال داخل               
ل، واعتماد االستراتيجية الوطنية للقضاء     ، وإنشاء قاعدة بيانات بشأن عمل األطفا      ٢٠٠١وزارة العمـل يف عام      

 .٢٠٠٣على أسوأ أشكال عمل األطفال، يف عام 

وباإلضافة إىل ذلك، ترحب اللجنة بالتعديالت العديدة للقوانني، املشار إليها يف املالحظات اخلتامية أدناه،  -٧
 .أو اعُتمدت هبدف محاية وتعزيز حقوق الطفل/اليت أُدخلت و

 ق الرئيسية والتوصيات دواعي القل-جيم 

  تدابري التنفيذ العامة-١
 )٤٤ من املادة ٦، والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

 التوصيات السابقة للجنة

تالحـظ اللجنة مع االرتياح اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملعاجلة خمتلف الشواغل اليت أعربت عنها                 -٨
 عقب نظرها يف التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف        ) CRC/C/15/Add.125(اللجـنة والتوصيات اليت قدمتها      

)CRC/C/70/Add.4 (غري أن بعض الشواغل اليت أعربت عنها . من خالل ما اختذته من تدابري تشريعية وسياسات
اللجـنة والتوصيات اليت قدمتها فيما يتعلق مبسائل منها التشريعات، والسن القانونية للمسؤولية اجلنائية، وعدم               

 ز، واحلـق يف احلـياة، وإساءة املعاملة داخل األسرة، واألطفال املعوقون، واالستغالل اجلنسي، مل ُتعاجل               التميـي 
 .معاجلة كافية

حتث اللجنة الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها من جهد ملعاجلة التوصيات املضمَّنة يف املالحظات                 -٩
عد، وعلى تناول قائمة الشواغل املضمَّنة يف هذه املالحظات         اخلتامية على التقرير الدوري الثاين اليت مل تنفَّذ ب        

 .اخلتامية على التقرير الدوري الثالث
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 التحفظات

 غري ضروري، حيث إنه ال يبدو هناك تناقض  ٢١ و ٢٠ترى اللجنة أن حتفظ الدولة الطرف على املادتني          -١٠
 من ٢٠ من املادة   ٣والواقع أن الفقرة    . تفاقيةبـني املنطق الذي يستند إليه التحفظ وأحكام هاتني املادتني من اال           

االتفاقـية تراعي كما ينبغي الشواغل اليت أعربت عنها الدولة الطرف يف حتفظها، إذ تعترف بالكفالة الواردة يف                  
ُتقر " تشري بوضوح إىل الدول األطراف اليت        ٢١القانون اإلسالمي كإحدى وسائل الرعاية البديلة، كما أن املادة          

وُتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً ألن الدولة الطرف مل ُتِعد النظر يف الطبيعة العامة وغري               ". جتـيز نظام التبين   أو  /و
 .١٤الدقيقة لتحفظها على املادة 

 من االتفاقية، تكرر اللجنة توصياهتا السابقة بأن تعيد الدولة الطرف ٥١ من املادة   ٢يف ضوء الفقرة     -١١
بغية سحبها وفقاً إلعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق            الـنظر يف طبيعة حتفظاهتا      

، تشجع اللجنة   ١٤وخبصوص التوصية بإعادة النظر يف التحفظ على املادة         . ١٩٩٣اإلنسان املعقود يف عام     
 .ثانية مع إيالء اهتمام خاص لفقرهتا ال١٤الدولة الطرف على التأمل يف احملتوى الكامل للمادة 

 التشريعات

 املتعلق بسّن قانون شامل حلقوق الطفل قُدِّم إىل اجلمعية          ٢٠٠٤تالحـظ اللجنة أن مشروع قانون عام         -١٢
. ورغم التعديالت التشريعية العديدة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء املركز القانوين لالتفاقية يف الدولة الطرف    . الوطنية

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن اإلطار القانوين احمللي مل          .  باجلريدة الرمسية  وتعرب عن أسفها لعدم نشر االتفاقية     
 .يواءم حىت اآلن مع مبادئ االتفاقية وأحكامها

 من االتفاقية، كي    ٤حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املناسبة، وفقاً ألحكام املادة              -١٣
وين يف نظامها القانوين احمللي، وكي تكفل نشر االتفاقية باجلريدة          تضـمن أن يكـون ألحكام االتفاقية أثر قان        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبراجعة دقيقة جلميع القوانني احمللية املتعلقة باألطفال واللوائح             . الرمسية
وبرتوكوليها اإلداريـة ذات الصـلة بغية التأكد من أهنا قائمة على أساس احلقوق ومطابقة ألحكام االتفاقية              

كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . االختـياريني والصكوك واملعايري الدولية األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان        
بالتعجيل بسّن قانون حقوق الطفل وختصيص كل املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ هذا القانون وغريه من 

 . تنفيذاً فعاالًالقوانني واللوائح اإلدارية املتعلقة باألطفال

 خطة العمل الوطنية

 اليت اعُتمدت عقب    ٢٠١٣-٢٠٠٤ترحب اللجنة خبطة العمل الوطنية الشاملة املتعلقة باألطفال لألعوام           -١٤
وتالحظ أيضاً مع االرتياح إنشاء جلنة فنية تابعة للمجلس         . عملـية حتضريية قامت على مشاركة واسعة النطاق       

 .ليها مبهمة رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنيةالوطين لشؤون األسرة ُعِهد إ

 :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي -١٥
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احلـرص على أن تكون مجيع األنشطة املتصلة خبطة العمل الوطنية موجهة بشكل واضح حنو               )أ( 
عامل "النهائية املعنونة إعمال حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية وأن تراعي خطة العمل الوطنية الوثيقة        

اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا االستثنائية املعنية بالطفل املعقودة يف             " صـاحل لألطفـال   
 ؛)، املرفق٢٧/٢-القرار دإ (٢٠٠٢مايو /أيار

لوطنية على توفري املوارد البشرية واملالية الكافية لضمان التنفيذ الكامل والفعال خلطة العمل ا )ب( 
 مجيع املستويات؛

مواصلة احلرص على مشاركة اجملتمع املدين، مبا فيه األطفال والشباب، على نطاق واسع يف               )ج( 
 .مجيع اجلوانب املتصلة بعملية التنفيذ

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل              -١٦
 .ها وتقييمهاالوطنية ونتائج

 التنسيق

، وهو اهليئة الرئيسية ٢٠٠١بينما تالحظ اللجنة مع االرتياح إنشاء اجمللس الوطين لشؤون األسرة يف عام        -١٧
املعنية برصد وتقييم تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين، ووحدة رفاه الطفل التابعة للمجلس، فإهنا تشعر بالقلق                

 .احملافظات وعلى الصعيد احمللي ال يزال غري كاٍفألن تنسيق التنفيذ على مستوى 

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز التنسيق بني اهليئات واملؤسسات العاملة يف جمال حقوق               -١٨
وتوصي اللجنة أيضاً بأن    . الطفل على مجيع املستويات بغية ضمان التنفيذ املتماثل لالتفاقية يف مجيع احملافظات           

 الوطين لشؤون األسرة تقارير منتظمة عن رصد وتقييم تنفيذ االتفاقية، وأن ُتنشر هذه التقارير يقـدم اجمللس  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري        . عـلى نطاق واسع يف صفوف مجيع فئات اجملتمع        

 .طين لشؤون األسرةاملقبل إىل اللجنة معلومات عن أنشطة الرصد والتقييم اليت يضطلع هبا اجمللس الو

 الرصد املستقل

، وال سيما   ٢٠٠٢ترحـب اللجـنة بإنشاء املركز الوطين حلقوق اإلنسان مبقتضى قانون مؤقت يف عام                -١٩
وتالحظ أيضاً مع   . واليـته اليت تشمل تعزيز ورصد إعمال حقوق الطفل وتلقي الشكاوى الفردية من األطفال             

وبينما ترحب  . ركز الوطين حلقوق اإلنسان للتركيز على حقوق الطفل       الـتقدير املـوارد البشرية اليت يكرسها امل       
، فإهنا تعرب عن ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤اللجنة باعتماد القانون الدائم املتعلق باملركز الوطين حلقوق اإلنسان يف 

افة إىل ذلك، تالحظ وباإلض. األسف ألن والية املركز ال تزال حمدودة يف جماالت تتعلق بالقوتني األمنية والعسكرية
 .اللجنة مع االهتمام أن الدولة الطرف تتوخى إنشاء مكتب ألمني املظامل

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتأكد من أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يعمل كآلية مستقلة                 -٢٠
 معية العامة قرار اجل ") (مبادئ باريس ("للرصـد وفقـاً للمـبادئ املـتعلقة مبركـز املؤسسـات الوطنية              
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمركز املوارد البشرية واملالية والفنية الكافية،            ). ، املرفق ٤٨/١٣٤
فضالً عن املرافق الالزمة لرصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية على الصعيدين الوطين واحمللي، وتلقي                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع والية       . يها ومعاجلتها الشـكاوى املقدمـة من األطفال والتحقيق ف       
وتؤكد اللجنة  . املركز يف جمال الرصد كي تشمل مجيع الوكاالت التابعة للحكومة، مبا فيها الشرطة واجليش             

وتطلب إىل الدولة الطرف التعجيل باملناقشة اجلارية       . عـلى ضرورة أن تكون هذه اآللية يف متناول األطفال         
 وتوّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم     . يتعلق بإمكانية إنشاء مكتب أمني املظامل     فـيما   

 .بشأن دور املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق الطفل) ٢٠٠٢(٢

