
اتفاقية حقوق الطفل

 CRC األمم املتحدة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.06-40764    240306    290306 

 
  حقوق الطفلةنجل

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف
  من االتفاقية٤٤وفقا للمادة 

 ٢٠٠٣لتقدمي يف عام التقارير الدورية الثالثة للدول األطراف املستحقة ا

 ∗األردن

 ]بالعربية: األصل[ 
 ]٢٠٠٥يوليه / متوز١١[ 

                                                      

ة فيه، انظر   ؛ ولالطالع على نظر اللجن    CRC/C/70/Add.4لالطالع على التقرير الثاين لألردن، انظر        ∗
 .CRC/C/15/Add.125 و622 وCRC/C/SR.621الوثائق 

 

Distr. 
GENERAL 

CRC/C/JOR/3 
2 March 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



CRC/C/JOR/3 
Page 2 

 

 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٥ ٥-١ ..................................................................املقدمة -أوالً 

 ٦ ١٤-٦ ..............تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم احملرز فيها -ثانياً 

 ٧ ١٥ ...........................العوامل والصعوبات اليت تعرقل تنفيذ االتفاقية -ثالثاً 

 ٨ ٣٦٦-١٦ ................................اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات -رابعاً 

 ٨ ٤٩-١٦ ............................................تدابري التنفيذ العامة -ألف  

 ٨ ١٨-١٦ ...............................................التحفظات -١  
 ٩ ١٩ ..........................نشر االتفاقية يف اجلريدة الرمسية -٢  
 ٩ ٢١-٢٠ ..............................التشريعات اخلاصة بالطفولة -٣  
 ١٠ ٢٦-٢٢ .............لةالتنسيق بني اهليئات الوطنية املهتمة بالطفو -٤  
 ١٢ ٣٥-٢٧ ..........................االستراتيجيات واخلطط الوطنية -٥  
 ١٥ ٣٨-٣٦ ...................................هياكل الرصد املستقلة -٦  
 ١٦ ٤٥-٣٩ ..............................ختصيص املوارد من املوازنة -٧  
 ١٧ ٤٩-٤٦ .........................التدريب يف جمال تعميم االتفاقية -٨  

 ١٨ ٦٠-٥٠ ..................................................تعريف الطفل -باء  

 ١٨ ٥٠ ...............انسجام تعريف الطفل مع مبادئ االتفاقية -١  
 ١٨ ٥٢-٥١ .........املساواة بني اجلنسني يف التشريعات وسن الزواج -٢  
 ١٨ ٥٣ ....................................سن املسؤولية اجلزائية -٣  
 ١٨ ٥٧-٥٤ ..................................الزواج املبكر والقسري -٤  
 ١٩ ٥٨ ...........................................عقوبة اإلعدام -٥  
 ١٩ ٥٩ ...............................................سن العمل -٦  
 ٢٠ ٦٠ ........................سن التطوع لدى القوات املسلحة -٧  

 ٢١ ١٠٦-٦١ ..................................................املبادئ العامة -جيم  

 ٢١ ٨٠-٦١ ..............................................عدم التمييز -١  
 ٢٦ ٨٩-٨١ ....................................مصاحل الطفل الفضلى -٢  
 ٢٨ ١٠٣-٩٠ ......................حق الطفل يف احلياة والبقاء والنماء -٣  
 ٣٣ ١٠٦-١٠٤ .......................................احترام آراء الطفل -٤  



CRC/C/JOR/3 
Page 3 

 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 )تابع(رابعاً 
 ٣٤ ١٣٢-١٠٧ .........................................احلقوق واحلريات املدنية -دال  

 ٣٤ ١١٠-١٠٧ .........سم واجلنسية واهلوية والصالت العائليةاحلق يف اال -١  
 ٣٤ ١١٦-١١١ .......................................احلق يف حرية التعبري -٢  
 ٣٥ ١١٧ .....................احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين -٣  
 الـتدابري التشـريعية واملستجدات اليت طرأت على املعلومات         -٤  
 ٣٥ ١٣٠-١١٨ ..................................الواردة يف التقرير السابق   
 دين ووكـاالت األنـباء يف تعزيـز حقوق        دور اإلعـالم األر    -٥  
 ٣٩ ١٣٢-١٣١ ...........................................وحريات الطفل   

 ٤١ ١٨٢-١٣٣ .....................................البيئة األسرية والرعاية البديلة -هاء  

 ٤١ ١٤٢-١٣٣ ....................مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين -١  
 ٤٣ ١٤٧-١٤٣ ......................األطفال احملرومون من بيئتهم األسرية -٢  
 ٤٤ ١٤٨ ......................................................التبين -٣  
 ٤٤ ١٥٠-١٤٩ ............................ إليداع الطفلاملراجعة الدورية -٤  
 ٤٥ ١٥٤-١٥١ .......................................حق الطفل يف النفقة -٥  
 مبا يف ذلك التأهيل   ) ١٩املـادة   (إسـاءة املعاملـة واإلمهـال        -٦  
 ٤٦ ١٨٢-١٥٥ ...............البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي   

 ٥٥ ٢٣٤-١٨٣ ..........................................الصحة األساسية والرفاه -واو  

 ٥٥ ٢٠١-١٨٣ ................................األطفال أصحاب اإلعاقات -١  
 ٦١ ٢٢٠-٢٠٢ ........................احلق يف الصحة واخلدمات الصحية -٢  
 ٧٠ ٢٣٤-٢٢١ ..............................احلق يف مستوى معيشي الئق -٣  

 ٧٧ ٢٨٨-٢٣٥ ..........................التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية -زاي  

 ٧٧ ٢٣٥ .........................................حق التعليم للطفل -١  
 ٧٧ ٢٣٧-٢٣٦ ......................................رعاية الطفولة املبكرة -٢  
 ٨٢ ٢٣٨ ...........................رفع معدالت االلتحاق باملدارس -٣  
 ٨٣ ٢٥٥-٢٣٩ ...........برامج إلبقاء األطفال يف املدارس ومنع التسرب -٤  
 ٩٠ ٢٦١-٢٥٦ .......................................حتسني نوعية التعليم -٥  
 ٩١ ٢٦٣-٢٦٢ .....................توفري برامج التدريب املهين للمتسربني -٦  
 ٩٢ ٢٦٤ ......................................إصالح مناهج التعليم -٧  



CRC/C/JOR/3 
Page 4 

 

 )تابع (احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 )تابع(رابعاً 

 )تابع(وأوقات الفراع واألنشطة الثقافية التعليم  -زاي  

 ٩٣ ٢٦٧-٢٦٥ .........................................رصد نوعية التعليم -٨  
 ٩٤ ٢٧٠-٢٦٨ ..........................األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة -٩  
 ٩٥ ٢٨٨-٢٧١ .............احلق يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب -١٠  

 ١٠١ ٣٣٦-٢٨٩ ............................................التدابري اخلاصة باحلماية -واو  

 صحوبني مبن يعيلهن وملتمسو   األطفـال الالجـئون وغـري امل       -١  
 ١٠١ ٢٩٤-٢٨٩ .....................................................اللجوء   
 ١٠٢ ٢٩٥ ...................................األطفال وعقوبة اإلعدام -٢  
 ١٠٢ ٢٩٦ ................................األطفال والرتاعات املسلحة -٣  
 ١٠٢ ٣٠٣-٢٩٧ ..........................االستغالل اجلنسي وإساءة املعاملة -٤  
 ١٠٦ ٣١٢-٣٠٤ ......................................إدارة قضاء األحداث -٥  
 ١١٠ ٣٢٩-٣١٣ ..................................إساءة استعمال املخدرات -٦  
 ١١٣ ٣٣٠ ..............................................جتارة األطفال -٧  
 ١١٤ ٣٣٦-٣٣١ ...االستغالل االقتصادي لألطفال مبا يف ذلك عمل األطفال -٨  

 املرفقات

 



CRC/C/JOR/3 
Page 5 

  املقدمة-أوالً 

 حقوق األطفال   ١٩٩٠ عام   يف القمة العاملية لألطفال     األردن  ومن ضمنها  هتاقادو وضـعت دول العامل    -١
 معلنة أهنا مبصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل فإهنا تؤكد على التزامها            واحتياجاهتم على األجندة العاملية للتنمية    

شريعاهتا الوطنية مع  تمةاءوومب، هماهرف والطفأل اضعبتخصـيص املـوارد، ورسم اخلطط الرامية إىل النهوض بو      
 .أحكام االتفاقية، وبتقدمي التقارير الدورية حول تنفيذها هلذه االلتزامات

 لف من اتفاقية حقوق الط    ٤٤وفقاً للمادة   هلامشية إىل جلنة حقوق الطفل      ا ةيندرألا ةكلمملا ةموكح مدقتو -٢
لومات املتعلقة بكافة    املع  الذي حيتوي على كافة    ٢٠٠٥ و ١٩٩٨ني  بما   عةاقللفترة الو  ،لدوري الثالث ارها  ريتق

ية، والسياسات  نطولا تاعيرشتلا ىلعطرأت   يتلا ت من قبلها، مبا يف ذلك التغريا      ةالـتدابري واإلجـراءات املتخذ    
لالتفاقية، فضالً عن اإلجابة على املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا          املستحدثة تنفيذاً  جياتتيراوالـربامج واالست  

 ةيلودلاويل إىل جلنة حقوق الطفل بتقريره األكان قد تقدم األردن اللجنة بشأن التقرير الدوري السابق، علماً بأن 
 .١٩٩٨ عام الثاين هرتقريبو ،١٩٩٣ ماع يف

 والتول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تقريراً وطنياً مشتركاً ونتاج مدا         ردين الثالث ح  أل ا يريعتـرب التقر  و -٣
ت هاتألف أعضاؤها من ممثلني عن اجل      ةيعرف لمع قرف ينامث تلكشت فقد تمع،ن اجمل عة م واس عاتا قط تورااحمو
خلرباء القانونيني والشرعيني واالجتماعيني والنفسيني، والباحثني املستقلني       كومية، وا احل  غريت  مانظملوا،  يةومكاحل

عقدت  األردين الثالث، وقد     رقريتية إعداد ال  ل عم ع يف متجمليف شؤون الطفولة لضمان متثيل واسع لكافة قطاعات ا        
ة إعداد   حيث هدفت إىل اإلعالن عن بدء عملي       ٢٠٠٣عام  ف  تصمن   يف هاتاجلهذه  ورشـة عمـل أولية لكافة       

ى لل ع فالط قوقة حل يدوللا ةن للج ردين الثالث وإطالع ممثلي اجلهات املعنية على املالحظات اخلتامية        األر  ريالـتق 
ـ لا يندرألا ريرلـتق ا جنة الدولية  لل ا هاعتوض  ليت ا يةورلد ا يرارتقى املبادئ التوجيهية إلعداد ال    لع مهبيردتو ،قباس

 .حلقوق الطفل

ـ  -٤ شراف على عملية إعداد التقرير األردين الثالث حول تنفيذ اتفاقية          هية لإل يجتوة  جلنبعد ذلك    تكلوش
ة ميتنالة وزارة اخلارجية، وزار: ةيلاتلا  وغري احلكومية والدوليةةيموكحلا تاهجلا يلثمم  منتفل تأ حقـوق الطفل  

ـ تمجاال كربى، ومنظمة األمم   ن األسرة، أمانة عمان ال    واملركز الوطين حلقوق اإلنسان، اجمللس الوطين لشؤ      ،  يةاع
 .  ونصف على إعداد هذا التقريرمار عا مدىلهذه اللجنة ع تعمل، وقد ف اليونيسي-املتحدة للطفولة 

 اجلهود القائمة بينهما    فرضاتية و ومت احلكومية واملؤسسات غري احلك    اسسؤمل ا نيب املشترك نواعتوأدى ال  -٥
يف ة  منتضىل التسريع يف الوصول إىل كثري من األهداف امل        يف جمـال تعزيز ومحاية حقوق الطفل ورعاية الطفولة إ         

ى حتقيقه ملعظم أهداف هناية العقد اليت من أمهها ت علاالتفاقية، إضافة ملا يتمتع به اجملتمع األردين من عوامل ساعد
 ة وترمجقبةتعا من قبل احلكومات األردنية امل     الطفلح حبقوق    وااللتزام السياسي الواض    العليا، عزم اإلرادة السياسية  

نية التحتية املتطورة اليت ساعدت على      بفضالً عن ال   ،بقةاالس واتنالس لى مر عيدة  دعة  يلمعخبطوات   مازلتاال اذه
مللموس اجيابياً على التقدم ا نعكس مما اةلكمملا حمافظات كافة  يفالطفألال حو فيةثقيالرسائل التات وخلدماوصول 

