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 نظرقائمـة بالقضايـا اليت سيجـري تناوهلـا بصدد ال
 )CRC/C/JOR/3(يف التقرير الدوري الثالث لألردن 

 اجلزء األول

يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومستكملة، إن أمكن،  
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٥قبل 

  بيانات وإحصاءات، يف حالة توافرها-ألف 

س، والفئات العمرية، واجملموعات اإلثنية، واملناطق حبسب اجلن(يـرجى تقـدمي بيانات إحصائية مصنفة        -١
 عن عدد األطفال دون سن الثامنة عشرة الذين         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣تغطي السنوات   ) احلضـرية والريفـية   

 .يعيشون يف األردن ونسبتهم املئوية

باألرقام (هاهتا   من االتفاقية، يرجى تقدمي بيانات مصنفة عن اعتمادات امليزانية وتوج          ٤ويف ضـوء املادة      -٢
 بشأن  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤تغطي السنوات   ) املطلقـة والنسب املئوية للميزانية الوطنية وامليزانيات اإلقليمية       

 :تنفيذ االتفاقية، مع تقييم أولويات نفقات امليزانية بالنسبة للمجاالت التالية

؛ والرعاية )البتدائي والثانويخمـتلف أنـواع التعليم، أي التعليم ما قبل االبتدائي وا      (التعلـيم    )أ( 
خمتلف أنواع اخلدمات الصحية، أي الرعاية الصحية األولية، وبرامج التلقيح، ورعاية صحة املراهقني،     (الصـحية   

 ؛)وفريوس ومرض اإليدز، وغري ذلك من خدمات الرعاية الصحية لألطفال، مبا يف ذلك التأمني االجتماعي

 طفال املعوقني؛الربامج واخلدمات اخلاصة باأل )ب( 
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 برامج دعم األسر؛ )ج( 

محايـة األطفـال الذيـن حيتاجون للرعاية البديلة، مبا يف ذلك نظام الكفالة، ودعم مؤسسات                 )د( 
 الرعاية؛

الربامج واألنشطة اخلاصة مبنع اإلساءة إىل األطفال واالستغالل اجلنسي لألطفال وعمل األطفال              )ه( 
 ومحايتهم من ذلك؛

  واخلدمات اخلاصة باألطفال الالجئني؛الربامج )و( 

 .قضاء األحداث وإعادة تأهيل اجلاحنني األحداث وإدماجهم اجتماعياً )ز( 

 .يرجى أيضاً بيان النفقات املقدَّرة للقطاع اخلاص، وخاصة يف جمايل الصحة والتعليم 

حبسب (جى تقدمي بيانات مصنفة فيما يتعلق باألطفال احملرومني من بيئة أسرية واملفصولني عن والديهم، ير -٣
  ٢٠٠٣تغطي السنوات   ) اجلـنس، والفـئات العمرية، واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية           

 : عن عدد األطفال٢٠٠٥ و٢٠٠٤و

 املفصولني عن والديهم؛ )أ( 

 املودعني يف مؤسسات؛ )ب( 

 .املودعني وفقاً لنظام الكفالة )ج( 

دد األطفال املعوقني، حىت سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم حبسب اجلنس، والفئات العمرية،            يرجى حتديد ع   -٤
 :٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية، يف الفترة اليت تغطي السنوات 

 الذين يعيشون مع أسرهم؛ )أ( 

 الذين يعيشون يف مؤسسات؛ )ب( 

  لنظام الكفالة؛املودعني وفقاً )ج( 

 امللتحقني باملدارس النظامية؛ )د( 

 امللتحقني باملدارس اخلاصة؛  )ه( 

 .غري امللتحقني مبدارس )و( 
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حبسب اجلنس، والفئات العمرية، واجملموعات اإلثنية إن أمكن،        (يـرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة        -٥
 : عن٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣تغطي السنوات ) واملناطق احلضرية والريفية

 معدالت وفيات الرضَّع واألطفال؛ )أ( 

 معدالت التحصني؛ )ب( 

 معدالت سوء التغذية؛ )ج( 

 أو املتأثرين بفريوس ومرض اإليدز؛/األطفال املصابني و )د( 

صحة املراهقني، مبا يف ذلك احلمل املبكر واألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، ومشاكل الصحة             )ه( 
 ، والتدخني وتعاطي الكحول واملخدرات؛)دالت االنتحار، واضطرابات األكل، واالكتئابمثل مع(العقلية 