 املوارد املخصصة لألطفال

. ميم التعليم، وال سيما نسبة امليزانية املخصصة للتعليم       تـثين اللجنة على التزام الدولة الطرف القوي بتع         -٢١
وحتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف الرامية إىل زيادة اإلنفاق الوطين على برامج الدعم اخلاصة حبماية األسرة    

لألطفال والطفـل، غري أهنا تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية املوارد املخصصة جملاالت كالرعاية الصحية، وال سيما                 
 . املعوقني وغريهم من األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة اليت تعيش خارج العاصمة

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لزيادة نسبة اعتمادات امليزانية املخصصة إلعمال              -٢٢
مام خاص لألطفال   ، مع إيالء اهت   "املوارد املتاحة ... إىل أقصى حدود    "حقـوق الطفـل زيادة كبرية، وذلك        

 .املعوقني وغريهم من األطفال املنتمني إىل الفئات الضعيفة

 مجع البيانات

ترحب اللجنة باجلهود العديدة اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز مجع البيانات، ولكنها تالحظ أن البيانات  -٢٣
طفال املعوقني، واالستغالل اجلنسي    املـتعلقة بـبعض اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، كالعنف ضد األطفال، واأل           

لألطفال، واالجتار باألطفال، واألطفال املهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، واألطفال اجلاحنني، غري متوفرة أو             
 .غري كافية

توصـي اللجـنة الدولـة الطرف بتعزيز آلياهتا جلمع البيانات بإنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة                 -٢٤
وصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مجع البيانات بشأن مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية             كما ت . باألطفـال 

وتصنيفها حسب معايري منها العمر بالنسبة جلميع األشخاص دون الثامنة عشرة، واجلنس، واملناطق احلضرية              
لطرف على وضع   وتشجع كذلك الدولة ا   . والريفـية، وجمموعـات األطفال الذين حيتاجون إىل محاية خاصة         

مؤشرات تتفق مع أحكام االتفاقية واستخدام هذه املؤشرات والبيانات اجملمَّعة لصياغة سياسات وبرامج هتدف 
 .إىل التنفيذ الفعال لالتفاقية

 التدريب/نشر االتفاقية

خالل ترحب اللجنة باجلهود املبذولة لنشر املعلومات حول مبادئ االتفاقية وأحكامها، وذلك مثالً من               -٢٥
بـرملان األطفـال، ومشـروع تعليم حقوق اإلنسان املشترك بني وزارة التعليم واملركز الوطين حلقوق اإلنسان،              
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وبرنامج دعم حقوق الطفل من خالل التربية والفنون ووسائل اإلعالم، الذي يستند إىل الربنامج الدويل للقضاء                
شعر يف نفس الوقت بالقلق ألن هذه التدابري مل تكن فعالة     على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية، لكنها ت        

كما تشري اللجنة إىل عدم نشر االتفاقية يف صفوف مجيع فئات اجملتمع وإىل . بالقدر املطلوب للتوعية حبقوق الطفل
ول االتفاقية كما تالحظ اللجنة مع القلق أن التدريب ح. التفاوتات اإلقليمية، وال سيما فيما يتعلق باملناطق النائية

 .ال ُيقدم إىل الفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم بصورة متواصلة وشاملة ومنهجية

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٢٦

مواصلة وضع أساليب ابتكارية ومناسبة للطفل إلذكاء الوعي مبحتوى االتفاقية ومقاصدها، وال             )أ( 
 ل وسائط اإلعالم بغية الوصول إىل األطفال املقيمني يف اجلهات النائية للبلد؛سيما على الصعيد احمللي ومن خال

أو التوعية بشأن حقوق األطفال /مواصلة تعزيز جهودها لتوفري التدريب املناسب واملنهجي و )ب( 
نني، واملوظفني للفئات املهنية العاملة مع األطفال وألجلهم، كالقضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوا

الصحيني، واملدرسني، ومديري املدارس واملؤسسات، واألخصائيني االجتماعيني، والزعماء الدينيني، وزعماء          
 اجملتمعات احمللية، والصحفيني؛

وضع وتعزيز مشاريع مشتركة تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان، وإدراج هذا التعليم، وال سيما              )ج( 
 الدراسي ملرحليت التعليم االبتدائي والثانوي؛تعليم حقوق الطفل، يف املنهج 

 ).اليونيسيف(مواصلة التماس املساعدة التقنية من جهات منها، منظمة األمم املتحدة للطفولة  )د( 

  تعريف الطفل-٢
 )١املادة (

أي شخص، ذكراً   " من مشروع قانون حقوق الطفل، الذي يعرِّف الطفل بأنه           ٢ترحِّـب اللجنة باملادة      -٢٧
وخبصوص احلد األدىن لسن الزواج والتوصية السابقة للجنة يف هذا          ". ن أم أنثى، دون الثامنة عشرة من العمر       كا

، تالحظ اللجنة مع التقدير تعديل القانون املؤقت لألحوال         )٢٨ و ٢٧، الفقرتان   CRC/C/15/Add.125(الصدد  
إال أن اللجنة .  عاماً لكال اجلنسني١٨زواج ب  الذي حيدِّد السن الدنيا لل) ٢٠٠١ لعام ٨٢القانون رقم (الشخصية 

تشـعر بالقلق ألنه، رغم تعديل القانون واحلمالت اليت تنظمها وسائط اإلعالم للتوعية باملخاطر الصحية واآلثار                
االجتماعية الضارة الناشئة عن الزواج املبكر، فإن فتيات بعض اجملتمعات احمللية قد يتزوجن يف سن الرابعة عشرة                 

 .امسة عشرة مبوافقة وصي وقاٍضواخل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها بغية تنفيذ األحكام املعدَّلة من القانون املؤقت لألحوال  -٢٨
 عاماً لكال اجلنسني، تنفيذاً     ١٨الذي حيّدد السن الدنيا للزواج ب         ) ٢٠٠١ لعام   ٨٢القانون رقم   (الشخصية  

لة الطرف مبعاجلة حالة الفقر اليت تدفع ببعض الوالدين إىل ممارسة الضغط على             كما توصي اللجنة الدو   . فعاالً
بناهتم للزواج يف سن مبكرة، ومواصلة االضطالع حبمالت التوعية باآلثار السلبية العديدة الناشئة عن الزواج 

 .املبكر بغية القضاء على هذه املمارسة كلياً
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  املبادئ العامة-٣
 )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

 عدم التمييز

 من الدستور األردين تنص على مبدأ املساواة بني مجيع األردنيني أمام            ٦بيـنما تالحظ اللجنة أن املادة        -٢٩
القانون وأن بعض األحكام القانونية تؤكد على مبدأ عدم التمييز، فإهنا تشعر ببالغ القلق إزاء التمييز الذي مياَرس     

ألم أردنية وأب غري أردين، واألطفال املولودين خارج الرابطة الزوجية،          حبكـم القـانون حبق األطفال املولودين        
والتميـيز الـذي ُيماَرُس حبكم الواقع حبق األطفال الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع واألطفال الذين يقيمون يف        

رباً من ضروب   ميثل ض " غري شرعيني "وترى اللجنة عموماً أن تصنيف األطفال بأهنم        . املـناطق النائـية من البلد     
 .التمييز، ويشكِّل انتهاكاً للمبادئ الواردة يف االتفاقية وحلقوق الطفل املنصوص عليها فيها

توصـي اللجنة الدولة الطرف مبضاعفة جهودها لضمان متتع مجيع األطفال اخلاضعني لواليتها جبميع               -٣٠
، وذلك من خالل التنفيذ الفعال للقوانني ٢ة احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية دون متييز، وفقاً ألحكام املاد

غري "كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تصنيف األطفال بأهنم     . القائمـة الـيت تكفل مبدأ عدم التمييز       
باعتباره قائماً على التمييز، واعتماد استراتيجية فعالة وشاملة للقضاء على التمييز حبكم الواقع أياً              " شرعيني

والتمييز املوجه ضد مجيع الفئات الضعيفة من األطفال، ومنح األولوية للخدمات االجتماعية            كانـت أسبابه    
 .والصحية وضمان تكافؤ فرص احلصول على التعليم لألطفال الذين ينتمون إىل الفئات األضعف

ع القلق أن   رغـم اجلهود املبذولة من الدولة الطرف ملعاجلة قضية املساواة بني اجلنسني، تالحظ اللجنة م               -٣١
اسـتمرار املواقف املقولبة فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات املنوطة باملرأة والرجل ال تزال تشكل عائقاً أمام متتع                 

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن تعليم الفتيات ال        . الفتيات متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
 . لتعليم األوالد، وذلك بسبب األدوار التقليدية املنوطة باملرأة والرجل يف اجملتمع األردينيعترب استثماراً جمدياً خالفاً

توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبواصلة معاجلة املشاكل اليت تواجهها الفتاة وبتنظيم محالت لتوعية                -٣٢
ء احملليون والدينيون  وتشري اللجنة إىل ضرورة أن يؤدي الزعما      . السـكان باملسـاواة بـني اإلناث والذكور       

وغريهـم مـن الزعماء دوراً أكثر فعالية لدعم اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز حبق الفتاة والقضاء عليه،           
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز مشاركة املرأة        . وتقدمي التوجيه إىل اجملتمعات احمللية يف هذا الصدد       

ج دراسية كتلك اليت أوصت هبا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد            يف اجملـتمع بوسائل منها وضع مناه      
املرأة يف مالحظاهتا على التقريرين الدوريني األول والثاين لألردن يف دورهتا الثانية والعشرين املعقودة يف عام                