 .وعية حياة األطفال يف اململكةة ونولطفالتنمية جماالت افة كيف 
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 دولة الطرف والتقدم احملرز فيهال تدابري املتابعة اليت اختذهتا ا- ثانياً

 لضمان متتع الطفل األردين جبميع      لةولطفاة ب يعنملة ا يلوطنات ا عير التش ىطـرأ العديـد من التعديالت عل       -٦
قانون األحوال  : ، أمهها التايل  ١٩٩٨ يف عام     الثاين ية منذ تقدمي التقرير األردين    اقتفال ا يفا  يهعلص  صواحلقوق املن 

 ٥٢ و ١١، وقانونا األحداث رقم     ٢٠٠١ لسنة   ٨٦، وقانون العقوبات رقم     ٢٠٠١ لسنة   ٨٢الشـخصـية رقم    
فل لسنة  ط ال وقون حق ناقشروع  مكل من     باإلضافة إلعداد  ،٢٠٠٢ ةنسل ٥١ مقر لمعلا نانوق، و ٢٠٠٢ة  نلس

 ورفعه إىل رئاسة الوزراء إلقراره      ٢٠٠٤تشريعية ومشروع نظام دور احلضانة لسنة        ومتريره عرب قنواته ال    ٢٠٠٤
 .١٩٩٣ لسنة ١٢ومشروع قانون أمان ملستقبل األيتام ومشروع تعديل قانون رعاية املعوقني رقم 

 منذ تقدمي التقرير األردين الثاين عدة استراتيجيات وخطط         جييتارتسال ا يطخطلت ا  على مستوى  درتصو -٧
، ٢٠١٣-٢٠٠٤م  اعولأل  املبكرة ةلطفولل  األردنية ةيوطنطة ال خلا: أمهها ق الطفل وية ذات عالقة مباشرة حبق    وطن

ـ وفطل ا  الوطنـية لتنمـية    واالسـتراتيجية   ماوعألل واخلطة الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة       ٢٠٠٠ لعام   ةكربملا ةل
، واخلطة االستراتيجية   ٢٠٠٣ األطفال   أ أشكال عمل  و أس ىعلء  قضالة ل يوطنل، واالسـتراتيجية ا   ٢٠٠٧-٢٠٠٣

ر لفقفحة ااكوطنية ملل، واالستراتيجية ا٢٠٠٦-٢٠٠٤لوزارة التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية لألعوام 
ـ  واخل ،٢٠٠٢ ، ٢٠٠٦-٢٠٠٤ االسـتراتيجية لـلحكومة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي لألعوام           ةط

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥شباب ومشروع االستراتيجية الوطنية لل

نامج الدويل  ربل ا ن مع واتع بال ٢٠٠١ ما ع مطلع  يف العمل ةر يف وزا  للعمالة األطفا  دةوحواسـتحدثت    -٨
ة قيفااتئ  دلية التزاماً من حكومة األردن مببا     الدوعمل  ة ال نظم التابع مل  (IPEC)للقضـاء على عمل األطفال ايبك       

ذه الوحدة  ىل ه  حيث تتو  فالطاأل عملوأ أشكال   سضاء على أ  قلاب ةقلعتملا ١٩٩٩ نةسل ١٨٢ مقر ةيلودلا لالعم
 دتماع ا متما  كة،  يلصحاة و يليمعمهمـة دراسـة مشكلة عمل األطفال من النواحي االقتصادية واالجتماعية والت           

ند إىل مبادئ   تستاليت   ٢٠٠٣ فرباير/شباط  يف طفالأل ا  أسوأ أشكال عمالة   ىقضاء عل ـطنية لل واالسـتراتيجية ال  
، وقد أعد الكثري من التقارير والدراسات امليدانية حول مشكلة عمالة األطفال يف األردن من               ١٨٢ة رقم   االتفاقي

 األطفال   عمل  على رجييالتدضاء  وذلك هبدف الق  " ٢٠٠١ وضع األطفال العاملني يف األردن لسنة        يرقرت"بيـنها   
 .ألطفالاولسد جزء من النقص يف املعلومات املتعلقة بعمل 

ز حقوق اإلنسان يف األردن تأسيس املـركز الـوطين يزتعية وا محصعيد ىعل إجنازه ما مت زر أبمنوكان  -٩
 تعىن  ةلتقسم ةيوطن ةسسؤكم ٢٠٠٢ ماع ل ٧٥نون رقم   القامبوجب   ٢٠٠٢م  ر عا أواخ يف   نسـان حلقــوق اإل  

 .لفق الطقو حيةقتفاايذ ف تنز يفرـحملم ادقلتـاهم يف رصد وتقييم استحبقوق اإلنسان و

 ٢٠٠١ ةنس ل٢٧ مرقن انو القوجب مب٢٠٠١ام صف ع منتة يفألسروجاء إنشاء اجمللس الوطين لشؤون ا   -١٠
ـ للع ون ؤ بش  خمتلف القطاعات املعنية   يف جلميع اجلهات العاملة     ينالوط  الصعيد ى عل دوهدعم وتنسيق اجل   ىلل ع م
حقوق الطفل كما  نماها لضينمل باكلتيق اة ولتحقف اجملتمع املدين وهيئاته املختلاتسسؤممبا فيها  للطفاة ورألسا

 .حددهتا االتفاقية
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 بدعم  ٢٠٠٠  األردن عام  رة هن يف مؤسس " نألمادار ا "ركز   م ن اإلساءة يف مضمار محاية الطفل م    وأُنشئ   -١١
 يف ه من نوعلاملركز األوذا هرب تويع ،ية األطفال املساء إليهماحلم صصمتخز كرمك من وزارة التنمية االجتماعية

 .ةعربيلال  والدوندرألا

 نساء لل ماية احل وفري، ويهدف بصورة رئيسية إىل ت     ٢٠٠٤ لسنة   ٤٨سرة رقم   ألة ا يمحا دور ظامندر  صو -١٢
اللوايت يتعرضن للعنف حلني تسوية قضاياهن بالطرق القانونية أو اإلدارية، وقد أجاز النظام مرافقة األطفال الذين            

 . ألمهاهتم يف دور محاية األسرةر العمنم سةماخلارهم امال تتجاوز أع

طفال، فقد مت إنشاء    ة األ خباصو،  ته فئا كافةين ب ألرداملوجهة حنو تنمية اجملتمع ا    يف جمال توفري املعلومات     و -١٣
 ز أحباث ككمر ٢٠٠١ عام يونيه/ن حزيرا ١٤لك حسني بن طالل يف      ملا ةسسؤم يف ثوحبلاو تامولعملا كـز مر

ـ قل  مسـت  وق الشباب واألطفال،   قح خباصةة، و لبشرياة  ميلتنات  ساسيا تااليف جم وث  راء حب جإ ئيسيةرلاه  تمهم
، ويتوازى هذا املركز مع مؤسسات التعليم العايل والبحث         رةملبكلة ا لطفو، وا فال  األطوالتشـريعات املـتعلقة ب    

 .العلمي مثل اجلامعات وغريها

 يف إقرار قانون حقوق الطفل من قبل        ن السلطة التنفيذية للتسريع    م ثفةمكوة  جديد  وجهياً  الوُتـبذل ح   -١٤
 . الوطنية النافذةتاعلتشريا ن ضمانهكخذ مأية ليمسرل اةريدجل اره يف ونشجملس األمة

 فاقيةاالتنفيذ  العوامل والصعوبات اليت تعرقل ت-ثالثاً 

 حلقوق اةفكا بندراأل يف الألطف للكامال متعالتن امض بةوصع إىلية خلداوالية رجااخل لامأدت بعض العو -١٥
ذولة من كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية، حيث        بامل يثةثاحل هود اجل نم م غالر ب ة،يقاتفال ا يف يها عل صوصنامل

 :مل مبا يليواذه العهمتثلت 

األوضاع يف اق واحتالل العر و لثةلثايج ا اخللحرب   عاتت تب لقـد أثقل  : قتصـادية االعوامـل   ال )أ( 
يع نوعية املشارو من التوسع يف كمية لاموعلهذه ات ّدح فقد.  كاهل االقتصاد األرديناألراضي الفلسطينية احملتلة،

 ملتسارعار ا ة، واالنتش ادياململوارد   وا مكانياتإلا هة لألطفال يف األردن، بسبب ضعف     وجت امل دماواخلامج  الـرب و
 ليحملتاج ا ناإل اجعرلية، وت احمل على حساب األراضي الزراعية، واملوازنات املتواضعة للمجالس      رية  احلضاطق  مـن لل
 اخلد لةاع اإلارتفاع نسبةة، وشعيامل ليفا تكعتفاروا اهيملوشح ا ،عمة للزرازاد الالولفة املكة ادزي سببب ءلغذال

 .١:٤,٣ة اليت وصلت إىل راألس

ن غم مر بالإقرارهار أخة وتمألاس جمل أمام   حةروطاملاملؤقتة    ننيوالق ا كمراأدى ت : تشريعيةالعوامـل   ال )ب( 
ـ  لتواكب  ننيوايث القدلية حتمع ةقنية ملواكبة التطورات القانونية يف جمال حقوق الطفل إىل إعاألردمـة ا حلكوود ا جه

 نيانالقو أن   إال. يةألحوال الشخص وقانون ا  داث، وقانون العقوبات،  حاألن  نواق نيانوقلا ذهه نمو ة،يمعاجملتتطورات  ال
 .ظلّت نافذة املفعول والعمل جار على إقرارها حسب مراحلها الدستوريةصدرت خالل تلك الفترة  ليت اتةؤقملا

فنية املؤهلة املتخصصة يف جمال حقوق الطفل، وقلة        لر ا دكوالر ا فكان لضعف تو  : فنـية العوامـل   ال )ج( 
طفال أثر يف   ف التقنيات الطبية املتخصصة باأل     وضع الة،العمكاإلساءة و ة  طفول بال علقةاملتايا  القضالدراسات اليت تتناول    
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ـ  ـ اتفاال تنفـيذ    لةقرع ات من قبل املؤسسات العامة واهليئات الوطنية    به الصعو ذة، إال أنه جرى التعامل مع معظم ه       يق
واهليـئات الدولـية اليت أولت جل االهتمام لربامج التوعية وتدريب الكوادر املتخصصة يف جمال حقوق الطفل، كما                  

 فضالً عن مشول األطفال دون      لافطألة ا لن عما محلد  احة الطفل وبرامج    عملت هذه اجلهات على تكثيف االهتمام بص      
 . تفاقيةالا تنفيذب ةتعلقملا راقيلعلاليل الصعوبات وتذري يف بإىل حد كم هاا سست سنوات بالتأمني الصحي الشامل، مم

ائة والناجم   يف امل  ٢,٥ نظراً الرتفاع معدل النمو السكاين الذي وصل إىل          :يةفاردميوغالعوامل  ال )د( 
بـدوره عـن زيادة املواليد واخنفاض الوفيات وزيادة اهلجرة، فقد تأثرت اخلدمات املقدمة لألطفال، وعلى وجه     

كما أثر على هذه اخلدمات كذلك االرتفاع غري الطبيعي للسكان الناتج عن عودة             . التحديد يف املناطق احلضرية   
 .يجة للحروب فضال عن املوجات السابقة الثالث لالجئنيحوايل نصف مليون أردين من دول اخلليج العريب نت

ها نل الطفولة يف األردن م    نمية يف جما  ت ال ةسريم ةرجيل خا معوا عدةقت  اأع: ارجيةاخلعوامـل   ال  )ه( 
ـ ت ،  السياسي واالقتصادي يف املنطقة    ارالستقرامن انعدام    تج عنهما نا  موحرب اخلليج الثانية و    ملسالعملية ا ر  ثع

 وطاًشرة  حنااملل  دوالو ةيية املال للدواات  ئهلي، ووضع ا  يةللدوا تادجتسملاو ةيداصقتاالغوط   للض دنرع األ وخضـو 
اعية، متجمة على خدمات الصحة والتعليم والرعاية اال      وكحلا اتنفقىل خفض    إ ىد منح القروض مما أ    ند ع يةاسق
 ءاعبيادة األزىل إدى أا مم، )اونروألا (نييطينسلفلا نيئجاللا ليغشتألمم املتحدة إلغاثة و لة ا وكانية  ميزاقلـيص   تو
، إذ تنفق حكومة    ئنيها لالج ريغوليم  عمات الصحة والت  خدها  فريبتو لة األردنية املضيفة لالجئني   دوالة  زنوام لىع