 .عدد املهنيني الصحيني العاملني يف خدمات الرعاية الصحية اخلاصة باألطفال )و( 

حبسب اجلنس، والفئات العمرية،  (فـيما يـتعلق باإلسـاءة إىل األطفـال، يرجى تقدمي بيانات مصنفة               -٦
 : عن٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣تغطي السنوات ) إلثنية إن أمكن، وأنواع اإلساءة املبلغ عنهاواجملموعات ا

 عدد حاالت اإلساءة لألطفال املبلغ عنها؛ )أ( 

عـدد التقارير اليت أدت إما إىل صدور قرار عن حمكمة بشأهنا أو إىل أنواع أخرى من املتابعة                   )ب( 
 ونسبتها املئوية؛

 .حايا الذين تلقوا املشورة واملساعدة يف التعايفعدد ونسبة األطفال الض )ج( 

يرجى أيضاً حتديد الدعم . وبيان عدد األطفال الذين يعيشون دون خط الفقر" الفقر"يرجى حتديد معايري  -٧
 .املخصص لألطفال الذين يعيشون دون خط الفقر

اجلنس، والفئات العمرية،   حبسب  (فـيما يـتعلق باحلق يف التعليم، يرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة              -٨
  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣تغطي السنوات   ) واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية، واألطفال املهاجرين        

 :، بالنسبة املئوية للفئة العمرية ذات الصلة، عن٢٠٠٥و

 ؛)دون سن الثامنة عشرة(معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة  )أ( 

  مدارس التعليم ما قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي؛معدل التسجيل يف )ب( 

 النسبة املئوية لألطفال الذين يكملون التعليم االبتدائي والثانوي؛ )ج( 

 عدد حاالت التسرب والرسوب ونسبتها املئوية؛ )د( 
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 .نسبة املدرسني إىل األطفال وعدد األطفال لكل قاعة تدريس  )ه( 

تغطي ) مبا يف ذلك حبسب اجلنس، والفئات العمرية، ونوع اجلرمية        (ئية مصنفة   يرجى تقدمي بيانات إحصا    -٩
 :، وخباصة عن عدد٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣السنوات 

 األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يزعم أهنم ارتكبوا جرائم مت إبالغ الشرطة عنها؛ )أ( 

 والذين ُحكم عليهم، ونوع     األشـخاص دون سن الثامنة عشرة الذين اهتموا بارتكاب جرمية،          )ب( 
 العقوبة أو اجلزاء املتصلني باجلرمية، مبا يف ذلك مدة احلرمان من احلرية؛

مـرافق احتجاز األشخاص دون سن الثامنة عشرة املخالفني للقانون، والطاقة االستيعابية هلذه              )ج( 
 املرافق؛

ألشخاص دون سن الثامنة عشرة     األشخاص دون سن الثامنة عشرة احملتجزين يف هذه املرافق، وا          )د( 
 احملتجزين يف مرافق احتجاز البالغني؛

 األشخاص دون سن الثامنة عشرة رهن االحتجاز السابق للمحاكمة، ومتوسط مدة احتجازهم؛  )ه( 

احلاالت املبلغ عنها املتعلقة باالعتداء على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم أثناء  )و( 
 واحتجازهم؛القبض عليهم 

 .األشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين حوكموا وصدرت حبقهم أحكام بصفتهم بالغني )ز( 

مبا يف ذلك حبسب اجلنس، والفئات      (فـيما يتعلق بتدابري احلماية اخلاصة، يرجى تقدمي بيانات إحصائية            -١٠
 عن  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣السنوات  تغطي  ) العمرية، واجملموعات اإلثنية إن أمكن، واملناطق احلضرية والريفية       

 :عدد

األطفـال الذيـن تعرضوا لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك االستغالل يف البغاء واملواد اإلباحية                )أ( 
 واالجتار، وعدد األطفال الذين قُدمت هلم املساعدة على التعايف وغريها من أشكال املساعدة؛

  األطفال الذين تلقوا العالج واملساعدة على التعايف؛األطفال الذين يتعاطون مواد اإلدمان، وعدد )ب( 