٢٠٠٠) A/55/38 ١٩٣-١٣٩، الفقرات.( 

وتالحظ أيضاً مع . الواقع الذي يواجهه األطفال املعوقونوال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز حبكم        -٣٣
وتعديالته، وال سيما على    ) ١٩٩٣ لعام   ١٢القانون رقم   (القلق القصور يف تنفيذ للقانون املتعلق برعاية املعوقني         

 .الصعيد احمللي
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قرار اجلمعية (  توصـي اللجـنة الدولة الطرف مبراعاة القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني              -٣٤
 تشرين  ٦والتوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة حول حقوق األطفال املعوقني يف              ) ٤٨/٩٦العامة  
بأن تسعى الدولة الطرف إىل مكافحة وحظر مجيع        ) ٣٣٩ إىل   ٣١٠، الفقرات   CRC/C/69 (١٩٩٧أكتوبر  /األول

كافؤ الفرص كيما يتسىن هلم املشاركة بصورة كاملة يف مجيع جماالت           أشـكال التمييز حبق األطفال املعوقني وضمان ت       
 ).١٩٩٣ لعام ١٢القانون رقم (احلياة، عن طريق تنفيذ القانون املتعلق برعاية املعوقني 

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة عما تتخذه من                 -٣٥
تصل باالتفاقية ملتابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمدين يف املؤمتر العاملي ملكافحة تدابري وتضعه من برامج ت

، مراعيةً ٢٠٠١العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد يف عام             
 . بشأن أهداف التعليم) ٢٠٠١(١يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم 

 مصاحل الطفل الفُضلى

ُتعرب اللجنة عن ارتياحها ألحكام مشروع قانون حقوق الطفل اليت ُتراعي مبدأ مصاحل الطفل الفُضلى،                -٣٦
إال أن اللجنة تشعر بالقلق ألن هذا املبدأ العام ال ُيطبق           . وحتيط علماً بالتعديالت التشريعية اليت تكرس هذا املبدأ       

الدولة الطرف وسياساهتا وبراجمها والقرارات اإلدارية      بالكـامل وال ُيـراعى كمـا ينبغي عند تنفيذ تشريعات            
 .وعلى سبيل املثال، قد يؤدي تنفيذ قانون اجلنسية األردنية إىل حرمان الطفل من اجلنسية. والقضائية

 من االتفاقية، تؤكد اللجنة على أن االتفاقية كلّ متكامل وأنّ موادها ٣ من املادة ١وخبصوص الفقرة  -٣٧
وينبغي للدولة  . تؤكد على أن مصاحل الطفل الفضلى مبدأ عام ذو صلة بتنفيذ االتفاقية برمتها            مترابطة، كما   

الطـرف إيـالء االعتـبار الرئيسـي ملصاحل الطفل الفُضلى ومراعاهتا يف مجيع التنقيحات اليت ُتدخل على                  
 . اليت متس األطفالالتشريعات، ويف القرارات القضائية واإلدارية، ويف املشاريع، والربامج، واخلدمات،

 حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء

وُتعرب ". الشرف"تشعر اللجنة باجلزع إزاء ما وردها من تقارير عن جرائم ارُتكبت حبق الفتيات باسم                -٣٨
 من قانون العقوبات اليت تنص على التخفيف من العقوبة يف حاالت ٩٩ و٩٨ و٣٤٠عن قلقها الشديد إزاء املواد 

عائلة الضحية عن " ختلي"ويساور اللجنة القلق إزاء إمكانية زيادة التخفيف من العقوبة يف حال ". الشرف"جرمية 
وبينما تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل توفري ).  من قانون العقوبات٩٩املادة (حقها يف رفع دعوى 

 خلطر هذه اجلرائم فإهنا ُتعرب عن قلقها إزاء عدم          أو املعرضات " الشرف"احلماية للنساء والفتيات ضحايا جرائم      
 .كفاية املالجئ وخدمات املشورة املتاحة هلؤالء النساء والفتيات

 :حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي -٣٩

مراجعة أحكام قانون العقوبات بغية إلغاء مجيع األحكام اليت تنص على التخفيف من العقوبة               )أ( 
 ؛"الشرف"جرائم اليت ُترتكب باسم بالنسبة لل
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تنظـيم محالت لتوعية اجلمهور، ُتشِرك فيها أيضاً الزعماء الدينيني وقادة اجملتمعات احمللية،              )ب( 
ملكافحـة املواقـف اجملتمعـية القائمة على التمييز والتقاليد املؤذية بصورة فعالة، وذلك بإبراز طبيعة هذه                 

 املمارسات غري املقبولة؛

ري التدريب اخلاص واملوارد الالزمة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني بغية محاية الفتيات            توف )ج( 
 ومقاضاة مثل هذه احلاالت بطريقة أكثر فعالية؛" جرمية الشرف"املعرضات خلطر 

أو " الشرف"زيـادة عدد املالجئ وخدمات املشورة املتاحة للنساء والفتيات ضحايا جرائم             )د( 
 .ر هذه اجلرائماملعرضات خلط

 احترام آراء الطفل

تالحـظ اللجنة مع التقدير اجلهود العديدة اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز الدور التشاركي للطفل، من     -٤٠
وتالحظ أيضاً . التابع للمركز الوطين حلقوق اإلنسان" أصوات شابة، أفكار واعدة"قبيل برملان األطفال ومشروع 

من مشروع قانون حقوق الطفل تنص على حرية األطفال يف التعبري عن آرائهم وحقهم ) د(٣مع التقدير أن املادة 
إال أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن احترام آراء الطفل ال يزال حمدوداً . يف املشاركة يف مجيع املسائل اليت هتمهم

كما تالحظ اللجنة مع القلق أن      . ع عامة بسـبب املواقف اجملتمعية التقليدية حيال األطفال داخل األسرة واجملتم         
 .اإلجراءات القانونية واإلدارية ال تستند بصورة منهجية إىل مشاركة األطفال النشطة

 من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز وتيسري احترام آراء            ١٢يف ضـوء املادة      -٤١
خل األسرة ويف املدارس وغريها من املؤسسات، واحملاكم،        األطفال ومشاركتهم يف مجيع املسائل اليت هتمهم دا       

وبغية تعزيز املشاركة النشطة للمراهقني يف اجملتمع، توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي . ويف اجملتمعات احمللية
، ٢٠٠٩-٢٠٠٥إىل حتقيق األهداف التنفيذية الواردة يف االستراتيجية الوطنية للشباب يف األردن للسنوات 

وعالوة على ذلك، توّجه اللجنة نظر      . لـتماس املسـاعدة يف هذا الشأن من جهات من بينها اليونيسيف           وبا
الدولة الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إىل                  

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥آرائه، املعقود يف 

  احلقوق واحلريات املدنية-٤
 )٣٧، و١٩، و١٧ إىل ١٣، ومن ٨، و٧املواد (

تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية املعلومات الواردة يف تقرير الدولة الطرف بشأن إعمال احلقوق                 -٤٢
 .واحلريات املدنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن إعمال احلقوق واحلريات  -٤٣
 . من االتفاقية١٧ إىل ١٣ية لألطفال وفقاً للمواد من املدن



CRC/C/JOR/CO/3 
Page 10 

 

 احلق يف جنسية

 الذي جييز للمرأة وأطفاهلا احلصول على  ٢٠٠٣ترحب اللجنة بتعديل قانون جواز السفر األردين يف عام           -٤٤
 إال أهنا تالحظ أن األطفال املولودين من أب أردين حيصلون على          . جـواز سـفر دون ترخيص كتايب من الزوج        

اجلنسـية األردنية عند الوالدة بصرف النظر عن مكاهنا، يف حني أن املرأة األردنية ال جيوز هلا نقل جنسيتها إىل                    
ويساور اللجنة القلق ألن هذا الوضع . أبنائها املولودين من زواج مع رجل غري أردين، عدا ألسباب إنسانية خاصة

 .قد يؤدي يف بعض احلاالت إىل انعدام اجلنسية

بغية ) ١٩٥٤ لعام   ٧القانون رقم   (توصـي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة وتعديل قانون اجلنسية األردنية            -٤٥
 .ضمان متتع األم األردنية املتزوجة بغري أردين حبقها يف منح جنسيتها ألبنائها على قدم املساواة مع الرجل ودومنا متييز

 العقوبة البدنية

نية حمظورة يف املدارس واملؤسسات وأهنا تعترب وسيلة غري قانونية للتأديب يف تالحظ اللجنة أن العقوبة البد -٤٦
 ٦٢إال أهنا تعرب عن القلق ألن العقوبة البدنية داخل األسرة من املمارسات املقبولة ثقافياً وألن املادة                 . السجون

وتعرب اللجنة عن أسفها ". امالعرف الع"من قانون العقوبات جتيز للوالدين تأديب أطفاهلم يف حدود ما يسمح به 
 .ألن مشروع قانون حقوق الطفل ال يتضمن حظراً شامالً للعقوبة البدنية

تعيد اللجنة التأكيد على أن العقوبة البدنية ال تتماشى مع أحكام االتفاقية وتتناقض مع شرط احترام         -٤٧
وهلذا السبب، توصي اللجنة . االتفاقية من ٢٨ من املادة ٢كـرامة الطفل، وفقاً ملا تنص عليه حتديداً الفقرة     

الدولة الطرف بأن حتظر مبقتضى القانون مجيع أشكال العقوبة البدنية داخل األسرة ويف مجيع األماكن األخرى، 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف . مبـا فـيها املؤسسات اخلاصة والعامة، وبأن تنفّذ هذا احلظر بشكل فعال        

 . الطفل بغية إدراج حظر شامل للعقوبة البدنيةمبراجعة مشروع قانون حقوق

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق العقوبة البدنية يف خمتلف                -٤٨
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية وتثقيف الوالدين واألوصياء       . األمـاكن، مبـا فـيها البيئة األسرية       