 الجئني الفلسطينيني يف   ل ملقدمةاخلدمات  ا على   يا سنو والرون د  ملي ٤٠٠اململكـة األردنـية اهلامشية ما يزيد عن         
ـ  داألر  يف اورنيفوق هذا اإلنفاق ميزانية وكالة األو      و . يف املائة من الناتج القومي احمللي لألردن       ٨ذا يعادل   ن، وه
 ).ا واألردن ولبنانوسوريغزة ع اطوقة يغربلة افالض (سةم اخلااهتيلمع قطانم

 ياتصوتالو قلقللرية ثاملة لرئيسيا اجملاالت -رابعاً 

 )٤٤و ،٤٢و ،٤املواد ( العامة التنفيذ تدابري -ألف 

 التشريع

 التحفظات -١ 

 انطالقاً من املبدأ الدويل املقر عرفاً وقانوناً الذي جييز ٢١ و٢٠ و١٤ة على املواد يألردنا ةحلكوماحتفظت  -١٦
وافقة عليها أو   املا أو   وهلقب  أو هاليعيق  صدلتا وأ هاقيع عند تو  اتدهملعااللدولـة أن تـبدي حتفظاً على نصوص         

ردنية ألا فظاتحلتاكون ل باإلضافة ،لطفلا حقوق ةيفاقتا يفوراً ظحم ليس ظفحفضال عن كون التاالنضمام إليها، 
قيق حت يفة دنيمة األركوحلود اهغري متعارضة مع روح االتفاقية والغرض املرجو منها، كما ومل تشكل عائقا أمام ج

 .محاية الطفل وحقوقه حسب ما تنص عليه االتفاقيةوالنماء 

  من االتفاقية١٤على املادة  التحفظ )أ( 

 :ما يلي دينل وانوجدالفكر والاية ى حر تنص علاليت ١٤ة ادلى املع ن فيما يتعلق بتحفظ األردنبني -١٧
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بدأ ال   حيث امل  نع بأنه م  وضوهذا امل ل  وحقني  بلتقريرين السا  ا إدراجه يف  ضافة إىل ما مت   د إ كؤن -
 وهو ما ضمنه الدستور األردين      لافألط ل كلذا يف   مب وجـدان لاوميـنع األردن حـرية الفكـر        

مبوجب الدستور   حق حممي  الدينية رئاعلشة ا ة ممارس ريت األخرى ذات العالقة، فح    عاوالتشـري 
ستها ار مم ىلد ع قيو ضرأي مجاعة أو طائفة من ف     ت  تكاشوالتشريعات يف األردن، ومل يسبق أن       

 .دينية أو احلد منهاالائرها شعل

ظ على ا دين الطفل وذلك من منطلق احلفرييأنه ال ميكن السماح بتغ   جتـدر اإلشـارة أيضاً إىل        -
اعي بني أبناء الطوائف الدينية يف اململكة اليت تعيش مجتاالوالسلم ط براى التله الشرعية وعوقحق

 دنرألا  يف بقطم و ه ا وكم لياً،ا دو عليه فرملتعاا ةبـتآلف وانسجام، فالطفل يف مرحلة الطفول      
 اةع مراع ماملادةه  على هذاهظة حتفكلمي املقبتليه سعو ختاذ قرار مثل هذا،الً ال ؤهأيضاً، ليس م  

ال، وذلك  جملات األردنية يف هذا ا    يعا ورد فيها فيما يتعلق باحلريات اليت جتيزها التشر         م تنفـيذ 
يف نظر لادة اعمة إل وكحث احل نية تسعى إىل    دراأل احلكوميةغري  ت  انظممل ا ضعببالـرغم من أن     

 .عن الفقرة الثانية والثالثة من املادةرفع التحفظ 

 ية من االتفاق٢١ و٢٠ على املادتني التحفظ )ب( 

 ٢٠ادتني  وحتفظها على املبين موضوع التحولللجنة موقفها  لسابقني ايريهاقربينت احلكومة األردنية يف ت -١٨
 املادتني أو بأن    نيتحفظ عن هات  ى أن هناك ضرورة لرفع ال     ر، حيث تؤكد احلكومة األردنية جمدداً بأهنا ال ت        ٢١و

رفـع التحفظ عنهما سيعزز أو يضيف من حقوق الطفل يف األردن من الناحية العملية، ذلك ألن التحفظ على                   
هاتني املادتني قد جاء متمشياً مع القوانني والتشريعات املرتكزة على الشريعة اإلسالمية واليت ال جتيز التبين حفاظاً  

امسه ونسبه، حيث يطبق يف األردن مبدأ الكفالة اإلسالمية اليت من خالهلا جيوز كفالة          عـلى حق الطفل يف حفظ       
الطفل املتضرر وتأمني كافة احتياجاته بشكل كامل، ويستطيع أن يرث من خالل نظام الوصية يف اإلسالم الذي                 

إال . لصاحل الطفل املكفوليقوم كافل الطفل بوضع وصيته واليت يتم من خالهلا حتديد بعض األمالك له بعد وفاته  
  يف اململكة ما زالت تبذل جهداً يف سبيل رفع التحفظ على املادتني املذكورتنيةكوميحل اريأن املنظمات غ

 نشر االتفاقية يف اجلريدة الرمسية -٢ 

قد نشري إىل أن احلكومة األردنية     مسية،رلاريدة  جلاباقية  فاالت بتساؤل اللجنة خبصوص نشر      يـتعلق  فـيما  -١٩
 من أجل املصادقة عليها ونشرها يف اجلريدة        ٢٠٠٤قامـت بتحويل اتفاقية حقوق الطفل إىل جملس األمة يف عام            

 . الرمسية، ولكنه مل ينظر فيها حىت هذا التاريخ بسبب أولويات القوانني املدرجة على جدول أعمال جملس النواب

 ة اخلاصة بالطفولالتشريعات -٣ 

ل ن قب م قد رفع    نبني أن املشروع    قانون حقوق الطفل   مشروع حول اعتماد    اللجنةؤل   بتسا يتعلق فـيما  -٢٠
وزارة التنمية االجتماعية إىل ديوان التشريع، واعتمد يف مناقشته يف الديوان النهج التشاركي لكافة اجلهات املعنية، 

ه احلالية متهيداً ملناقشته    ترود ىلاألمة لعرضه ع  لس  وقـد حظي بعد ذلك مبوافقة جملس الوزراء الذي أحاله إىل جم           
 .ة النهائي بالصيغةوإقراره

 .صيغته النهائية  يف٢٠٠٤ة نفل لسطل اقحقو نوناع قورشممن  ةنسخ ١وباملرفق  
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 ةتقؤ مهابعضر عدة قوانني دالطفل إىل إص ا حبقوققةا عالهل  اجلديدة اليتلقواننيشاريع ا مبيتعلق  فيمانشري -٢١
 : وأهم هذه القواننيبعد، إقرارها متمل ي وقشةنالملمة أل السجم لىضها عرع مت

 نة لكال  س ١٨  ليصبح اجو سن الز  ل عد فقد: ٢٠٠١ ةسن ل ٨٢ الشخصية رقم    األحوال قـانون  -١ 
 .، إال يف احلاالت االستثنائية اليت يراها القاضي مناسبة ملصلحة الطفلالزوجني

 .بالعذر احمللة قعلملتا ٣٤٠ادة  امللتعدث حي: ٢٠٠١ نةس ل٨٦م قر ؤقتملات قوباالع قانون -٢ 

 : اللذان جاء مبوجبها ما يلي٢٠٠٢ لسنة ٥٢ و١١قانونا األحداث املؤقتان رقما  -٣ 

  توقيف األحداث يف مراكز اإلصالح والتأهيل اخلاصة بالبالغني؛منع -

، قرارإجياز إنشاء مكتب للدفاع االجتماعي يف كل حمكمة أحداث ملساعدة القاضي يف اختاذ ال              -
 يضم أخصائيني يف الطب الشرعي والنفسي واإلرشاد واخلدمة االجتماعية؛

تسـمية األطفال املشردين باألطفال احملتاجني للحماية والرعاية مع اعتبار ضحايا العنف املرتيل              -
 مشمولني بإجراءات احلماية والرعاية؛

 .فراج املشروطالسماح للمحكمة بالتوسع يف اللجوء إىل التدابري البديلة واإل -

 والذي منع بيع التبغ أو املواد       ٢٠٠٢ لسنة   ٥١قـانون مراقـبة سلوك األحداث املؤقت رقم          -٤ 
د ارتياد األطفال حملالت بيع هذه املواد أو تقدميها، ووضع إجراءات ّيالكحولية أو األدوية املخدرة لألطفال، كما ق

 .قضائية على استغالل األطفال يف التسول وغري ذلك

 .٢٠٠٢ لعام ٥١قانون العمل رقم  -٥ 

 .٢٠٠١ لعام ٩قانون األحوال املدنية رقم  -٦ 

  على أنه يعاقب     `٣`)ج(٩ اليت تنص فيه املادة      ١٩٨٨قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لعام       -٧ 
ال أو  باألشـغال الشـاقة املؤقتة من أقدم على تقدمي مواد خمدرة أو مؤثرات عقلية ألي شخص مبن فيهم األطف                  

استخدام مواد خمدرة مرخص له حبيازهتا ألغراض معينة لغري هذه األغراض أو إعداد أو إدارة مكان لتعاطي املواد  
 .املخدرة أو املؤثرات العقلية باالشتراك مع قاصر أو باستخدام قاصر يف ارتكاهبا

 .كورة املذقتةملؤا ننيقواالاً من سخ يتضمن ن٢واملرفق رقم  

 ةفولبالط تمةه امليةطنوت الاهليئا بنيالتنسيق  -٤ 

 جهود  ضدتتعا  نبني بأنه  لةاجلهات املعنية بالطفو  طين بني   عيد الو  الص ى والتعاون عل  نسـيق تلا ب قل يـتع  فـيما  -٢٢
 سياق  ملدين يف جملتمع ا  ا سساتومؤ وميةحلكاغري  اهليئات   بعض   عمشراكة  لباي  موكحلى ا واملست  على ملتعددةالقطاعات ا 
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، وما إصدار هذا التقرير الذي أعد بالتعاون ما بني املعنيني يف            هتمعجميف   أسرته، و  نل وحقوقه ضم   بـالطف  هـتمام الا
 .القطاعني العام واألهلي وبعض وكاالت األمم املتحدة املتخصصة العاملني يف األردن إال دليل آخر على ذلك

 ٢٠٠١  لسنة ٢٧قم  رن  لقانواب  مبوج ٢٠٠١م   عا نمين  لثاا نصفلا  يف سرةألا  الوطين لشؤون  اجمللسأُنشئ  و -٢٣
ـ هك لني عن الوزارات    ممث ضم اجمللس وي. هللانيا العبد ا  اة ر كمللة ا لالة ج سئا، بر ةياربتشخصـية اع  ب  تتمـتع  ئة أهلـية  ي

، لا اجملاذهة يف ربخو اهتمامت هلا اخصيش فة إىل اباإلضة،  رس األ قضاياب يت تعىن ال ةكوميومية وغري احل  كت احل ساواملؤس
 ثومورعلى  ظة  فااحمل يف   ةامهسمكينها من امل  تلمع  تجملا يف ارهوم د يظعتونية  درة األ  األسر نةمكاعزيز   ت ىلإ فويهدكما  
 لىع اجمللس لمعية يا الغههلذو.  يف األردنةوالثقافيجتماعية ادية واال يواكب التغريات االقتصمبااري ضاحلمي وقيالة األم
 .ألسرةا بشؤون ة املعني،املختلفةاته ئيهع وتمجمل اساتسؤجهود م معيق مهام عديدة منها دقحت

انطالقاً من دور اجمللس الوطين لشؤون األسرة بتحسني حياة األسرة األردنية وكون الطفل ركناً أساسياً                -٢٤
مـن أركان األسرة، فقد تشكلت وحدة الطفولة حيث يتمثل اهلدف االستراتيجي الرئيسي هلا باملسامهة يف تعزيز    

ل األردين من خالل وضع استراتيجيات وسياسات ومراجعة وتقييم التشريعات وتقدمي توصيات            نوعية حياة الطف  
هليئات حكومية وغري حكومية وخلرباء ومهنيني عاملني يف جمال الطفولة، وبعملها هذا تعاجل الوحدة قضايا الطفولة 

 .من وجهة نظر األسرة وتتبىن توجهاً شامالً لرفاهية الطفل

 :ف وحدة الطفولة مبا يليوتتلخص أهدا -٢٥

وضع استراتيجيات وخطط تتعلق بقضايا الطفولة ذات األولوية يف األردن بالتعاون مع اهليئات              -
 احلكومية وغري احلكومية العاملة يف هذا اجملال؛

توفـري حبوث علمية حول السياسات املتعلقة بالقضايا اليت تؤثر على األطفال ورفاهيتهم وعلى               -
 ة كوحدة متكاملة؛رفاهية األسر