 األطفال العاملني؛ )ج( 

 .األطفال غري املصحوبني من ملتمسي اللجوء والالجئني واملشردين )د( 

  تدابري التنفيذ العامة-باء 

ت اخلتامية  تـود اللجنة تلقي معلومات حمددة عن األنشطة املراد هبا تنفيذ التوصيات الواردة يف املالحظا               -١
 اليت مل ُتنفَّذ بعد (CRC/C/70/Add.4) بشأن التقرير الدوري الثاين لألردن (CRC/C/15/Add.125)السابقة للجنة 
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، وسن املسؤولية اجلنائية    )١٧-١٠الفقرات  (تنفيذاً كامالً، وخباصة التوصيات املتعلقة بالتشريعات والتحفظات        
الفقرات (، واحلق يف احلياة     )٣٢-٢٩الفقرات  ( ذلك احلق يف جنسية      ، وعدم التمييز، مبا يف    )٢٨ و ٢٦الفقرتان  (

، واالستغالل )٤٤-٤٣الفقرتان (، واألطفال املعوقني )٤٢-٤١الفقرتان (، وسـوء املعاملة يف األسرة      )٣٨-٣٥
 .ُيرجى بيان عوائق التنفيذ وكيف تتوخى الدولة الطرف جتاوزها). ٦٢-٦١الفقرتان (اجلنسي 

هل هلا قوة ومفعول القانون . علومات عن املركز القانوين لالتفاقية بعد التصديق عليها       يـرجى تقـدمي م     -٢
 احمللي؟ وهل تتطلب موافقة الربملان ونشرها يف اجلريدة الرمسية لكي ُتصبح جزءاً من القانون احمللي؟

 النواب يف يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن مركز قانون حقوق الطفل الشامل الذي ُعرض على جملس -٣
 .٢٠٠٤عام 

يرجى تقدمي معلومات عن احلاالت اليت مت فيها االحتجاج باالتفاقية مباشرة يف احملاكم الوطنية، وإذا كان  -٤
 .األمر كذلك يرجى تقدمي أمثلة عن هذه احلاالت

فيذ مجيع  يرجى وصف التدابري املتخذة لتعزيز آليات وإجراءات مجع البيانات واإلحصاءات فيما يتعلق بتن             -٥
 .أحكام االتفاقية

يـرجى تقدمي معلومات مستكملة عن أنشطة املركز الوطين حلقوق اإلنسان املتصلة بوجه خاص بتنفيذ                -٦
االتفاقية، وعن عدد الشكاوى الفردية اليت مت التحقيق فيها ونتائج التحقيقات، ويرجى تقدمي معلومات حمددة عن          

كما يرجى بيان كيفية    ). يعة الشكاوى املقدمة من أطفال أو بالنيابة عنهم       مثل عدد وطب  (احلاالت املتعلقة بأطفال    
، )، املرفق ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (ضمان استقالل املركز الوطين حلقوق اإلنسان، يف ضوء مبادئ باريس           

 .ومىت ستكون هلذا املركز صفة دائمة، وهو القائم حالياً على أساس قانون مؤقت

 لومات عن مبادرة الدولة الطرف الرامية إىل إنشاء مكتب ألمني املظامل، ويرجى توضيح             يرجى تقدمي مع   -٧
 .ما إذا كان هذا املكتب سُيعىن بقضايا األطفال أم ال

 .يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن أنشطة اجمللس الوطين لشؤون األسرة ووحدة الطفولة التابعة له -٨

، اليت  ٢٠١٣-٢٠٠٤ املتخذة لتنفيذ اخلطة الوطنية للطفولة للسنوات        يرجى تقدمي معلومات عن التدابري     -٩
 .، وعن التدابري املتخذة لرصد وتقييم تنفيذها٢٠٠٤أكتوبر /ُنشرت يف تشرين األول

 :يرجى تقدمي معلومات عن مضمون ونتائج تنفيذ ما يلي -١٠

 وخطة  ٢٠٠٠ديسمرب  /ون األول استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة يف األردن اليت ُنشرت يف كان          )أ( 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٣العمل اليت أعقبتها للسنوات 

 فرباير /االسـتراتيجية الوطنـية للقضـاء على أسوأ أشكال عمل األطفال اليت ُنشرت يف شباط               )ب( 
 ؛٢٠٠٣
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 اليت اعُتمدت يف كانون     ٢٠٠٩-٢٠٠٥االسـتراتيجية الوطنـية للشباب يف األردن للسنوات          )ج( 
 .٢٠٠٤ديسمرب /األول

يـرجى تقدمي معلومات عن برنامج إصالح قضاء األحداث يف األردن وتعاون الدولة الطرف مع مكتب               -١١
 .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف هذا الصدد، وخباصة عما حتقق من أهداف هذا اإلصالح