 مع األطفال ومن أجلهم عن طريق تنفيذ محالت لتثقيف اجلمهور بشأن األثر الضار              والفـئات املهنية العاملة   
العنـيفة والتشجيع على األخذ بأمناط إجيابية غري عنيفة وقائمة على املشاركة لتربية             " التأديـب "ألشـكال   
اعتمدته اللجنة الذي ) ٢٠٠٦(٨ويف اخلتام، توّجه اللجنة نظر الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم . األطفال

مؤخـراً بشـأن حـق الطفـل يف احلماية من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة،                    
 بشأن العنف ضد    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ٢٨وللتوصـيات الـيت اعتمدهتا اللجنة يف يوم مناقشتها العامة يف            

 ).CRC/C/111انظر الوثيقة (األطفال داخل األسرة ويف املدارس 
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  البيئة األسرية والرعاية البديلة-٥
 ، ١١ إىل ٩، واملواد من ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرتان ٥املادة (

 )٣٩ و٢٧ و٢٥، و٢١ إىل ١٩ومن 

 مسؤوليات الوالدين

بينما تالحظ اللجنة األحكام املتعلقة مبسؤوليات الوالدين، وال سيما األحكام الواردة يف قانون العقوبات       -٤٩
ن العمل، فإهنا تشعر بالقلق ألن القانون ال يوزع هذه املسؤوليات توزيعاً عادالً بني األب واألم وألن األم                  وقانو

غري املتزوجة وأطفاهلا ال يتمتعون بنفس االستحقاقات اليت تتمتع هبا األم املتزوجة ويتمتع هبا أطفاهلا املولودون يف                 
ع القلق ضعف مستوى الوعي لدى بعض الوالدين فيما يتصل          وبينما تالحظ اللجنة م   . إطـار الـرابطة الزوجية    

جبوانب معينة من منو الطفل، فإهنا ترحب باالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة يف األردن اليت تشمل ضمن 
الطرف وخبصوص مسؤوليات الوالدين إزاء األبناء، تثين اللجنة على جهود الدولة . أهدافها تعزيز مهارات الوالدين

 .الرامية إىل تعزيز خدمات املشورة اليت تقدم إىل األسرة يف حالة فك رابطة الزوجية

توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوخي مراجعة قوانينها احمللية لضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف          -٥٠
 الدولة الطرف على    وتشجع. االضـطالع مبسؤولياهتما إزاء األبناء، وذلك بصرف النظر عن احلالة الزوجية          

مواصـلة تعزيز تنمية الطفولة املبكرة ومضاعفة جهودها الرامية إىل تثقيف األسرة وتوعيتها، وذلك مثالً من               
خـالل تقدمي الدعم إىل الوالدين، مبا يف ذلك التدريب يف جمال توجيه الوالدين والتشارك يف املسؤوليات، يف           

لجنة الدولة الطرف على مواصلة استخدام وتوسيع نطاق الوساطة كما تشجع ال.  من االتفاقية١٨ضوء املادة 
 .يف إطار قانون األسرة كأحد األشكال البديلة لتسوية اخلالفات

 الرعاية البديلة واملؤسسية

حتـيط اللجنة علماً بربنامج احلضانة الذي يوفر أسراً حاضنة لألطفال الذين حيتاجون إىل الرعاية بسبب                 -٥١
وخبصوص األطفال املنفصلني عن والديهم . أو ألية أسباب أخرى " غري شرعيني " كأطفال   وضـعهم االجـتماعي   

واملشـمولني بالرعاية البديلة لألسرة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الربامج التعليمية واالجتماعية اخلاصة               
ال املشمولني بالرعاية البديلة    وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق ألن احتياجات األطف        . هبـؤالء األطفـال   

 .لألسرة ال تقّيم بانتظام وألن هؤالء األطفال ال يتمتعون بالضرورة بالتخطيط الكايف فيما يتعلق بنموهم

توصـي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر لألطفال الذين تشملهم الرعاية البديلة لألسرة، مبا يف ذلك                 -٥٢
مة واخلاصة والقائمون على الرعاية، ما يكفي من خدمات اجتماعية          األسـر احلاضنة ومؤسسات اإلقامة العا     
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بالتحقيق الكايف يف املاضي . وتعليمية كفيلة باالستجابة الحتياجاهتم

كامل االجتماعي لألطفال املشمولني هبذه الرعاية، وبأن توفر معلومات مفّصلة موثقة عن مسرية الطفل خالل     
وينبغي أن تتضمن هذه الوثائق املتعددة االختصاصات أيضاً خطة . فترة إيداعه يف إطار الرعاية البديلة لألسرة

 .فردية فيما يتعلق بنمو الطفل
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 العنف واالعتداء واإلمهال وسوء املعاملة

د اختذت تدابري عدة    ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف القوي مبنع العنف ضد األطفال وبالرد عليه، وق             -٥٣
ملعاجلـة هذه املسألة نذكر من بينها استراتيجية وزارة الصحة اجلديدة الختاذ تدابري مضادة للعنف ضد األطفال                 

 للتحقيق يف احلاالت اليت ُيشتبه فيها       ٢٠٠٦مايو  /وإنشاء جلان حلماية األطفال يف أكرب املستشفيات العامة يف أيار         
حظ اللجنة بارتياح تعاون الدولة الطرف الوثيق مع املنظمات غري احلكومية يف            وتال. حدوث اعتداء على األطفال   

هذا املضمار، وحتيط علماً بربامج محاية الطفل اليت تكللت بالنجاح وشاركت فيها عدة قطاعات ومن بينها إنشاء 
 .نيدار األمان، وهي مؤسسة توفر احلماية واخلدمات لألطفال املعتدى عليهم ولألطفال املهمل

فإن اللجنة قلقة جداً من استمرار وقوع       وبالـرغم من اخلطوات اإلجيابية العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف،            -٥٤
وتالحظ اللجنة بقلق انعدام معلومات وبيانات موثوقة       . أو غري املباشر داخل أسرهم    /األطفـال ضحية للعنف املباشر و     

وبالرغم من اإلطار القانوين الذي يوفر لألطفال احلماية من   .  األسر عـن العنف األسري واالعتداء على األطفال داخل       
العنف واالعتداء، حتيط اللجنة علماً باملعلومات اليت تفيد بأنه مل ُتجر أي دراسات أو أحباث لتقييم أثر التدابري القانونية                   

وبسبب العدد احملدود من اخلدمات  وهي تالحظ بقلق أيضاً أن الشرطة عادة،        . الرامية إىل التصدي للعنف ضد األطفال     
اليت يقدمها املساعدون االجتماعيون، تؤدي دور مركز االتصال احملوري يف حاالت العنف ضد األطفال واالعتداء على         

وتالحظ اللجنة مع ذلك    . األطفال وإساءة معاملتهم، وقد مينع ذلك األطفال يف بعض احلاالت من االتصال بالسلطات            
 .ها املدافع عن األسرة على مدار الساعة يف مراكز الشرطة يف شىت أحناء البالداخلدمات اليت يقدم

 وغريها من أحكام االتفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة توصيات اللجنة املعتمدة يف             ١٩يف ضوء املادة     -٥٥
خل األسرة يومي املناقشة العامة بشأن العنف الذي متارسه الدولة ضد األطفال وبشأن العنف ضد األطفال دا              

 من ٨٦٦الفقرة  (٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٨ و٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ويف املدارس، ومها على التوايل يوما 
، فإن اللجنة حتث الدولة     )CRC/C/111 من الوثيقة    ٧٤٥ إىل   ٧٠١ والفقـرات من     CRC/C/100الوثـيقة   

 :الطرف على ما يلي

ساءة معاملة األطفال واالعتداء على     إجـراء دراسـة وطنية بشأن العنف داخل األسرة وإ          )أ( 
األطفال داخل األسرة تقّيم نطاق وطبيعة هذه املشكلة وكذلك األثر الذي ختلفه التدابري القانونية يف التصدي 
للعنف ضد األطفال بغية منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال ومكافحة االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك                 

 رة؛االعتداء اجلنسي داخل األس

وضع استراتيجية وطنية شاملة، كجزء من خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال، ملنع العنف              )ب( 
األسري والرد عليه وكذلك سوء معاملة األطفال واالعتداء على األطفال، إىل جانب اعتماد تدابري وسياسات 

 مناسبة للمسامهة يف تغيري املواقف؛

لى حاالت االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم واإلبالغ عنها وضع وتنفيذ نظام فعال للوقوف ع )ج( 
وإدارهتـا وتعزيز وزارة محاية األسرة لضمان وجود إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها والتحقيق فيها              
 مـع الـتدخل كـلما دعت الضرورة إىل ذلك والتحري والتحقيق يف قضايا العنف األسري وسوء معاملة األطفال                  
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واالعـتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي داخل األسرة، ضمن إجراء قضائي يأخذ يف االعتبار                 
 وضع الطفل ويطبق عقوبات على الفاعلني مع املراعاة الواجبة حلق الطفل يف أن حيافظ على خصوصياته؛

وضع الطفل وضمان   تيسـري الوصـول إىل نقـاط االتصال املناسبة واليت تأخذ يف االعتبار               )د( 
أو دار أمان وإىل املشورة     /حصـول مجـيع األطفال ضحايا العنف واالعتداء على الرعاية وعلى مالذ آمن و             

 واملساعدة املناسبة من أجل إنقاذهم وإعادة إدماجهم؛

تقدمي الدعم، مبا يف ذلك املوارد املالية والتقنية والبشرية، من أجل التوعية بوجود خط هاتفي  )ه ( 
ين خمصص ملساعدة األطفال ولصيانته وتوسيع نطاق االتصال به ومن أجل ضمان تلقيه رقم هاتف من ثالثة وط