 تقييم وحتليل التشريعات القائمة اليت تؤثر على األطفال والتنسيب بتوصيات وفقاً لذلك؛ -

العمل مع صانعي السياسات وأصحاب القرار واملؤسسات املعنية لوضع سياسات وبرامج وخطط  -
 فعالة تركز على الطفل؛

 .هدافها االستراتيجيةمراقبة وتقييم تنفيذ وتطبيق عمل وحدة الطفولة ضمن أ -

 : مبا يلي٢٠٠١تتمثل إجنازات وحدة الطفولة منذ إنشاء اجمللس الوطين لشؤون األسرة يف عام  -٢٦

 ؛)٢٠٠٨-٢٠٠٣(تطوير خطة العمل الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة  -١

 متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة؛ -٢

 ومجيع فبالتعاون مع وزارة التخطيط واليونيسي) ٢٠١٣-٢٠٠٤( الوطنية للطفولة إعداد اخلطة -٣ 
 اجلهات املعنية بالطفولة؛
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إعـداد تقريـر األردن الثالث حلقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية ووزارة اخلارجية            -٤ 
 ؛فواليونيسي

 .تطوير املنهاج التفاعلي لرياض األطفال -٥ 

 من الكادر العامل يف رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم والقطاع            ١٠٠اءة  رفـع كف   -٦ 
 اخلاص واألهلي؛

 إعداد وثيقة تعليمات ترخيص وتأسيس رياض األطفال؛ -٧ 

 .إعداد املعايري واملؤشرات النمائية للطفولة املبكرة بالتعاون مع اليونيسيف -٨

 لوطنيةاط واخلطت ااتيجيرتساال -٥ 

 ةنيطو عدة استراتيجيات    ١٩٩٨  عام الطفلقية حقوق    اتفا ل حو ر األردين الثاين  يرقتل ا ميتقد منذصدرت   -٢٧
 : يليامك يهولطفل، اقوق حب ةرشمبا عالقة ذات

 :٢٠١٣ - ٢٠٠٤م عواألة لفوللطل األردنية طنيةلو اخلطةا )أ( 

ىل، واخلطة األ  ذيفنت  يف  املبذولة دو للجه الًستكما ا ولة للطف ية الثان يةالوطنوهي اخلطة    طةاخل هـذه    توضـع  -٢٨
ـ   األسرة  نوؤ لش يناجمللس الوط ل  وقد عم . ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤ معواأللة  يتصادية واالجتماع قعمل اال لخلطـة ا   ةًبومواك

ـ  عبالـت    ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم     ية التخطـيط والتعاون الدويل ووزارة التنمية االجتماع       ةرازو عاون م
ية األردنية للطفولة،   طنطة الو خلا  إعداد ى ومبشـاركة جهـات أخرى وممثلني عن األطفال أنفسهم عل          فواليونيسـي 

  يف لة األطفا ومحاي ،راتدالقمية  نوت الصحة واحلياة اآلمنة، والنماء   : على احملاور الرئيسية التالية    هذه اخلطة    اشـتملت و
ـ   يهلألا طاعقلوامة  وكحلا ةاكبوم نع ريبتع مبثابة   ةط اخل كما ُتعد هذه  .  واإلعالم واملتابعة والتقييم   ة،ب الصـع  وفرالظ

العمل  ةطخ عموتأيت هذه اخلطة منسجمة     . لفطلاوق  ققية ح ا اتف أمههاول  اطفأل با ةاصخلة ا يدولت ال ااقيفللمواثيق واالت 
 مايو عام / أيار يفلطفل  اب عنيةملحدة وا تملية العامة لألمم ا   معية للج ائنالستث ا ةالدورن  عملنبثقة  لبناء عامل جدير باألطفال ا    

 إعدادها يف   عيو، ور ٢٠١٥ - ٢٠٠٤ ماعوألة ل لمل العربية للطفو  علا ةطخوع  رشأيضاً مب  ترشدتسا وقـد  ،٢٠٠٢
وقد مت إطالق اخلطة الوطنية األردنية      . ةركاة واملش لطفل يف البقاء والنماء واحلماي    ا قوقح كوناتمكـامل   ت و لمشـو 

 . حتت رعاية جاللة امللك عبد اهللا الثاين وجاللة امللكة رانيا العبد اهللا٢٠٠٤أكتوبر /للطفولة يف شهر تشرين األول

 اموألع لةبكرمل اةلوفطلاتنمية ل يةنلوطل ام العةوخط ٢٠٠٠ة لعام املبكرة الطفولة  تنميستراتيجيةا )ب(
٢٠٠٧ - ٢٠٠٣: 

ل بإعداد  وق الطف قنية حب عملمية ا وكري احل غ تنظمااملن مع   تعاول اجلهـات الرمسـية احلكومية با      قامـت  -٢٩
، حتت مظلة اجمللس الوطين     ٢٠٠٧-٢٠٠٣ة لألعوام   بكر امل فولةتنمية الط  ل وطنية لمخطة ع واسـتراتيجية وطنية    

األبعاد  يطغت ئيسياًر  اًورحم ١٤ االستراتيجيةت هذه   ولا تن قدو ،فاليونيسي نظمةن م مدعم  ، وب ةسرأل ا لشـؤون 
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 زاي من هذا التقرير     صليف الف  ليصفبشيء من الت   االستراتيجيةه  ذه ضتعرااسسيتم   و لة،الطفواملخـتلفة ملرحلة    
 .ةربكملاولة لطفااية عر رق إىل، عند التط" وأوقات الفراغالتعليم"حول 

 خالل  للعم ا ةرازا و هترداليت أص ل   األطفا ملعل  اشك أ وأسلى أ ة للقضاء ع  وطنياالستراتيجية ال  )ج(
 :٢٠٠٣فرباير /طباششهر 

ـ تـ -٣٠ ـ  زرتك  ةنس ل ١٨٢رقم  ة  الدوليل   العم منظمةعتها اتفاقية    وض ليتا ئبادملا االستراتيجية على  ذهـه
ـ  ١٩٩٩ ـ ح نأبش  ةيدرجلا ددع  يف ترشن(،  هايلضاء ع  للق وريةواإلجراءات الف  فالطل األ مل ع كاشأسوأ أ ر  ظ

رقم دولية  لا لمظمة الع من على اتفاقية  و ،)٥٢ حةصف ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١ بتاريخ   ٤٦٢٣ية رقم   رمسلا
 ١٦خ   بتاري ٤٢١٩م  رقرمسية  الدة  رياجل نشرت يف عدد  (ستخدام   لسن اال  د األدىن بشأن احل  ١٩٧٣ لسـنة    ١٣٨
 :ليي ما ئملبادهذه ا مهأ، و)١٩٩٧يوليه /متوز

 ل؛ااألطف لمعل كاأش سوأأيف   دون اخنراط األطفالاحليلولة -

ـ وفـري امل  ت - ال األطف  األطفال من أسوأ أشكال عمل    لشاتنالئمة  الملوا ةيرضروالاشرة  بمل ا ةعداس
  اجتماعياً؛م ودجمهم تأهيلهةوإعاد

ى ي وعل سا األس ينام اجمل يلالتع ىلعال عمل األطفال     أشك  من أسوأ  ملنتشلنيال مجيع   و حص ضمان -
 ا؛ئمالمو اكنمم كلذكان  اثميح ينهب املدريتال

 ؛رة معهماشبم ت صال وإقامةطرمخاللل خاص شكب نيضر املعلفاطأل احتديد -

 .بارعتال اعنيبيات لفتااص باخل لوضع اذأخ -

 :٢٠٠٦-٢٠٠٤ مواعلأل  وصندوق املعونة الوطنيةاعيةماالجت ةيالتنمة  وزاراستراتيجية )د( 

رامج ت، وبساايوس ،افوأهد ،ةلورسا ،ةيعلى رؤاالجتماعية  ميةنالت طة االستراتيجية لوزارةخلا شتملتا -٣١
جملتمعات احمللية، وقد توخت االستراتيجية إعطاء الطفل األولوية يف كافة برامج التنمية، ختص األفراد واجلماعات وا

ع متاجمل وينكني واالرتقاء بالتنمية االجتماعية لت    نة املواط ياح وعيةنيتها يف حتقيق إجناز متميز لتحسني       رؤومتثلـت   
التنمية املستدامة، يف حني متثلت رسالتها يف ل الذي ينعم باحلياة الكرمية، ويسهم يف عملية   فاكتاملنـتج امل   اآلمـن 

االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي وتنسيقه بني الشركاء وتطوير السياسات االجتماعية الشاملة املتكاملة لتنمية             
اجملتمع، وضمان تقدمي خدمات متميزة تسهم يف حتسني نوعية األسرة واألفراد، من خالل استثمار املوارد البشرية                

  .ير قدراهتا، وتوظيف املعلومات واملعرفة لترسيخ عملية التنمية املستدامةوتطو

االجتماعية إىل بلوغ أهدافها املتمثلة يف تعزيز اهلوية الوطنية          ميةنالت وتسـعى اخلطة االستراتيجية لوزارة     -٣٢
األمن االجتماعي، والتصدي األردنـية انسـجاماً مع القيم واملثل العربية واملعتقدات اإلسالمية، وحتقيق العدالة و        

للـتحديات االجتماعية، واالستثمار يف القدرات البشرية، وتعميق الوعي اجملتمعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بني              
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وترتكز هذه األهداف على جمموعة من . القطاع احلكومي واألهلي اخلاص، والعمل على تشجيع املبادرات التنموية
 . ألولوية يف برامج التنمية باعتباره أساس االستثمار يف املوارد البشريةالسياسات من بينها أن للطفل ا

 :٢٠٠٢لعام ن أقوى، ل أردجأ لفقر مناكافحة مل ةاالستراتيجية الوطني  )ه( 

 بإعداد االستراتيجية   ةيماعية بالتعاون مع القطاعات احلكومية وغري احلكو      مة االجت ية التنم رامـت وزا  ق -٣٣
 :وقد اشتملت االستراتيجية على ستة عناصر هي. فقر وإطالقها للعملالوطنية ملكافحة ال

 ر املستفيدة من صندوق املعونة الوطنية؛سألل  املتكررةةنوعملافع سقف ر -

  إىل الفئات اليت يرعاها صندوق املعونة الوطنية؛ات جديدةإضافة فئ -

 ي؛لميكالتل الدخ امنظ قطبيت -

 ة؛ة الوطنيعون املمجت لربانادة بيااعطوير قت -

 عون االجتماعي؛الناديق صجهود  لسعي لتوحيدا -

 .رقفلا ةلملعاجلة مشكة ة وطنيظموير أنتطالسعي ل -

 يف  ١٢,٥ إىل   ١٩٩٧ يف املائة يف عام      ١٤,٤ونظـرا لتكامل هذه االستراتيجية فقد تذبذبت معدالت البطالة من            
 .٢٠٠٢ يف املائة يف عام ١٤,٢ إىل ١٩٩٧ يف املائة يف عام ٢١، وكذلك تذبذبت معدالت الفقر من ٢٠٠٤املائة يف عام 

 :٢٠٠٩-٢٠٠٥اب بنية للشطمشروع االستراتيجية الو )و( 

نية للشباب بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي طتطوير االستراتيجية الوبقام اجمللس األعلى للشباب  -٣٤
. لشباب أنفسهم ااعات واجلهات الرمسية وغري الرمسية ومن       واسعة من كافة القط    ، ومبشاركة فومنظمة اليونيسي 

مل مشروع  توقد اش . ي وعامل حساسية النوع االجتماعي    كراشتمد مشـروع االستراتيجية على النهج ال      عـت وا
دريب، والصحة، والترفيه وأوقات    توال التعليم: ر استراتيجية وة حما عس ت على ٢٠٠٥اب  بية للش نطالواالستراتيجية  

ئل ساوو، والثقافة نةاطودنية واملاملق قوشاركة، واحلمل واة،لبيئة، والعمل، وتكنولوجيا املعلومات والعومل الفراغ، وا 
، علما بأن جملس "ردنأل اأنا" انحتت عنو ٢٠٠٥ عام ائلو أيفاإلعالم حيث من املتوقع إطالق هذه االستراتيجية 

 .٢٠٠٥يناير /الوزراء وافق على االستراتيجية يف مطلع شهر كانون الثاين

 :"رؤية جديدة للتنمية املستدامة "٢٠٠٦-٢٠٠٤ية لألعوام عواالجتما قتصاديةخطة التنمية اال )ز( 