ر الدولة الطرف، واملالحظات    يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن اجلهود املبذولة لنشر االتفاقية، وتقري          -١٢
 .(CRC/C/15/Add.125)اخلتامية السابقة للجنة 

يـرجى تقدمي معلومات مستكملة عن اجلهود املبذولة لتوفري التدريب والتوعية بشأن االتفاقية وحقوق               -١٣
 مع األطفال   اإلنسـان بوجه عام لألطفال واآلباء واملدرسني واملرشدين االجتماعيني وغريهم من املهنيني العاملني            

 .ولصاحلهم

يـرجى تقدمي معلومات مستكملة عن التعاون بني الدولة الطرف واجملتمعني الوطين والدويل، مبا يف ذلك              -١٤
 .املنظمات غري احلكومية، يف اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية

تتطلب اهتماماً عاجالً فيما    يرجى بيان القضايا اليت تؤثر يف الطفل واليت تعتربها الدولة الطرف أولويات              -١٥
 .يتعلق بتنفيذ االتفاقية

 اجلزء الثاين

يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق الطفل جبميع اللغات الرمسية للدولة الطرف وبغريها  
 .ويرجى إن أمكن تقدمي هذه النصوص بالشكل اإللكتروين. من اللغات أو اللهجات احمللية مىت كانت متاحة

 الثالثاجلزء 

املعلومات )  صفحات كحد أقصى٣(يف إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تستكمل بإجياز  
 :املقدمة يف تقريرها بشأن ما يلي

 مشاريع القوانني اجلديدة أو التشريعات الصادرة؛ - 

 املؤسسات اجلديدة؛ - 

 السياسات املُنفذة حديثاً؛ - 

 .ديثاً ونطاقهاالربامج واملشاريع املُنفذة ح - 
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 اجلزء الرابع

اليت ) ال تتضمن القضايا اليت سبق تناوهلا يف اجلزء األول(القائمة التالية قائمة أولية بالقضايا الرئيسية  
وهذه القائمة  . وهي قضايا ال حتتاج إىل ردود خطية      . ميكن أن تتناوهلا اللجنة خالل احلوار مع الدولة الطرف        

 .ثار قضايا أخرى أثناء احلوارليست جامعة، إذ ميكن أن ُت

 تنفيذ التشريعات احمللية املتصلة حبقوق الطفل؛ -١ 

التميـيز ضـد األطفال الضعفاء احلال، مثل األطفال املعوقني، واألطفال املولودين خارج رباط        -٢ 
واألطفال الذين  الزوجية، واألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، واألطفال الفقراء، واألطفال املخالفني للقانون،           

 يعيشون يف املناطق الريفية؛

 ؛"الشرف"التساهل مع اجلرائم املرتكبة باسم  -٣ 

 احترام آراء الطفل؛ -٤ 

 احلق يف جنسية؛ -٥ 

 العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقوبة اجلسدية، يف األسرة واملدرسة واملؤسسات األخرى؛ -٦ 

ن اخلدمات االجتماعية والصحية، وتكافؤ الفرص يف التعليم حالة األطفال املعوقني، واستفادهتم م -٧ 
 والعالج واألنشطة الترفيهية، واملواقف العامة من األطفال املعوقني؛

 الوضع الصحي لألطفال واستفادهتم من خدمات اجتماعية وصحية مناسبة؛ -٨ 

 عاية الصحية العقلية؛الشواغل املتعلقة بصحة املراهقني وقضايا الصحة اإلجنابية، وخدمات الر -٩ 

 التقدم الوطين احملرز يف جمال احلد من الفقر؛ -١٠ 

الـنظام التعلـيمي، مبـا يف ذلك رعاية وتعليم الطفولة املبكرة، وااللتحاق بالتعليم االبتدائي                -١١ 
 ربية الدينية؛والثانوي، واإلملام بالقراءة والكتابة، ومعدالت الرسوب، وخدمات التعليم غري الرمسي والتدريب، والت

 األطفال املتضررون من األلغام الربية؛ -١٢ 

 األطفال الالجئون وملتمسو اللجوء؛ -١٣ 

 أطفال العمال املهاجرين؛ -١٤ 

 االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك بغاء األطفال واالتِّجار هبم وبيعهم؛ -١٥ 

 .األطفال املنتمون إىل أقليات إثنية أو قومية، ودينية ولغوية -١٦ 
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