أو أربعة أرقام باجملان حىت ال يكون على خط املساعدة وال على الطفل دفع مقابل للحصول على خدمات خط 
 املساعدة؛

، مبشاركة األطفال أنفسهم    دعـم مؤسسـة هنر األردن يف ما تبذله من جهود لزيادة الوعي             )و( 
مشاركة نشطة، بغية منع مجيع أشكال العنف ضد األطفال ووقف االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء 

 اجلنسي، بقصد تغيري مواقف عامة الناس واملمارسات الثقافية السائدة يف هذا الصدد؛

 .يسيف ومنظمة الصحة العامليةالتماس املساعدة من منظمات دولية نذكر من بينها اليون )ز( 

ويف وضوء دراسة األمني العام املعمقة اليت تناولت مسألة العنف ضد األطفال واالستبيان ذي الصلة                -٥٦
الـذي ُوجـه إىل احلكومات، تنوه اللجنة مع التقدير بالردود اخلطية اليت قدمتها الدولة الطرف على ذاك                  

يمية للشرق األوسط ومشال أفريقيا اليت عقدت يف مصر يف الفترة من            االستبيان ومبشاركتها يف املشاورة اإلقل    
 وكذلك  يف املشاورة اإلقليمية للمتابعة اليت عقدت يف مصر يف الفترة من   ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٩ إىل   ٢٧
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من نتائج هذه املشاورة اإلقليمية . ٢٠٠٦مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥

اة لفعـل  ما يلزم فعله، باالشتراك مع اجملتمع املدين، من أجل ضمان محاية كل طفل من كل شكل من                     كـأد 
أشكال العنف البدين أو اجلنسي أو النفسي والسعي هبمة إىل اختاذ إجراءات ملموسة تكون حمددة مبهلة زمنية، 

 .عند االقتضاء، ملنع أشكال العنف واإلساءة هذه والتصدي هلا

تقرير اخلبري املستقل املعين بإجراء دراسة  الدولة الطرف إىل نظرعن ذلك، تود اللجنة أن توجه فضال  -٥٧
وأن تشجع الدولة الطرف على اختاذ مجيع اإلجراءات        ) A/61/299 (لألمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال     

 .ذلك التقريراملالئمة لتنفيذ أهم التوصيات والتوصيات املتعلقة بأوضاع معينة، الواردة يف 
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  الصحة األساسية والرعاية-٦
  ٢٦ و٢٤ و٢٣واملواد ) ٣الفقرة  (١٨ واملادة ٦املادة (

 ) من االتفاقية٢٧من املادة ) ٣-١(والفقرات 

 األطفال املعوقون

 تشمل األطفال املعوقني، ٢٠١٣-٢٠٠٤تسـلم اللجـنة بأن خطة العمل الوطنية األردنية من أجل األطفال            -٥٨
ومع ذلك تالحظ اللجنة    . اريع اإلصالح اليت تتخذ من اجملتمع احمللي قاعدهتا، رغم أن عددها ال يزال قليالً             وترحب مبش 

بقلق أنه، بسبب كون األطفال املعوقني وأسرهم ال يعرفون شيئاً عن مجيع اخلدمات املتوفرة، فإن نسبة ضئيلة فقط من                   
وتالحظ اللجنة أيضاً أن تلك اخلدمات تركز على الوقاية         . ماتاألطفـال املعوقني تستفيد يف واقع األمر من تلك اخلد         

والعـالج والتعايف أكثر مما تركز على تقدمي الدعم النفسي واملشورة، وأن اخلدمات املقدمة لألطفال الذين يعانون من                  
ألطفال ورغم إحداث وحدات متنقلة بغية تقدمي خدمات ل       . مشـاكل يف التعلم أو من اضطرابات سلوكية غري كافية         

املعوقني الذين يعيشون يف أنأى املناطق وأشدها حرماناً، فإن اللجنة قلقة من كون العديد من األطفال املعوقني يعيشون                  
 .يف الفقر وال تتاح هلم إالّ فرص حمدودة للحصول على اخلدمات االجتماعية والصحية والتعليم

 :الدولة الطرف مبا يلي  أيضاتوصي اللجنة -٥٩

، ٢٠١٣- ٢٠٠٤ االهتمام، لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية األردنية من أجل األطفال            ضمان )أ( 
 األطفـال املعوقني اخلاصة وختصيص موارد كافية من أجل تلبيتها وضمان أخذ خمتلف جوانب               باحتـياجات 

 اإلعاقة يف احلسبان عند وضع السياسات واخلطط الوطنية ذات الصلة؛

ن احلصول على اخلدمات االجتماعية والصحية الكافية، مبا فيها    متكـني األطفـال املعوقني م      )ب( 
خدمات الدعم النفسي واملشورة، واخلدمات املعدة خصيصاً لالستجابة الحتياجات األطفال الذين يعانون من             

 مشاكل يف التعلم ومن اضطرابات سلوكية، والتوعية جبميع اخلدمات املتوفرة؛

 مع األطفال املعوقني ومن أجلهم، كالعاملني الطبيني وشبه         ضـمان تدريب املهنيني العاملني     )ج( 
 الطبيني واملوظفني املعنيني واملعلمني واألخصائيني االجتماعيني، تدريباً كافياً؛

 .مواصلة تعاوهنا مع منظمات نذكر من بينها اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )د( 

 الصحة واخلدمات الصحية

ولة الطرف ألن لديها نظام رعاية صحية متطوراً وللجهود اليت تبذهلا باستمرار من أجل              تـثين اللجنة على الد     -٦٠
ومما يقوي عزمية اللجنة ذلك التقدُم امللحوظ الذي حققته الدولة الطرف . توفري خدمات الرعاية الصحية جلميع األطفال

ة يف هذا الشأن، ويف القضاء على       يف تقلـيص وفـيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، رغم وجود فوارق إقليمي             
أما فيما خيص صحة األم، فإن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها بشأن االخنفاض             . األمـراض املعديـة والوقاية منها     

ومع أهنا حتيط علماً باملبادرة الرامية إىل إطالة مدة إجازة          . النسـيب يف عدد األمهات اللوايت يتلقني الرعاية بعد الوضع         
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 أسبوعاً، فإن اللجنة تأسف لنسبة االعتماد حصرياً على الرضاعة          ١٤ أسابيع إىل    ١٠ يف القطـاع العام من       األمومـة 
وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع نسبة األمراض التنفسية احلادة وكون تلك          ).  يف املائة  ٢٦,٧(الطبيعـية يف تغذية املواليد      

كما إن اللجنة قلقة بشأن حاالت      . بب يف وفاة األطفال الصغار    األمراض سبباً رئيساً يف وفاة الرّضع، وهي ثاين أهم س         
 .واليود، اليت يعاين منها األطفال" ألف"النقص يف املغذيات الدقيقة، كاحلديد والفيتامني 

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦١

 شاملة ضمان ختصيص املوارد الكافية لقطاع الصحة ومواصلة وضع وتنفيذ سياسات وبرامج )أ( 
 لتحسني صحة األطفال؛

تعزيز جهودها لتزويد األمهات خبدمات ومرافق الرعاية الصحية اجليدة قبل الوضع وبعده مع  )ب( 
 إيالء اهتمام خاص للمناطق الريفية يف البالد؛

اختـاذ تدابري حمددة اهلدف خلفض نسبة حدوث األمراض التنفسية احلادة يف صفوف الرضع               )ج( 
 ر؛واألطفال الصغا

تشـجيع االعـتماد حصرياً على الرضاعة الطبيعية خالل الستة شهور اليت تلي الوالدة عن         )د( 
طريق إطالة مدة إجازة األمومة واتباع ممارسة ختصيص ساعة للرضاعة لفائدة األمهات العامالت، واختاذ تدابري 

 تغذية الصحية؛لتحسني الوضع التغذوي لألطفال من خالل التثقيف والتشجيع على ممارسات ال

 .مواصلة التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية )ه ( 

ومـع أن اللجنة تالحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود يف سبيل معاجلة مسألة سالمة السري على                   -٦٢
 ووضع  ٢٠٠٥أبريل  /الطرق، من خالل إطالق احلملة الوطنية للتوعية بأخطار السري على الطرق يف نيسان            

تراتيجية وطنية لسالمة السري على الطرق، فإهنا ال تزال تشعر بالذعر إزاء العدد الكبري حلوادث السري اليت اس
 .تؤدي إىل وفاة أطفال أو إىل إيقاع إصابات خطرية هبم

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز ما تبذله من جهود ملنع وقوع حوادث سري عن طريق اعتماد                  -٦٣
وهي توصي  . ية وطنية تشمل قطاعات خمتلفة وخطة عمل تتعلق بسالمة السري على الطرق           وتنفـيذ استراتيج  

أيضـاً الدولـة الطـرف مبواصلة محالهتا العامة من أجل التوعية بأمهية سالمة السري على الطرق يف صفوف                   
 .األطفال واآلباء واملعلمني وعامة الناس

 صحة املراهقني

ولكنها تالحظ بقلق . املراهقني األردنيني يعتربون أنفسهم يف صحة جيدةتالحظ اللجنة بارتياح أن معظم  -٦٤
. أن معـرفة املـراهقني بأمور الصحة اإلجنابية ناقصة وأن الرعاية الصحية املتعلقة باألسنان املتاحة هلم مل تتحسن      