ر الكلي خلطة العمل الذي طاهذه اخلطة من فصلني رئيسيني حبيث يتناول الفصل األول كالً من اإل نوكتت -٣٥
 العمل لكافة   طةوخ ،ة والسياسات والرؤية التنموي   واألهداف  إليها هذا اإلطار   ديشـتمل على املنهجية اليت استن     

ية املوارد البشرية واخلدمات احلكومية     منتتتضمن   اور رئيسية حم ةعبرأالقطاعـات الرئيسـية اليت مت تصنيفها يف         
كما . والسياسات، والتمويل  يمسسي والتنظي ؤامل ية، وتنمية احملافظات ومكافحة الفقر والبطالة، واإلطار      اساألس
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ـ  اشـتمل   رامج خطة العمل االقتصادية واالجتماعية لألعوام     باريع و ش مل يلفصـل عـلى خطـة الـتمو       لا اذه
صل الثاين للخطة فيحتوي على قوائم بكافة املشاريع والربامج التنموية اليت سيتم تنفيذها             فلا امأ. ٢٠٠٦-٢٠٠٤

 .ل والربامج الزمنية اخلاصة هبامعلدمة، وخطط ااالق خالل األعوام الثالثة

 .االستراتيجيات املذكورةباملرفقات نسخ من و 

  ملستقلةاهياكل الرصد  -٦ 

يعترب اجمللس الوطين    ية،تفاقالاتنفيذ   رز يف حمللتقدم ا ا قييمد وت  لرص لةتق مس سسة بإنشاء مؤ  جـنة لالصـية   وت -٣٦
 قوقوطين حل ل ا كزاملرويعىن  . لرصد وتقييم تنفيذ االتفاقية على مستوى اململكة      لشـؤون األسـرة املظلـة الرئيسية        

 ةقلتسم ةينط و ةسسؤكم ٢٠٠٢ املع ٧٥ مرقن املؤقت   انوقلب ا وجمب ٢٠٠٢م  ا ع واخر أ يف سسأ ت ، الذي اإلنسان
ية اسسيالات الفكرية و  ليعا والف ل تام، مبمارسة األنشطة   تقالس وا  وإداري يل ما لقال است تية ذا رابتع ا بشخصية متعتت

ت اريحل وا انسإلن ا وققع على ح  تق  وزات اليت ا مبهمة مراقبة التج    املركز ويقوم. نساتعلقة حبقوق اإلن   امل واإلنسـانية 
لوقف أي   ويسعى   يها،ن عل د األر قداص يتولية ال لدا تاياقفة واالت يدنرألا ننياولقار و وتدسلاب  جومبة  ولملكفا ةعاملا

ـ ع زجتـاو  عدد من   أعماله يف   هرفد ي ٢٠٠٣يونيه  /نراحزياية شهر    بد ز الوطين أعماله يف   ركمل ا ا، وقـد باشـر    يهل
 .فلطلوق احق يف ذلك  اإلنسان مباحبقوق أعماهلا ق تتعل اليتية واألهليةمكوحلانظمات غري امل واملستقلة اتاملؤسس

ئ داب مشر وتعزيزن  علىلعملا وةلعامت ارياحلن وااسإلنق احقو عزيزة وتيا محيفص أهداف املركز خلتتو -٣٧
  عمل املركز  آليات أهم   وتشمل. انإلنس ا قوقوطنية ذات العالقة حب    ال التشريعات ومتابعة   رصدنسان، و حقوق اإل 
ة لقتع الشكاوى امل  تلقي و ، يف اململكة  العامة واحلريات نساناإلقوق  على ح  عقت هاكات اليت تنالاة  ومتابعرصـد   

يع يف مج حقوق اإلنسان    مبادئ   سلتدري السعيو ،هاارإزالة آث ى وقفها و  إلنسان والعمل عل  وق ا  حق بانـتهاكات 
 .فلالطوق منها حقض نمة وكلمملانسان يف إلا قوقحيا بقضالقة تع املقفااملو وإعالن م،ليعل التحامر

ق الطفل و حبقةعلقتاملكما يضطلع املركز الوطين حلقوق اإلنسان باإلضافة ملا ذكر مبهمة متابعة الشكاوى  -٣٨
 :عمله وذلك من خالل القيام مبا يلية  نطاق والييفل دخيت تال

 ةيق ووال اطمن ن ض خلدت  يتلوا لطفل ا ق حبقو قةعلتملكاوى ا شال يف عاتابمتو قاتيحتقاء  إجـر  -
 ؛زكر امللمع

 ؛فلقوق الطلقة حبعئل املت بشأن املسامتابعات إجراء -

 فاقية حقوق الطفل؛ع ات مءمتهاى مالدن ميا األردنية وبالتشريعات دراسة -

 أمهيتها؛ إلدراكدف هستر املمهو الطفل وتشجيع اجلحبقوق الوعي نشر -

ـ مل ا تقـدمي  - ت ساادرالوإجراء  ل  فط ال قوق ح ميلعتب لقة املتع جماربلاغة  ايص يف ةروشمل وا دةعاس
 ك؛بذل لقةعملت اثوحلباو
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أو تقدمي املساعدة القانونية املمكنة      فللطق ا  عن حقو  فاعدللة  م القانونية الالز  اإلجراءات اختاذ -
 للطفل؛

 .ةضائي املساعدة الققدميت تال حايفى ولدعا اعرف لقب ةحلصا املأو الوساطة عمليات إجراء -

 .باملركز اصة اخلةيفيرلتعاية ملطوا، وساننإلا حلقوق لوطينا زكرمل قانون ا٣ويتضمن املرفق رقم  

 ةزناومن امل دراملواص يختص -٧ 

فعلى سبيل ، ةيالاملصادر املتوفر سب يق االتفاقية حلتطبامة لعا تهاوازنم يف اًد بنويةدناألر ةوماحلكختصص  -٣٩
 رةبكامللة  فوطالع  اطققدمة ل مل ا تامدر اخل ويلتط اتهزنموان   كبرياً م  اًجزء يةاعتمج اال ميةنالتارة  زاملثال ختصص و  

 وتقدم الدعم املايل للجمعيات املتخصصة ،رعاية واألطفال أصحاب اإلعاقاتال ويةلحمال نيتاجحملا لطفاأل ايةورعا
ات غري احلكومية   هجلا عمعاون  تبال تاطاشنمج و ارب ذ على تنفي  لة، كما تعم  راكتعاون وش  تااقيتفاقد معها   عوت
ـ  بالعدالة اجلنائية لألحداث املتهمني مبخالفة     ة  اصخل الدولية ا  اتهدعاواملتفاقيات  يقه لال ردن وتطب تزام األ لتعزيز ا ل

وأطفاهلن املرافقني   اتعنفملا ءاسنلستقبال ا الماية   دار احل  أثيثوت يزهجتمن    جهود لالنتهاء  ياًل حا ذلبالقانون، وتُ 
 .٢٠٠٥هلن، املتوقع افتتاحها يف مطلع عام 

ل وشم منه ب  ٢٦ لنظام التأمني الصحي املدين، وتتعلق املادة        ٢٠٠٤ لعام   ٨٣وقـد مت إصدار القرار رقم        -٤٠
الرعاية الصحية لألطفال    لاجم  يف ةماة ه طوخوهذا يعترب    ،صحي بالتأمني ال  السادسة نل األردنيني دو  فامجيع األط 

 .وللشرحية احملتاجة من اجملتمع باإلضافة للمخصصات األخرى لتنفيذ الربامج الصحية اخلاصة باألم والطفل

وختصـص وزارة الصـحة جزءاً من موازنتها العامة لرعاية صحة األم احلامل وصحة الرضع واألطفال                 -٤١
لصحية واملستشفيات، األمر الذي انعكس عنه حتسن مؤشرات        ولتوسـيع وحتسـني اخلدمات املقدمة يف املراكز ا        

 .وفيات األطفال

" ERfKE"وتعمـل وزارة التربـية والتعليم حاليا على مشروع تطوير التعليم من أجل اقتصاد املعرفة ال        -٤٢
د  حيث جاء هذا املشروع لتحقيق رؤية جاللة امللك عب         ٢٠٠٨-٢٠٠٤ لألعوام   وربط املدارس بشبكة اإلنترنت   

 ٣٨٠ الثاين يف تشكيل النموذج التربوي الذي يسهم بفعالية يف بناء االقتصاد املبين على املعرفة، ومت رصد مبلغ اهللا
ملـيون دوالر لـتطوير التعليم وذلك بإعادة توجيه أهداف السياسات التربوية واالستراتيجية التربوية من خالل               

ارسات التربوية لتحقيق نتاج تعليمي ينسجم مع اقتصاد املعرفة         اإلصالح احلاكمي واإلداري وتغيري الربامج واملم     
 .وتوفري بيئات تعليمية مادية داعمة للتعلم النوعي وتنمية االستعداد للتعلم من خالل تعليم الطفولة املبكرة

 بالتغذيةة األمان االجتماعي يتعلق     زمبرناجمها حل  نمءاً ض زتخطيط والتعاون الدويل ج   لرة ا اوزت  وخصص -٤٣
 .ةريقالفق اطاملن  يفدارسملاملدرسية ألطفال ا

وتوفر وزارة الثقافة وأمانة عمان باإلضافة إىل جهات عديدة أخرى املخصصات لربامج ثقافية وترفيهية               -٤٤
 .ومكتبات وأندية ومراكز وحدائق لألطفال
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 ماليني دينار ٨٠٥ حوايل ٢٠١٣-٢٠٠٤وبلغ إمجايل املبالغ املرصودة يف اخلطة الوطنية األردنية للطفولة  -٤٥
 نيملاحن يف املائة تسعى احلكومة حاليا إىل توفريه من خالل ا          ٣٠ يف املائة والباقي     ٧٠أردين مـتوفر منها ومرصود      

ء قا ب ققحت  ليتة مثل بعض برامج اخلطة الوطنية الثانية للطفولة وغريها وا         فتلخة امل لوفطلا لتمويل برامج   لـيني ودلا
 .لفالط ايةومح اءمنو

 يةقفاتال تعميم اجمال يف التدريب -٨ 

ـ قـوم اهل  ت -٤٦ ل مت ع ا ورش بعقد  األردن يف يةوللدنظمات ا  مع امل  نواتعالية ب موكحل وغري ا  وميةك احل تئاي
ـ وحم ملوكل إليها التنشئة   ات ا يئ الب لني يف املع ا  على التفاقية الدولية ابتعميم   و حبقوق الطفل علق  ت تت اندووات  راض
ك وكذل ة،ئي اجلنا ةلادلعا ةهزوأج،  سنيرملد وا ،سينيفلنن ا يدشاملر، و التربويني نياملشرفتربوية ك الواعـية   تماالج

 ل يف مناهج  وق الطف ق ح فاقيةات مبادئ   لدخا إل اًاليح اتهليئا ذه ه وتسعى. ةيموكحل ا رئاودلموظفي الوزارات وا  
ني بعض  بن  واعلكة بالت دارس املم  م عضيف ب ة  درسيمل ا نسانإل ا  حقوق نواديكما أنشئت   . سارداملواجلامعـات   

 . والتعليمتربيةالة زاراملنظمات غري احلكومية وو

 حقوقى تدريب عل جمال الريبية يفتد أدلة اإلنسانق  وحقوولةفالط ال جم يفلةام عتيئاه دةرت عدصوأ -٤٧
 يةقااتف ن ع تومال تنشر املع  ليتا لصقاتاملة واملطويات و  بيمات واألجندات املكت  رزناباإلضافة إىل إصدار ال   . الطفل

 :اق ما يليسيلاذا  همثلة يفألا ضعبمن ، واسهارمدوملكة ملافظات احمافة لى ك عةفاوزع بكثفل وتلطاحقوق 

اقية تفباف  على التعري  زة رك دوري ال "براعم"ن جملة   مصاً   خا  أمانة عمان الكربى عدداً    إصـدار  -
 ؛طفلحقوق ال

  وبعض املنظمات غري احلكومية    فاليونيسي بالتعاون بني منظمة      خاص باالتفاقية  ملصق إصـدار  -
 ١٠ ملي يف العال  فالطم  ويب  الًاتفاح يةميولف ا حلص ا  ضمن ة منه خسنرين ألف   ة وعش مائ عيوتوز

 ؛١٩٩٨ديسمرب /كانون األول

ه اجتي  وعلوى ا ست م عفر  يف اإلنسان    حلقوق الوطين زركتدريب يف امل  الية و التوعإسـهام وحدة     -
 .لطفالق وف حبقريتعلا هان ضمنوماالت ة اجمل كافيفاإلنسان ق حقو