ظر تعاطي  الذي حي ) ٢٠٠١لعام   ٥١رقم  القانون  (ألحداث املؤقت   ا سلوكة  راقبانون م قوتالحـظ اللجـنة سن      
املـراهقني الكحـول والتبغ، والدور الذي تؤديه مديرية مكافحة املخدرات يف منع اإلدمان على املخدرات ويف                 
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ورغم أن عدد األطفال املدمنني على املخدرات واملؤثرات العقلية يف األردن ضئيل جداً، فإن              . التوعـية مبخاطره  
عالوة على ذلك، تالحظ اللجنة ندرة خدمات       . اً وكيفاً القلـق يسـاور اللجنة بشأن اخلدمات املتوفرة هلم كم         

 .الصحة العقلية وعدم إدماج تلك اخلدمات يف التعليم، من مجلة خدمات أخرى

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للنهوض بصحة املراهقني، مبا يف ذلك التثقيف يف جمايل                -٦٥
 توصي الدولة الطرف    كما.  أخرى مناسبة يرتادها األطفال    اجلـنس والصحة اإلجنابية يف املدارس ويف أماكن       

توصي اللجنة الدولة الطرف    و. باختاذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز خدمات صحة األسنان لصاحل املراهقني         
 إىل  ، استناداً والقيامبإجراء دراسة للوقوف على األرقام احلقيقية املتعلقة باإلدمان على املخدرات يف األردن             

ـ ذ كما توصي الدولة . خدمات مالئمة لألطفال املدمنني على املخدرات واملؤثرات العقليةبتوفري  ك التقييم،   ل
 نظر اللجنة   توّجهويف النهاية،   . الطـرف بتوسـيع خدمات الصحة العقلية اليت توفرها للمراهقني وبإدماجها          

 يف سياق اتفاقية منائهماملراهقني والذي أصدرته بشأن صحة    ) ٢٠٠٣(٤الدولة الطرف إىل التعليق العام رقم       
 .حقوق الطفل

 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري

تالحـظ اللجـنة مـع التقدير تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز ونسبة تفشي فريوس نقص املناعة                  -٦٦
ناعة البشري يف   لكن، وبسبب انعدام مراقبة منهجية لفريوس نقص امل       . اإليدز الضئيلة يف الدولة الطرف    /البشـري 

الـبالد، فإن اللجنة قلقة من كون األرقام املتاحة ال تعكس الواقع احلقيقي لنسبة حدوث اإلصابة بفريوس نقص                  
اإليدز /فريوس نقص املناعة البشريب عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من كون التوعية    فضالً. اإليدز/املناعة البشري 

 .يف الدولة الطرف" احملرَّم اخلوض فيها"ة منه ال تزال من املواضيع وطرائق انتقاله وتدابري عالجه والوقاي

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٦٧

تعزيز ما تبذله من جهود يف سبيل تنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة اإليدز من أجل منع حدوث  )أ( 
ملراهقني مبعلومات دقيقة وشاملة عن     اإليدز عن طريق إمداد ا    /وانتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري     

 طرائق انتقاله وتدابري عالجه والوقاية منه يف املدارس؛واإليدز /فريوس نقص املناعة البشري

 وضمان ،اإليدز واملتأثرين به/منع التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري    )ب( 
 صحية املالئمة؛حصول أولئك األطفال على اخلدمات االجتماعية وال

ضمان حصول األطفال على مشورة سرية تراعي مصلحة الطفل بشأن فريوس نقص املناعة              )ج( 
 اإليدز مع مراعاة حق الطفل يف أن ُتحترم خصوصياته بناء على طلبه؛/البشري

طلب املساعدة التقنية من الربنامج املشترك بني منظمات األمم املتحدة املتعلق مبتالزمة نقص              )د( 
 .اإليدز، ومن منظمات أخرى/البشرياملناعة 
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بشأن ) ٢٠٠٣(٣ الدولة الطرف إىل تعليق اللجنة العام رقم         نظرباإلضـافة إىل ذلك، توجه اللجنة        -٦٨
املتعلقة بفريوس نقص املناعة الدولية اإليدز وحقوق الطفل وإىل املبادئ التوجيهية /فريوس نقص املناعة البشري

 ).E/CN.4/1997/37(نسان اإليدز وحقوق اإل/البشري

 الصحة البيئية

 مبا ،تكرر اللجنة التعبري عن قلقها بشأن املشاكل الصحية اليت يعاين منها األطفال والنامجة عن تلوث البيئة -٦٩
. يف ذلك املمارسات غري املالئمة يف مناولة النفايات اخلطرة كالنفايات املرتلية الصلبة والنفايات الصناعية والطبية              

 .ن دواعي القلق أيضاً شح املوارد املائية وتواتر التزويد هباوم

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، ملنع  -٧٠
كما . لبيئةوهي توصيها أيضاً باإلسراع يف تنفيذ قانون محاية ا. ومكافحة اآلثار الضارة اليت خيلفها تلوث البيئة

 مع إيالء عناية خاصة     ،لشربلتوصـيها بتعزيز جهودها لتزويد مجيع السكان بالقدر الكايف من املاء الصاحل             
ويف اخلتام، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة معرفة األطفال مبسائل الصحة البيئية عن             . للمـناطق النائية  

 . الدراسيةطريق إدراج برامج تثقيف بالصحة البيئية يف املقررات

 مستوى املعيشة

تالحظ اللجنة مع التقدير ما اختذته الدولة الطرف من تدابري للحد من أثر الفقر على السكان وحتقيق منو               -٧١
 وذلك مثالً من خالل تنفيذ استراتيجية التخفيف من حدة الفقر وبرامج عديدة غايتها احلد من ،اقتصادي مستدام

. بكة األمان االجتماعي والصندوق الوطين لإلعانة وصندوق التنمية والتشغيل        الفقـر والبطالة من قبيل حزمة ش      
وبالرغم من اخنفاض مستويات الفقر على الصعيد الوطين على مدى السنوات القليلة املاضية، ال يزال القلق يساور 

والزرقاء مشال شرق عمان  خاصة يف حمافظيت املفرق ،اللجنة بشأن مستوى املعيشة املتدين املتاح للعديد من األطفال
 .ويف بعض املقاطعات داخل العاصمة نفسها وبعض البلديات الواقعة على طول وادي األردن

 من االتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف على سبيل األولوية تنفيذ             ٢٧عمـالً باملادة     -٧٢
الربامج الرامية إىل احلّد من الفقر، مع إيالء اخلطة الوطنية للتخفيف من حدة الفقر السالفة الذكر وغريها من 

ها أحد الوالدين فقط، واليت حتتاج إىل عااالهتمام بصفة خاصة لألسر احملرومة اقتصادياً، مبا فيها األسر اليت ير
 .الدعم واملساعدة املادية، وبأن تضمن حق الطفل يف احلصول على مستوى معيشة الئق

  والثقافية التعليم واألنشطة الترفيهية-٧
 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

 التعليم، مبا يف ذلك التدريب املهين والتوجيه

 وتالحظ مع التقدير أن الدولة      ،تـثين اللجـنة على الدولة الطرف لتوفريها التعليم األساسي اإللزامي باجملان            -٧٣
 ضاً مع التقدير ما تبذله الدولة      وتالحظ اللجنة أي  .  يف املائة من نفقاهتا العامة على التعليم       ٢٠,٦الطـرف قـد أنفقت      
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وبالرغم من اجلهود   . الطـرف من جهود لتوفري التدريب املهين لألطفال الذين جتاوزت أعمارهم سن السادسة عشرة             
اليت تقوم هبا الدولة يف سبيل منع األطفال من االنقطاع عن التعليم األساسي، ال يزال القلق يراود اللجنة بشأن األطفال              

وهي تعرب أيضاً عن قلقها بشأن معدالت االنقطاع عن املدرسة          . ترك املدرسة قبل إهناء تعليمهم االبتدائي     املعرضني ل 
وعالوة على ذلك، فإن نظام الفصول املتناوبة ونقص املرافق والتجهيزات املدرسية واكتظاظ            . يف املسـتوى الـثانوي    

 .ئمة تشكل كلها مصدر قلق للجنةقاعات الدرس وسوء تأهيل املعلمني وأساليب التدريس غري املال

الصادر عن اللجنة ) ٢٠٠١(١ التعليق العام رقم ومع مراعاة من االتفاقية ٢٩ و٢٨ املادتنييف ضوء  -٧٤
 :بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة ختصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية ملا يلي

 على أساس املساواة بينهم فرص التعليم اجليد يف مجيع          ضـمان أن تـتاح جلمـيع األطفال        )أ( 
 مستويات النظام التعليمي؛

 وزيادة  ،التعليم االبتدائي عن الدراسة يف     األطفال   انقطاعمواصـلة اختاذ تدابري كفيلة مبنع        )ب( 
 معدالت التسجيل يف املدارس واالستمرار فيها يف التعليم الثانوي؛

 بوسائل من بينها بناء مدارس جديدة من أجل توفري مرافق مناسبة            حتسـني املرافق املدرسية    )ج( 
 للتالميذ وإلغاء ممارسة نظام الفصول املتناوبة؛

 تزويد املدرسني بالتدريب املناسب من أجل حتسني نوعية املدرسني وكذلك نوعية أساليب التدريس؛ )د( 

ظمات أخرى، هبدف زيادة حتسني     طلب التعاون مع اليونسكو ومع اليونيسيف، من مجلة من            )ه( 
 .قطاع التعليم

وفيما يتعلق بالتعليم قبل االبتدائي، تالحظ اللجنة بارتياح أن نسبة األطفال املسجلني يف دور احلضانة قد  -٧٥
ارتفعت وأن الدولة الطرف قد اختذت عدة تدابري من بينها إعداد املقرر التفاعلي الوطين اخلاص بدور احلضانة بغية 

 .تجابة الحتياجات التعليم قبل االبتدائي املتزايدةاالس

 مبن فيهم األطفال جلميع األطفال،توصـي اللجـنة الدولة الطرف بتوفري التعليم يف الطفولة املبكرة             -٧٦
 بشأن  وحفزهم وبتوعية اآلباء    ،الذيـن يعيشون يف األسر ذات الدخل املتدين واألسر اليت تعيش يف األرياف            

الصادر عن ) ٢٠٠٥(٧آخذة يف االعتبار العليق العام رقم       ،  تدائية وفرص التعليم املبكر   املـدارس قـبل االب    
 .اللجنة بشأن إنفاذ حقوق الطفل إبان الطفولة املبكرة

  تدابري احلماية اخلاصة-٨
 )٣٠و ٣٦-٣٢و ٣٧و ٤٠ و٣٩ و٣٨ و٢٢املواد (

 األلغام األرضية

 فإن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن األطفال املتضررين من           جهود الدولة الطرف،   هايف اعتبار اللجنة  تضع   -٧٧
 والتهديد الذي متثله على حياة      غري املتفجرة األلغـام املضـادة لألفراد واأللغام املضادة للمركبات ومن الذخائر           

 .سيما يف اهلضاب الشمالية ويف وادي األردن ووادي عربة األطفال وعلى سالمتهم اجلسدية وعلى منوهم ال
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية األطفال من أذى األلغام              و -٧٨
األرضـية ومن بينها تنفيذ برامج ترمي إىل التوعية خبطر األلغام ومواصلة وتعزيز ما تنفذه من برامج إلزالة                  

 .من انفجار ألغاماأللغام وتقدمي املساعدة النفسية واالجتماعية لألطفال الذي تضرروا 

 األطفال الالجئون

تالحـظ اللجنة ارتفاع عدد الالجئني الفلسطينيني وعدد الالجئني وطاليب اللجوء واملهاجرين العراقيني              -٧٩
 وتالحظ مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل تلبية احتياجات األطفال من               ،املـتزايد إىل األردن   

مفوضية األمم املتحدة لشؤون    وومع أهنا ترحب بالتعاون بني الدولة الطرف        . وء املتزايدة الالجـئني وطاليب اللج   
الالجئني، مبا يف ذلك التوقيع على مذكريت تفاهم، ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف                

نوين حلماية األطفال الالجئني وطاليب      تعرب عن قلقها بشأن انعدام إطار عمل قا        ا، فإهن )األونروا(الشـرق األدىن    
 ١٩٥١اخلصوص لكون الدولة الطرف مل تنضم إىل اتفاقية عام          وجه  وتأسـف اللجنة على     . الـلجوء يف األردن   

 املتعلقة  ١٩٥٤ االختياري امللحق هبا وال إىل اتفاقية عام         ١٩٦٧املـتعلقة مبركز الالجئني وال إىل بروتوكول عام         
 . بشأن ختفيض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١نسية وال إىل اتفاقية عام مبركز األشخاص عدميي اجل

 وغريمها من األحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، توصي اللجنة الدولة            ٢٢ و ٣يف ضوء املادتني     -٨٠
 االختياري  ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وإىل بروتوكول عام        ١٩٥١الطـرف باالنضمام إىل اتفاقية عام       

ـ   بشأن  ١٩٦١ املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية وإىل اتفاقية عام          ١٩٥٤لحق هبا وإىل اتفاقية عام      امل
ختفيض حاالت انعدام اجلنسية كما توصيها بوضع إطار عمل قانوين حلماية األطفال طاليب اللجوء والالجئني               

 .سيما األطفال غري املصحوبني الو

ول التعليم جلميع األطفال، فإن اللجنة تالحظ بقلق خاص أن األطفال           ورغم أن الدولة الطرف تدعم مش      -٨١
واإلفادات الواردة عن عدم . الالجئني وطاليب اللجوء ال يتمتعون إال بفرص حمدودة للحصول على التعليم االبتدائي

لحائزين منهم على   للطالب العراقيني الالجئني وعن عدم قبول املدارس اخلاصة إال          لقبول املدارس العامة األردنية     
 . لدى اللجنة شديداًرخص إقامة مسائل تثري قلقاً

 من االتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري عاجلة ٢٨ و٢٢ و٢ إىل املواد باإلشارةتوصي اللجنة،  -٨٢
 . حصول األطفال طاليب اللجوء واألطفال الالجئني على التعليم االبتدائي اجملاينلضمان

 تالحظ أن الدولة الطرف ال تزال توفر خدمات لكافة خميمات الالجئني من خالل اخلطط          ة اللجن ومع أن  -٨٣
 . تشعر بالقلق إزاء ظروف العيش غري املرضية السائدة يف تلك املخيماتاوالربامج التنموية، فإهن

ن  جهودها من أجل حتسني ظروف عيش األطفال الالجئني الذي         مبضاعفةتوصي اللجنة الدولة الطرف      -٨٤
حتث الدولة الطرف على طلب     و.  وذلك بإيالء عناية خاصة لتحسني ظروف السكن       ،يعيشـون يف املخيمات   

 .املساعدة الدولية يف هذا الصدد كلما اقتضت احلال ذلك
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بشأن معاملة األطفال غري املصحوبني     ) ٢٠٠٥(٦الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       نظر  توجه اللجنة    -٨٥
وتوصي الدولة الطرف بإيالء اهتمام خاص لألطفال طاليب اللجوء         . األصليهم خارج بلدهم    واملنفصـلني عن ذوي   

والالجـئني الذين قد يقعون فريسة نزاع مسلح أو يتضررون منه وذلك بتحديد من هم هؤالء األطفال يف أبكر                   
 ومن أجل إعادة إدماجهم      ونفسياً مرحلة ممكنة وبتوفري املساعدة هلم من شىت االختصاصات من أجل معافاهتم بدنياً           

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبواصلة وترسيخ تعاوهنا مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني . يف اجملتمع
 ).األونروا(ومع وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

 أطفال العمال املهاجرين

لعمال املهاجرين يف الدولة الطرف، وخاصة عدد العمال غري احلائزين على اعدد رتفاع جنة اإذ تالحظ الل -٨٦
من االستغالل ومن االعتداء، فإهنا تشعر بالقلق من هذا الوضع ومن املخاطر اليت             محايتهم  وثـائق رمسية وضعف     

 .يتعرض هلا األطفال املقيمون يف األردن

تنفيذ سياسات وممارسات كفيلة بتوفري محاية أفضل ألطفال    توصـي اللجـنة الدولة الطرف بوضع و        -٨٧
وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع          . العمـال املهاجـرين وختدم مصاحلهم     

 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 مبا فيه عمل األطفال، االستغالل االقتصادي

الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال،      /وهنا مع منظمة العمل الدولية    تثين اللجنة على الدولة الطرف لتعا      -٨٨
مبـا فـيه التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية من أجل إنفاذ الربنامج القطري املتعلق بالربنامج الدويل                    

فال يف األردن ومن بينها تعديل      وترحب بالتدابري املختلفة املتخذة ملعاجلة مسألة عمل األط       . للقضاء على عمل األطفال   
الذي رفع احلد األدىن لسن ، ٢٠٠٢ احلد األدىن لسن استخدام األطفال يف املهن اخلطرة يف عام بشأنقانون العمل نص 

 انتشار عمل األطفال يف الدولة      إزاءورغم هذه التدابري اإلجيابية، فإن اللجنة ما تزال قلقة          .  سـنة  ١٨االسـتخدام إىل    
حـظ بقلق شديد ما ورد من معلومات عن كون تشغيل األطفال قد عرف زيادة مطردة يف السنوات                  وتال. الطـرف 
واللجنة قلقة أيضاً من أن احلماية اليت يوفرها قانون العمل ال تسري على األطفال              .  خاصة يف جمال الزراعة    ،األخـرية 

 ).ها األسر ويف الزراعة ويف األشغال املرتلية الصغرية اليت متلكاملشاريع يف مثالً(العاملني يف القطاع غري الرمسي 

 : من االتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي٣٢وفقاً ألحكام املادة  -٨٩

مواصـلة اختاذ تدابري فعالة ملنع استغالل األطفال اقتصادياً، وال سيما يف القطاع غري الرمسي      )أ( 
 حلماية  ،ك عن طريق مراجعة وتعديل أحكام قانون العمل       الـذي تنتشر فيه هذه الظاهرة أكثر من غريه، وذل         

 األسرية واألنشطة املشاريعاألطفال من االستغالل االقتصادي الناجم عن العمل يف القطاع غري الرمسي مبا فيه 
 الزراعية واألشغال املرتلية؛

بأن ملستخِدمني   ا ، مبا يف ذلك مطالبة    مواصـلة إنفاذ معايري احلد األدىن لسن االستخدام بقوة         )ب( 
 ما يثبت سن مجيع األطفال العاملني يف منشآهتم؛يقّدموا عند الطلب 
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تقدمي كافة أشكال الدعم الضرورية ملفتشي العمل، مبا يف ذلك اخلربة يف جمال عمل األطفال،  )ج( 
احمللي وتلقي هبدف متكني املفتشني من رصد تنفيذ معايري قانون العمل بفعالية على صعيد الدولة وعلى الصعيد 

 ومعاجلة الشكاوى بشأن االنتهاكات؛

الربنامج الدويل للقضاء على عمل / منظمة العمل الدوليةالتماس املساعدة التقنية منمواصلة   )د( 
 .األطفال