امج رنب خاللن   م فل الط  عن حقوق  شر الوعي  جمال ن   يف رة العمل  وحدة عمل األطفال يف وزا     سـاهم وت -٤٨
 ةيتماعجاو تربوية   ةردمباوهو   ائل اإلعالم الفنون ووس ربية و لت عرب ا  ال األطف وقالذي يدعم حق  ) صرخة(سكرمي  

ـ قطلأ ـ  ه ضم ت و ،لاطفل األ مل ع ا حي وعيةت لل ةكأدا )آيبك (IPEC لافطألى عمل ا  للقضاء ع ل دويلج ال امنربا ال
ظامي، وتساهم وزارة   لنت التعليم النظامي وغري ا    ساؤسمبامللتحقني  ب  بالشرة ا ه املباد فة من هذ   املستهد تاجملموعا

 .عهاالتنمية االجتماعية بدور وقائي وعالجي اجتاه األطفال املعرضني للخطر من خالل براجمها ومشاري

ـ   و -٤٩  ةئرا د عمون  عاالتب) فليونيسيا (٢٠٠١ا منظمة األمم املتحدة للطفولة عام       أجرهت  دراسة تائجأظهـرت ن
قوق  ح ة أهنم قد مسعوا باتفاقي    ذكروا قد   )٢٤-١٠ (يةرلعمائة  فل ا  يف بشبالا منيف املائة    ٦٦ أن عامةلاإلحصـاءات ا  

 .اقيةيم االتف تعمارميف مضل  مقبوحتقق إجناز  إىلا يشري، مم)كورذ يف املائة ٥٨,٧ و يف املائة إناث٧٤(فل الط
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 )١دة املا( فلطتعريف ال -باء 

 ةقيفاتانسجام تعريف الطفل مع مبادئ اال -١ 

، كما أن الدني انس الشروطية ولدول ايةتفاقالا فه يفيرع الوطنية مع تالتشريعاتيف  ينسجم تعريف الطفل -٥٠
ره م من عشرةمن مل يكمل الثامنة ع: "بأنه منه ٢ ادة املالطفل يف فرع ي٢٠٠٤لسنة الطفل ق وانون حقق مشروع
 وقانون ينون املد نقالما ورد يف التشريعات األردنية كا     ع  نسجم بدوره أيضاً م    ي الذي ،"أنـثى  و كـان أ   ذكـراً 

 .يلو األرقريالتن  م١ لفقرة يف اربك أيلفصبت  ذكرتنيناقومن ا هغريو اثدحألا

 ت وسن الزواجعاريش التيف نيسنجلا نيب املساواة -٢ 

 السن  طبة لشرو سني بالن سني اجلن ب اواةالة املس كفأوصـت جلنة حقوق الطفل بالعمل على        : توصـيات  -٥١
ستثىن ي نا، وك )النوعي (يسناجل واحلياد    اجلنسني اواة بني سية امل األردنويف هذا املضمار تعتمد التشريعات      . الدنيا
ـ  ـ   ذلـك  نم ال ألحو ل ؤقتملان  وناقالب  مبوجه  ديلعت  هو ما مت  و)  للذكور ١٦وناث  إل سنة ل  ١٥ (اجن الزو  س
 .نيسلجنل سنة ١٨بح ليص ٢٠٠١سنة ل ٨٢ قم رصيةلشخا

ُيذكر أيضا يف هذا الصدد بأن سن حضانة الصغري يف كنف أمه متتد حىت سن البلوغ، إال أن سن البلوغ                     -٥٢
 سنة ١٥ غري احلكومية لرفع سن حضانة الطفل إىل خيـتلف من طفل آلخر، لذا فهناك جهود من بعض املنظمات       

 . لكال اجلنسني باعتبار هذا السن هو احلد األعلى للبلوغ حسب ما اتفق عليه العديد من علماء الشريعة

 زائية املسؤولية اجلسن ٣ 

رقم  اث األحد قانوننص  . ذلك إزاءها  وقلق زائيةسؤولية اجل  امل نلس غالبلض ا فاخنالال  وحتساؤل اللجنة    -٥٣
 هرعم من عةب يتم السا من ملحق جزائياًال يال "أنه منه ب٣٦ املادة يف ٢٠٠٢ته حىت عام  وتعديال١٩٦٨ ة لسن٢٤
ـ  لحث على  لفة  ثد مك هو جب ،يةمكو احل ريت غ انظمامل  ذلك  يف يدة مبا هات عد جت  ماقوقد  ". لفعل ا فراتقني ا ح
 يةنثاالل إىل   طفزائية لل  اجل ةاملالحقنها رفع سن     االقتراحات من ضم   ع عدد من  داث وذلك بوض  ح األ انونيل ق تعد

ـ  سن  عرـشلا هاءفقـ  كثري من  دتمع ي ئيةزاجل ا ةحقالملا نسل ةيعرشلصول ا ألووفقاً ل . ابعةسلا من   دالًب رةعش
، علماً بأن مشروع قانون حقوق الطفل تضمن فقرة حول رفع           ئيةزاجلسناً للمالحقة ا  ) رةعش ةمسااخل(الـبلوغ   

 .ائية إىل عشر سنواتاملسؤولية اجلز

  املبكر والقسريالزواج -٤ 

ـ   تو -٥٤  زواج ةسبأن ن  ناهجلدول أد يبني ا . يربكر والقس ملا جاوكافحة الز ود مل ه اجل ذلحول ب  نةصـية اللج
 بصدورأن هذا مرتبط مباشرة      دعتقُي، و ةألخرينوات ا س س مضح يف اخل   اخنفاض وا  نة يف س ١٨ ن حتت س  الفتيات

ـ  ـ ألانون ا ق لكال نة  س ١٨ ليصبح   ن الزواج به س مبوجدل  ي عُ لذا ٢٠٠١ة  نسل ٨٢ مت رق ؤقامل ةيصشخالل  واح
  . موافقة الزوجة على عقد القران بوجود شاهدين منه٥ دةاملا يفاجلنسني والذي استوجب 
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 ٢٠٠٤-١٩٩٨ ماوعألل ماًا ع١٨ نمقل  بأعداد املتزوجات وعمرهن أإحصائية

 السنة نظر عن العمرلي بغض ال الكملتزوجات اعدد اًعام ١٨ ل منقأ والعمر املتزوجات عدد ةبسالن
١٩٩٨ ٣٧ ٦٨١ ٧ ٥٨٥ ٢٠,١ 
١٩٩٩ ٣٩ ٨١١ ٧ ٨١٣ ١٩,٦ 
٢٠٠٠ ٤٢ ٤٠١ ٧ ٨٩٢ ١٨,٦ 
٢٠٠١ ٤٤ ٦٩٩ ٨ ٢٣٦ ١٨,٤ 
٢٠٠٢ ٣٩ ٩٦٣ ٥ ٧٢٩ ١٤,٣ 
٢٠٠٣ ٤١ ٥٩٨ ٦ ٢٨٤ ١٥,١ 
٢٠٠٤ ٣٣ ٣٦٥ ٥ ١٥٠ ١٥,٤٤ 

 .٢٠٠٤، ةيدنملا لألحوااة دائر: املصدر

 سنة  ٢٩,٣األول قد بلغ     واجلز وقت ا  متوسط العمر بأن   ٢٠٠٢تدل إحصائيات الكتاب السنوي لعام       -٥٥
قدين لعخالل ا ة   ملموس رة بصو نيسنجللزواج  ر ال مع طسوتارتفاع م إىل   يشري   ا مم ة لإلناث، ن س ٢٦,٨ و للذكور

 بلقام، )٢٠٠٢ام عسنة   ٢٩ىل  إ ١٩٧٩ ماع نةس ٢٦ نم (لذكورلت  انو س ٣ رادي مبق ضاخريين من القرن امل   ألا
 ).نريكوملذاني معاال بنية ن س٢٧ إىل ٢١ من(ت لإلناث انوس ٦

 بالتعاون بني دائرة اإلحصاءات العامة واإلسكوا       ١٩٩٩وتشـري نـتائج دراسـة إحصائية أجريت عام           -٥٦
 للنساء دون سن    وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي إىل تقارب كبري بني الريف واحلضر يف معدالت سن الزواج               

 .يف الريف)  يف املائة١٥,٤(يف احلضر و)  يف املائة١٥ (١٩٩٤إذ بلغت هذه النسبة عام . العشرين

زارة الصحة واللجنة الوطنية للسكان     اعية وو الجتمة ا يتنملرة ا  كوزا تبعض املؤسسات والوزارا  م  وتقو -٥٧
ـ       كافة وسائل اإلعالم حول املخاطر الصحية ، حبمالت للتوعية يف يندملا ت اجملتمع امظنم ضوبالـتعاون مـع بع

 . معتاجملرة وسألالى  عيةسلب الآثارهو، واالجتماعية للزواج املبكر

 عقوبة اإلعدام -٥ 

 ،"دث على ح  قةشاشغال ال م باإلعدام أو األ    حيك ال"نه  أبث النافذ   احدألان  و من قان  ٣٦/٢حددت املادة    -٥٨
ـ  أي بس حلاة  وبقع ز فرض وجي  كما ال  من عمره،    رةمنة عش اثالدون  ل  طفالى  لع دامعإلا ةبز فرض عقو  وجي ال ه أن

ث دلحـ ل اةيـحلا ىد م حلبسافف عقوبة   ختن  نون بأ قاالنص  يه، حيث   رشنة ع لثامون ا  د فلالطلى  اة ع حليا مدى
 .ةماعيتجالا ةرة التنميازز و أحد مراككون ذلك يفي نأ ىل، عسنوات ٩ إىل ٣ من" جازتحا"ح ـبصتل

 سن العمل -٦ 

ة بدال من السابعة عشرة، رعش ةثامن ال إىل سن منع الطفل من القيام باألعمال اخلطرة واملضرة بصحتهفعُر -٥٩
، )٢٠٠٢ لسنة   ٥١رقم  ( وتعديالته   ١٩٩٦ سنةل ٨قم  رمل  ع ال انونقمن   ٧٤نص املادة    وقد جاء ذلك بتعديل   

ملنع ة عشر ثامنةلإىل ا فالطأل ان عملسبرفع  "ل لعمل األطفااالستراتيجية الوطنية "ا تضمنته ممع ماًجاسناوذلك 
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ل ل عم شكاأ وأبأسلقة  عملتا ١٨٢قم  لية ر ودال ل العم ةيقباتفاه  ليعص   هو منصو  افقاً مل والقـيام باألعمال اخلطرة     
بصحة ة  ضرمل اخلطرة وا  الألعم ا هيةاة م ياقفت اال هذه ددحتيث  ، ح ٢٠٠٠ مها األردن عا  ليعق  دصا  ليت وا الطفألا

 .عماله األ هبذام وال جتيز للطفل القي الطفلمةوسال

 ةطرة أو املرهقة أو املضر اخلالمألعواخلاص با  القرار الصادر عن وزير العمل  ٤ويتضـمن املـرفق رقم       
 .١٩٩٧بالصحة  لألحداث لسنة 

 ة املسلحالقوات لدى التطوعسن  -٧ 

من قانون خدمة   ) ب(١٣دة   واملا ١٩٧٢ لسنة   ٢من قانون خدمة األفراد رقم      ) ب(٥اشـترطت املادة     -٦٠
 عدم جواز جتنيد من مل يكمل السادسة عشرة بالنسبة لألفراد والسابعة عشرة             ١٩٦٦ لسنة   ٣٥الضـباط رقـم     
فضالً  كما أنه ال يشارك يف العمليات العسكرية أي جندي إال بعد بلوغ الثامنة عشرة من العمر،. بالنسبة للضباط
حثت على  قد لافطألية لعمل انطولاكما أن االستراتيجية . سنة ١٨ نس لبقإيقاف التجنيد الطوعي  عن أنه قد مت

، علماً بأن الرقم ١٨٢ رقمال ألطف عمل الاكش أسوأفاقية أتوفقا ال ةرشثامنة ع العـدم جتنـيد األطفـال دون      
 فردا ٢١اء  عاماً باستثن١٨اإلمجايل ألعمار مجيع منتسيب القوات املسلحة األردنية من عسكريني ومدنيني يزيد عن 

 . من املدنيني٤ من العسكريني و١٧ عاماً منهم ١٧أعمارهم تزيد عن 
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 )١٢، و٦، و٣، و٢املواد ( املبادئ العامة -جيم 

 عدم التمييز -١ 

 مجيع  لوالدة يف ضع عند ا  ووالنس   اجل  أساس على ييزمالت نعمل لةلفعاري ا لتدابا حول اختاذ توصـية اللجـنة      -٦١
 :يليا منورد  ويف هذا املضمار .راج املساواة بني اجلنسني يف الدستورمليادين مبا يف ذلك إدا