 أطفال الشوارع

أو /اللجنة اجلهوُد اليت تبذهلا الدولة الطرف يف سبيل معاجلة مسألة األطفال الذين يعملون و             يشّجع  ممـا    -٩٠
الذي أدرج  ) ٢٠٠٢ الصادر يف عام     ٥٢القانون رقم   ( مبا يف ذلك تعديل قانون األحداث        ،يعيشون يف الشوارع  

وتالحظ اللجنة بقلق أنه ال ميكن      .  حيتاجون إىل احلماية والرعاية    الً لألطفال املتسولني بوصفهم أطفا     جديداً تعريفاً
. سبب عدم كفاية املعلومات واإلحصائيات املتوافرة عنهم      سوى تقدير عدد األطفال الذين يعملون يف الشوارع ب        

 .ومما يثري قلق اللجنة أيضاً االفتقار إىل استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة الوضع ومحاية أولئك األطفال

 :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي -٩١

لون يف الشوارع   إجـراء مسح وطين شامل للوقوف على عدد األطفال الذين يعيشون ويعم            )أ( 
 من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات ترمي إىل التصدي لألسباب           وخصائصهم،وعـلى تكويـنهم     

 اجلذرية وراء ظاهرة أطفال الشوارع هبدف احلد منها ومنع حدوثها ومعرفة األطفال املعرضني هلا؛

لتعامل معهم وتزويدهم   ضمان تلقي أطفال الشوارع املساعدة من لدن املربني املدربني على ا           )ب( 
 وإعادة اإلدماج يف التأهيلمبـا يكفي من غذاء وكساء ومأوى وخدمات اجتماعية وصحية، مبا فيها خدمات    

  مبا فها التدريب املهين والتدريب على املهارات احلياتية من أجل دعم منوهم الكامل؛ ،اجملتمع، وفرص التعليم

ليت تعمل مع أطفال الشوارع يف الدولة الطرف ومع         الـتعاون مع املنظمات غري احلكومية ا       )ج( 
األطفـال أنفسهم وطلب املساعدة التقنية من الوكاالت أو اهليئات املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة               

 .وغريها من املنظمات اإلقليمية أو غري احلكومية ذات الصلة

 مهباالستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار 

 هبم ألغراض جتارية واالجتار عدم توفر بيانات بشأن مدى وحجم استغالل األطفال جنسياًتأسف اللجنة ل -٩٢
كما تأسف لعدم كفاية احلماية القانونية املتاحة للصبيان دون سن الثامنة           . بغـرض استغالهلم يف الدولة الطرف     

 .ار إطار قانوين حمدد حلماية األطفال من االجتولعدم وجودعشرة من االستغالل اجلنسي 

األطفال ألغراض جتارة اجلنس وغريها    ب ألغراض جتارية وملكافحة االجتار      نع استغالل األطفال جنسياً   مل -٩٣
 :من أوجه االستغالل، فإن اللجنة توصي الدولة الطرف مبا يلي
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 هبم ألغراض جتارية واالجتار إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة وحجم استغالل األطفال جنسياً )أ( 
 على   بناءً هبمواعتماد خطة وطنية شاملة هبدف منع ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار            ووضـع   

 االستنتاجات والتوصيات اليت تتوصل إليها تلك الدراسة؛

مراجعة وتعديل أحكام قانون العقوبات بغية توفري قدر متساو من احلماية للصبيان والبنات              )ب( 
  ألغراض جتارية؛ جنسياًم من االستغاللمبا يقيدون سن الثامنة عشرة 

 ،بذل مزيد من اجلهود وتشديد القوانني من أجل الوقوف على حاالت االجتار والتحري عنها )ج( 
 . متابعة الفاعلني أمام القضاءوضمانومن أجل فهم أفضل لقضايا االجتار 

 إدارة قضاء األحداث

ألردن وبتعاون الدولة الطرف الوثيق مع مكتب األمم        ترحب اللجنة بربنامج إصالح قضاء األحداث يف ا        -٩٤
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومع اليونيسيف وغريمها من أجل حتسني التنسيق والتعاون بني الشركاء العاملني    

ومع أهنا تسلم مبا تبذله الدولة الطرف من جهود حلماية حقوق األحداث احملرومني من              . يف جمال قضاء األحداث   
 ٢٠٠٢ الصادرين يف عام     ٥٢ والقانون رقم    ١١ريتهم ومراعاة مصاحلهم الفضلى عن طريق تنفيذ القانون رقم          ح

 : تالحظ بقلق ما يليهااملعدِّلني لقانون األحداث، فإّن

 ُتبذل للرفع من احلد األدىن لسن       رغم املعلومات املقدمة من الدولة الطرف اليت تفيد بأن جهوداً          )أ( 
 ؛) سنوات٧( سنوات فإن احلد األدىن لتلك السن ما يزال أدىن بكثري ١٠نائية إىل املسؤولية اجل

 بسبب انعدام عقوبات أخرى، فإن احلرمان من احلرية ال ُيستخدم كحل أخري؛ )ب( 

 شح املوارد يعوق إنشاء حمكمة خاصة باألحداث؛إنّ  )ج( 

  القانونية اجملانية؛ال حيصل مجيع األطفال املخالفني للقانون على املساعدة )د( 

 وإعادة اإلدماج   التأهيلسيما الفتيات، على خدمات      ال حيصل األطفال املخالفون للقانون، وال         )ه( 
 .يف اجملتمع

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث،              -٩٥
اقية، وغريها من املعايري الدولية ذات الصلة يف هذا اجملال، مثل معايري  من االتف٤٠ و٣٩ و٣٧وال سيما املواد 

 ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح       ،)قواعد بيجني (األمـم املـتحدة الدنيا إلدارة قضاء األحداث         
، مع  )ناقواعد هافا (وقواعد األمم املتحدة حلماية األحداث احملرومني من حريتهم         ) مبادئ الرياض (األحداث  

 ١٣، الذي ُنظِّم يف     مـراعاة التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف يوم املناقشة العامة املتعلقة بقضاء األحداث            
 :وهي توصي الدولة الطرف مبا يلي). ٢٣٨-٢٠٣، الفقرات CRC/C/46 (١٩٩٥نوفمرب /تشرين الثاين
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 ؛ل إىل حد مقبول دولياًرفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية على وجه االستعجا )أ( 

 توافقه التام مع مبادئ     وضمانتعزيز جهودها من أجل تنفيذ برنامج إصالح قضاء األحداث           )ب( 
 ووضع وتنفيذ نظام شامل للتدابري البديلة مثل أوامر اخلدمة اجملتمعية وتدخالت العدالة             ؛وأحكـام االتفاقية  

 ة إال كتدبري أخري؛ بغية ضمان عدم استخدام احلرمان من احلرياإلصالحية

 إنشاء حماكم خاصة باألحداث يف مجيع أحناء البالد مزودة مبوظفني مدربني بشكل مناسب؛ )ج( 

زيادة فرص احلصول على املساعدة القانونية اجملانية واستخدام آليات فعالة لتقدمي الشكاوى             )د( 
 أمام مجيع األشخاص دون سن الثامنة عشرة؛

 سنة  ١٨اص احملكوم عليهم واملطلق سراحهم الذين تقل أعمارهم عن          ضمان حصول األشخ      )ه( 
 وإعادة اإلدماج   التأهيلعلى فرص تعليمية، مبا يف ذلك التدريب املهين واملتعلق باملهارات احلياتية، وخدمات             

 يف اجملتمع، بغية دعم منوهم التام؛

 .الوكاالت املعين بقضاء األحداثطلب املساعدة التقنية من فريق األمم املتحدة املشترك بني  )و( 

 يف مجيع مراحل العدالة اجلنائية، توجه اللجنة        فيما خيص محاية األطفال سواء كانوا ضحايا أو شهوداً         -٩٦
 الدولة الطرف إىل مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية نظر

 ). الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي٢٠٠٥/٢٠ القرار(والشهود عليها 

  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان باتفاقية حقوق الطفل-٩

بتوقيع الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن           اللجنة  ترحب   -٩٧
احية وعلى الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية      بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلب        

توصي الدولة الطرف ف، ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة يف 
 .عملية التصديق على الربوتوكولني االختيارين ونشرمها يف اجلريدة الرمسيةبتسريع 

  املتابعة والنشر-١٠

 املتابعة

للجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً             توصـي ا   -٩٨
باختـاذ إجراءات منها إحالتها، حسب االقتضاء، إىل أعضاء جملس الوزراء واجلمعية الوطنية وإىل احملافظات،               

 . اعند االقتضاء، كي تنظر فيها بشكل مالئم وتتخذ املزيد من اإلجراءات بشأهن
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توصـي اللجـنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والردود           -٩٩
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق          ) املالحظات اخلتامية (اخلطية اليت قدمتها والتوصيات     

الناس وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات     ، بكافة لغات البالد لعامة      )مـع عـدم االقتصار عليه     (اإلنترنـت   
 .ألطفال هبدف إثارة النقاش بشأن االتفاقية والتوعية هبا وتنفيذها ورصدهااالشباب وللجمعيات املهنية و

 التقرير املقبل -١١

تدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقرير موحد يضم التقريرين الدوريني الرابع واخلامس حبلول                -١٠٠
).  قبل حلول األجل احملدد لتقدمي التقرير الدوري اخلامس         شهراً ١٨أي   (٢٠١١ديسمرب  /ون األول  كان ٢٢

وينبغي أال يتجاوز . وهذا تدبري استثنائي اختذته اللجنة نظراً للعدد الكبري من التقارير اليت تتلقاها اللجنة سنوياً
تتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف و). CRC/C/118  الوثيقةانظر( صفحة ١٢٠عدد صفحات هذا التقرير 

 . ملا تنص عليه االتفاقيةتقاريرها كل مخس سنوات بعد ذلك، وفقاً

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