ـ  درو )أ(  ـ  يـيز تمالم  بدأ عـد   م   السادسة من  املادة األردين حسب نص     رتودساليف  م  زأ مل دب كم
اء  ونسلرجا  من اجملتمع األردينتئا ففةاك اًطباخمور ستلدا يفد  رالوايز  ميالت عدمأ  بدمء  اجقـد   ولدســتور،   ا
  ملنا اجلنسان ويفهم منها ضمنا املساواة بني اجلنسني وإن يقصد هبملواطة اكلمى أن  علعالوة، متييز مناو دلاأطفو
تور دسل لةفالة خمونينانصوص ق دورو ةلاح  ويف،نينافة القوي على كالدستور ا النصومسيو ،راًص النص حيفرد ت
 .تهايردستوعدم هبا لمل عال  عدمجبيو

 روستدلا نم ٦ يف املادة    ردا و ، م ٨ دالبن،  ولألاصل  فال يف   ١٩٩١ لعام   الوطينامليـثاق    أكـد  )ب( 
 ).لثايناير ر التقنم ١١-٩لفقرات واويل لتقرير األن ام ٤الفقرة (

، سنيناركة بني اجل  شاملمبدأ   ٢٠٠٢ ماع ةيمساة  يكلمدرة بإرادة   اصلا  أوالً ندرألا ثيقةت و دكأ )ج( 
ـ  األردنيني  نيعي ب اماجت فقوا ت ،الًأو نردألا" : يلي  ما على مها العشرة  مفاهي ناين ضم ث ال ومفه امل يفت  صن ثحي

 سيجلنا ني على متتتعملة قاألردن أوال، بوت"لث على الثاوم فهملا يف  نصتكما، ..."تاعاومج أفرادا ،واألردنيات
 ...". مهعر وأعراقهم ومشاماهاهتجت وأصوهلم وامرهبامش وعنتم رتحتوت ايدنر واألدنينيع األريمين جللوطا

و س أ نجلون أو ا   الل ر أو ص العن أساس طفال على  بني األ  ييزدم التم وانني األردنية مبدأ ع   تؤكد الق  )د( 
) رش ععبارل اءزاجل (يةربوتت الا والتعليمظمة واألن١٩٩٤ لسنة ٣ رقمليم تعية والربون التانومنها ق يند الأوة اللغ
 تص ن يف وزارة التربية والتعليم، إذ٢٠٠٣ام عللة، يونالقانات عرينونية، قسم التشاون القؤإدارة الشن  عةردصالا

ية اسي الس تبااجوالو قوق احل ن يف واوتسيني م ألردنا"أن   ىلـ ع ية والتعليم ون الترب ، من قان  )ج( الفرع   ٣املـادة   
ـ جواال ـ تقالوا ةيتماع ة رور ض بيةرالت "وأن،  )١ند  الب ("همئاتمناوهم  ـتمعهم جمل ئاى عط دمبضـلون   افتة وي يداص

ما  على منه) ب(٢ملادة  نصت اكما). ٦البند " (يةدراته الذاتقه وتبلياق قف ولـكع لجمي حق لية والتعليماجتماع
 ".عمجلىن واثملعلى ا درفملا لقط يام ك،ثؤنكر امل يشمل لفظ املذونانالقا  هذلغايات: "يلي

 ةيلتاالاالت جملا يف زييالتم ق الطفل حول حقواؤالت جلنةتس -٦٢

 اجو الزإطار خارج املولودون األطفال )أ( 

ال ترد يف التشريعات األردنية نصوص يستدل منها أن األطفال املولودين خارج إطار الزواج ال يتمتعون                 -٦٣
بعض إال أن   ،  جلنسيةاق اليت يتمتع هبا األطفال من زواج شرعي، فهم يتمتعون باحلق يف التعليم والصحة و              وقباحل

فقانون . تعطي الطفل الشرعي حقوقاً ختتلف عن احلقوق اليت تعطيها للطفل غري الشرعي           التشـريعات األردنـية     
األحـوال الشخصـية يعطي الطفل الشرعي احلق بالنسب واملرياث واحلضانة والنفقة بينما ال يعطي الطفل غري                 
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املوضوع بطريقة الشـرعي مـثل هذه احلقوق لتعذر القيام بذلك، نظرا لعدم معرفة أبوي الطفل وإن كان يعاجل              
أخـرى كتسجيل أمالك الكافل أو احلاضن باسم الطفل قبل الوفاة أو بعدها من قبل الكافل نفسه أو من خالل                    

 .وصية يوصي هبا الكافل خالل حياته ليتم تطبيقها بعد وفاته

ذلك  و عيرشلد غري ا  لووملجيل ا تسل وفيما يتعلق بقانون األحوال املدنية فقد وردت يف نصوصه إجراءات          
 ).٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩(وفقاً ملا جاء مبواده 

 من ٣ادة امل من ٥ و٤ يف الفقرتني اجوزل ان خارج إطاريدولومل افالطردين وضع األ ألشرع ا  امل عاجلكما   -٦٤
 ٣ ملادة الفقرة الرابعة من ا    صنت حيث   )١٦فقرة  ال(يل  وألير ا قرت ال  يف هلصيافت  أوردت يتل، ا نسية األردين اجلن  قانو

 لوهجموأب  ردنية  األ نسيةاجل  حتمل من أم ة اهلامشية   يردن األ ةكملاملذي ولد يف    ل ال طفلا أنعلى  القانون   هذا   مـن 
ـ نجلا ـ نج ال  أوةيس  ن م،)ب(الفقرة ، ٤املادة  إىل ككذلكما جتدر اإلشارة . ةيندراألة ينسجلا تسب، يكهة ل يس

 .لفب الطسنة إلثبات يلمعل الئلوسا اع مجي اليت تنص على استعمال٢٠٠٤ لعام فلالطق ون حقومشروع قان

  األمهات فيما يتعلق باحلضانةحق )ب( 

 هذه ن بعضأ ب علماًاحلضانة، يف لف الط  حق ل الشخصية يف  اون األحو ـ من قان  ١٦٦-١٥٤ املواد   حبثت -٦٥
 )٣٦رة  قالف (١٩٩٨ ،لثاينار  يرتق ال يفو) ٧٣فقرة  لا (١٩٩٣ألويل،  ا ندرأل ا تقريرتفصيل يف   ـ بال ت ذكر  قد داوامل

 يتة ال  للحال ١٥٧ملادة   ا ضتعر ت حني يف  النساء، ن م ضانة احل يف حلقحب ا ع صا  موضو ١٥٤ عاجلت املادة    حيث
ـ  ـ ابح أص افيهتعدد  ي ل ذكراً  فطلل ةن احلضا ي عنده هي تنت لذا لسنا إىل   ١٦١املادة   رتشاوأ. ةاحلضان ق يف  احل

 .كان أم أنثى

 هاتيسنج ا املرأة يف منح طفلهحق )ج( 

ح ق من ح١٩٥٤ لسنة ٦دين رقم ر األسيةنجل اونانجب قومبين أرد املتزوجة من غري ةيندرألارأة امل كلمت ال -٦٦
ـ  سـيته جن ، إال أنـه ملعاجلة احلاالت اإلنسانية اليت تتطلب رعاية خاصة تقوم وزارة الداخلية ومبوجب               ئهاانا ألب

سية األردنية ألطفال األردنية املتزوجة من      تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء بدراسة كل حالة تتطلب منح اجلن          
 .غري أردين بعد اختاذ القرار املناسب بشأهنم مبا يتالءم مع احلاجة اإلنسانية لألم ومصلحة الطفل الفضلى

طفال ية لألألم األردنح جنسية امن جبتوست ةاصخ تبارات اعكانهية أن كوماحل ريغاملنظمات ترى بعض  -٦٧
ن اكته مل رجه أو   ،األردينزوج غري   ال  كحالة وفاة  الصحيةعليمهم ورعايتهم   انتهم وت ض ح منن  كالقاصـرين لتتم  

ن تأخذ على عاتقها مسؤولية القيام بعملية تربية أطفاهلا رها ألاطروبالتايل اض اهليقتطباره، أو أخع اطقنا ولهوجم
 .بنفسها دون مسامهة الزوج

 اتهاجل إال أن    ا،ئهبناأل ايتهسنج نحميف  نية  دألرأة ا رامل ان حق  لضم ةيسن اجل نونقال  عديبت طالبةامل م من بالرغو -٦٨
اسية  السي ل، كالظروف افطد األ ض يزيمتي  أا   هب دصسية يبقى خاضعاً لعدة اعتبارات ال يق      اجلن وعوضمأن  ية ترى   مسلرا

اج بعض الدول على    نطقة، وعدم جواز ازدواجية اجلنسية العربية مبوجب قرار من اجلامعة العربية، واحتج           ملاد  تسو  اليت
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 عمـنح اجلنسـية األردنية ألطفال األردنية املتزوجة من رعاياها ألسباب عدم مساح تلك الدول بازدواجية اجلنسية، م                 
 .األخذ بعني االعتبار املبدأ الدويل املطبق يف مجيع أحناء العامل والقاضي مبنح نسب الطفل لوالده

 فيةيرلا قاطنملا تيات يفالفليم ع تزية إزاءتميية ال االجتماعياملواقف )د( 

 وقانون  األردينر  ن الدستو نوضح بأن كال م   : اتيفتلازاء تعليم   ييزية إ التمل املواقف   تسـاؤل اللجنة حو    -٦٩
د نتست كما ال. يعاجلامو ،انويثوال، األساسي: هتستويامبكافة م يعلالت  حقهن يفللفتياتالتربية والتعليم، قد كفل 

 غري واألعراف   ديلاقبالعادات والت  بطترت قدة وإمنا   ينونا ق صوصن إىل تجدن و إة  زيتمييلة ا ماعـي الجت ا قـف اوامل
 امال مهماع  يشكلقد) ف ريوأ حضر ( اإلقامةمكانإىل أن  شري دالالتت و.ة اليت بدأت بالتالشي تدرجيياًتوبكامل

 .رضاحل ا يفهتاليمث فالريف ضع ني يفسنجلات لدى عدالملهذه ابلغ إذ ت، األميةت دالعميف حتديد 

تدل نسب الفتيات املقبوالت يف اجلامعات الرمسية إلمتام الدراسة اجلامعية بأن عددهن يفوق عدد الذكور  -٧٠
يف بعض احلاالت، وهذا مؤشر إىل عدم وجود متييز، هذا باإلضافة إىل شيوع بعض املفاهيم اإلضافية اليت فرضتها                  

وهي ضرورة عمل املرأة كأحد متطلبات الزواج االجتماعية من أجل          بعـض املـتغريات االقتصادية واالجتماعية       
 .التعاون بني الزوجني على توفري متطلبات احلياة اليومية لتكوين األسرة

 حلقوقباع متلتل يف اافطألا  بنيالتفاوت  )ه( 

ح من:  مثل نيني لألرد ةملمنوح ا وققاحل األردنينياليت متنح غري    نصوص  تتضمن التشريعات األردنية بعض ال     -٧١
انون  ق  ينص إذ. خلاصةا أو   ةيناسنإلت ا االاحليف   أردنية ملدة مخس سنوات   ر  فسزات  اوجنيني  درري األ غ لطفـا ألا
على إمكانية منح جواز سفر أردين عادي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد دون أن               ٢٠٠٣ة  نسر ل السف ازاتوج

 .يكسب هذا اجلواز حامله اجلنسية األردنية

ـ  كومـي  احل سسـات  املؤ ىنتتـب  -٧٢  ذوي الظروف   طفالاألت  ائة ف اعدس مل دةدمج متع ة برا يكومحلري ا ة وغ
واالحتـياجات اخلاصـة وهم األطفال يف نزاع مع القانون واألطفال أصحاب اإلعاقات واألطفال احملرومون من          

 .الرعاية األسرية والطبيعية واألطفال العاملون

ن من  يديملستفا دد ع رامج وخدمات على املستوى الوطين حيث يبلغ      يسـتفيد األطفال األيتام من عدة ب       -٧٣
 ةالزكاصندوق  ة  ديرييف م يتيم  لاكافل  امج  نرب ، ومن ٣٥ ٠٠٠بـرامج مؤسسة إدارة تنمية أموال األيتام حوايل         

، كما يقدر عدد األيتام     )٧ ٧٥٠(ـه  ل عةبلتاا واللجان ف والشؤون واملقدسات اإلسالمية   وقاألا رةابع لوز الـتا 
 الذي تنفذه وزارة التنمية االجتماعية      ةسرياً املستفيدين من برنامج الرعاية املؤسسي     أوجمهـويل النسب واملفككني     

 طفل، وذلك باإلضافة ملا يقدمه صندوق املعونة الوطنية من مساعدة ١ ٣٠٠بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية حبوايل 
 .م أسرة أكثرها من فئة األرامل واأليتا٧١ ٠٠٠حلوايل 

الذي " ١٩٩٣ لسنة   ١٢قانون رعاية املعوقني رقم     "يوجد قانون خاص حبقوق أصحاب اإلعاقات وهو         -٧٤
 :يؤكد على احلقوق التالية
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 حق املعوقني يف االندماج يف احلياة العامة للمجتمع؛ -

 حق املعوقني يف التربية والتعليم العايل كل حسب قدراته؛ -

 اسب مع قدراهتم ومؤهالهتم وحقهم يف الرياضة والترويح؛حق املعوقني يف العمل الذي يتن -

 حق املعوقني يف الوقاية الصحية والعالج الطيب؛ -

 حق املعوقني يف بيئة مناسبة توفر هلم حرية احلركة والتنقل بأمن وسالمة؛ -

حـق املعوقني يف احلصول على األدوات واألجهزة واملواد اليت تساعدهم على التعلم والتدرب               -
 احلركة والتنقل؛و

 حق ذوي اإلعاقات املتعددة واحلادة يف التعليم والتدريب والتأهيل؛ -

 حق ذوي املعوقني احملتاجني يف اإلغاثة واخلدمات املساندة؛ -

 .حق املعوقني يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة هبم -

عوقون يف ملألشخاص اتع اإذ يتم. نينا يف القواهلي عصونصحلقوق املتسابه اك اى األردين علطنوامل ا عجز يؤثرالو -٧٥
 الطيبج  العالعلى  صول   احل م يف حقه ك ،١٩٩٣ ةن لس ١٢رقم   نيملعوقا ة بقانون رعاي  عمال منوحة هل مملا ةيرعادن بال راأل
 تنصم حيث هترا قدب معساتنيمبا عليم والعمل تاليف هم قوح امة،عياة الحلباماج  ندال ا يفقهم  ، وح ملناسبة هلم ة ا يئ الب ريفوتو
ـ  تستخدم مؤسسات القطاع العام    : "ييلا  إليه أعاله على م   ر  شاملة املعوقني ا  ياعر نو من قان  ٢لبند  ا) و (قـرة فل ا ٤دة  اامل

 واحداً من املعوقني، وإذا زاد عدد       الًعام ٥٠  يزيد على   وال ٢٥عن   ملني فيها اعلواخلـاص والشركات اليت ال يقل عدد ا       
ـ  يالعـاملني يف أ    ـ  اهنم   ال عوقني على أن  ملل نيل يف املائة من عدد العام     ٢ه عن   تبسل ن ق ت  ال ختصص ما   امالًع ٥٠لى   ع

على صاحب العمل   " من قانون العمل على أن       ١٣كما تنص املادة    . عارض نوع اإلعاقة مع طبيعة العمل يف املؤسسة       يـت 
 اإلعاقات الذين مت تأهيلهم مهنيا       عامالً أو أكثر وتسمح طبيعة عمله بذلك، استخدام العمال أصحاب          ٥٠الذي يستخدم   

بواسـطة برامج التدريب ومعاهد التأهيل املهين ألصحاب اإلعاقات اليت اعتمدهتا وزارة التنمية االجتماعية أو مت إنشاؤها                 
 يف املائة من جمموع عماله      ٢بالتعاون مع املؤسسات الرمسية أو اخلاصة، وأن يستخدم من أولئك العمال عدداً ال يقل عن                

 ". بيانا حيدد فيه األعمال اليت يشغلها أصحاب اإلعاقات الذين مت تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهمةأن يرسل إىل الوزارو

 لملرأة والرجومسؤوليات ا دوارألنمطية من  اقفاملوا )و( 

سائدة لاطية  لنماملواقف  ا عديلة لت حثيث داًجهو ردنيف األ  ةلدوليوا يةمكوحلامية وغري   وكت احل اهجل ا ذلبت -٧٦
 مطيةلنف ا ملواقر هذه ا  صادم لو ح ة دراس تظهر أ د، فق األردين تمعاجمل يف للرجا و ملرأة ا تومسؤوليا رااه أدو جت
اقف ومل اهذهات نوك أن م٢٠٠٠ فاليونيسي ةم ومنظأةرمل ان لشؤوية الوطنجنةللا بني نواعتلا بريتجأتماعية جالا

ـ  ة سؤسملواة  درس امل من لر ك دوزت أيضاً   را وأب مك لتربوي،وا اإلعالمي ابطواخل عيب،شالثي  لترااب ا ي اخلط ه
 .ه األمناطتعديل هذ  يفاإلعالمية
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 أن األدوار األنثوية فيها تتركز يف اجملال ١٩٩٩وبينت دراسة شاملة للكتب املدرسية يف املرحلة األساسية  -٧٧
 يةرود راجعةمبم  ليلتعا التربية و  ةرازقوم و بأن ت  األسري بينما تتركز األدوار الذكورية يف احلياة العامة مما استدعى         

وإدماج معلومات حول حقوق     جل،رلاأة و رملت ا لياوؤس ألدوار وم  ةيطمالناملواقف  ض  ديل بع تعلية  درسملتب ا كلل
 . اإلنسان قوقدئ حابالطفل وم

ة نظم م الذي أعدته ) ٢٠٠٣ عام(ردن  األ   والشابات يف  ببالش ا اءروآة  ياح ولي ح حسملر ا يتقرلاظهـر   وأ -٧٨
 حملون عبء تأمني الشباب يتىير ام سب حاألزواج واآلباء  بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة أن    فاليونيسـي 

 ةيرتيل وتربعمل املالية ولمسؤ اتمهاألت وزوجاى ال علنما تقع، بيليةملات ااراالقر ذختا اةليوم مسؤهيع علقت و،شالعي
 ."هوالرفا سيةاألسا الصحة"تقرير حول هذا الواو من صل  الفيف رب أكلة بتفصيسراده الذهل الرجوع متوسي. الفاألط

 رامضم يف صب ت  القانونية اليت  اإلجراءاتهم  أ كأحد ٢٠٠١لسنة   ٩ رقمية  نوال املد حأل ا نونا ق يلجاء تعد  -٧٩
 :ليشمل" ألسرةا بر "بارةع  معىنيلدحيث مت تعجل والررأة  املة إزاء أدوار ومسؤولياتنمطيلا قفوا املتعديل

وإذا  ،ةجوزالة  ر األس ربن  وكتا  عنه هيلية أو خت  األردنة  سيأو فقده اجلن  ه   ويف حالـة وفات    األب )أ( 
 فصل؛ من مدينبقيد ئلةعا فتر دع أوالدهامجه زو كلليصرف  هجوز نم رثأك هلن كا

 ؛املدين يلسجلتيات االغ لكوذكة ملامل ة عنعقط املتاألب أو غيبتهفقد  يف حالة وجةالز )ب( 

 .هوزوجترة  رب األس حالة وفاةيفني جوري املتزناً من غ س األوالدأكرب )ج( 

لسلبية اواقف ملمهور وتعديل ا اجلفقيثة لت شاملتنظيم محال ت حوللفطلا حقوقنة جلة يوصبت لق يتعفيما -٨٠
 قوقحب يف اجلمهور  لتثق احلكوميةة وغري   احلكومي تهاة اجل بذولة من كاف  امل دوهجلاعدد  تتمبشاركة علماء الدين،    

ا ذ هيفاإلسالمية  نلشؤواألوقاف واة روزاد وهجت نم تضد وقية،اوم السانألديا كانة يفن مم لفا للطفل ومبلطا
 :يلما يار مملضا

عة ذازة وامل ف املتل باألطفال وخباصة قة  لتعملة ا عجلم ا خطبو  ين الدي واإلرشاد دروس الوعظ    ولمش )أ( 
 يف بناتل اةيبترية  أمهة،يف الصيةلعطاألبناء وال ةلطفل، تربيا دض العنف األسري ال،األطف تربية: التاليةعات ملوضوا

 ؛مالساإل يف اإلسالم، كفالة األيتام

 لساجمل جلان   نها وم ةفولط ال ةمايان متعلقة حب   يف جل   عـدد من موظفي وزارة األوقاف      مشـاركة  )ب( 
 ؛ةرسأل اةيامح إدارة شروع مقيفرو ة،أق الطفل واملربرنامج حقو/فولةدة للطحتسكان، ومنظمة األمم امل للاألعلى

ة لطفولاالعناية ب ول   ح ةيبيرتد  عمل شر و اف يف وقألا وواعظات وزارة    ووعاظ أئمة   مشـاركة  )ج( 
 رةكاملب فاهيم الطفولةيب على مخط ٦٠٠ دريبت مت ة حيث من اململك والوسطم الشمال واجلنوبيأقالت يف عقد
ين  الذطفالع األم تعاملل وا ،اءةسإلن ا ل م فطلية ا محام  يهافمو ،ةركبملا ةلوفلطابعناية  لا: اليةلتاوعات  ضوامل لتمش
 نيبردم وإعداد   ،ةرملبكة ا لطفولال ا ة يف جم  عء اجلم خبطبا صا اخل رييبدلتلدلـيل ا  ا  وإعـداد  ، لإلسـاءة  عرضـوا ت

 طفولة املبكرة؛لاب يةالعنمتخصصني يف ا
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 اتياغ ل بنيدرخبصوص إعداد م  عمان   - فاليونيسيب  تمك وزارة األوقاف و   نيقية ب افت ا توقـيع  )د( 
 .بكرة املفولة بالطماالهتماى  علبريتدلا

 )٣ ةادامل (ىل الفضلف الطاحلصم -٢ 

 يتهاصتو وية،اقتفن االم ٣ يف املادة الوارد ى الطفل الفضلام ملصاحل الع املبدأمالحظات اللجنة حول اتباع -٨١
ـ   يةنت األرد االتشريعو ستور الد  يف ر االعتبا نيبع هذا مبدأ يؤخذ     ن إ - فيها   هجتسيد لكفالة   اتلتشـريع  ا راجعةمب
عتبار ذلك با  و ألردينتور ا سلدا ى يف ضللف ا  الطفل احلصم ددحير  اش مب د نص جوي ال هن أ إال،  ةل الص تذاظمة  نألاو

أنه مت ذكر هذا املبدأ     ، علماً ب  ةظمناألو تاعيشرلتاو ننيواقلا هابوجن مب ست ليتا ة العام دئاملباد   حيد الدسـتور أن  
 .٢٠٠٤صراحة يف مشروع قانون حقوق الطفل لعام 

 دسيلكفالة جت  نونيةاديالت الق عتلدابري اإلدارية وإدخال ا   لتعات وا شريتلاعة  جمرا حول   جـنة وصـية الل  ت -٨٢
 ٢٤  رقم نوقانقتة وهي   مؤوانني  بقصادرة  لعدلة ا انني امل بعض القو  فاًال س نارد أو قدف،  ضلىلفاطفـل   لا صـاحل م

 ٥١ قمر مللع، وقانون ا  ٢٠٠١ ةنسل ٨٢م  قرؤقت  ملاة  صيخشلاوال   األح قانونو ،٢٠٠٢ وتعديالتـه حىت عام   
 رةدالصا ٢٠٠١ لسنة األحداث وكقبة سل رام نانوق فيذ تن ليماتباإلضافة إىل إصدار تع   هـذا   و ،٢٠٠٢لسـنة   

 .٢٠٠٤قانون حقوق الطفل لعام  ومشروع ، األحداثوكسل ةبقون مراانق من ١١دة اامل أحكام إىل داتنسالبا

 .فضلىلالطفل ا مصلحة مببدأ ملستجدة اليت أخذتا يعاتلتشراما تضمنته نورد أدناه و -٨٣

 داثح األنانوق )أ( 

ه تيالتعدو ١٩٦٨ لسنة   ٢٤قم   ر ن األحداث نوايف ق فل  الطة  محاي ثين ح ملطفل الفضلى    ا حلاصم  مبدأ يـربز  -٨٤
 يفة  وبقلعابيق  طت لدى و كمةا احمل ات قبل وأثناء إجراء   ههتدف إىل محايت   تناامض ن م ثدللح رهف و ملا،  ٢٠٠٢حىت عام   

 إىل رعاية جاتحمل اطفللد بارملتشا الطفل فصونون، فضالً عن تعديله ل  للقا فاًخمالالً  احلدث عم كاب  لـة ثـبوت ارت    اح
ج املشروط والتدابري البديلة    يـة، ومـنعه لتوقيف األحداث يف مراكز اإلصالح املخصصة للبالغني وكفالته اإلفرا            اومح

 يف ٢٠٠٢ نةلس ٥٢ مقرؤقت  ملا اثن األحد و قان نة يف مضت امل تاليدالتعاصيل  فتد  رتو. للعقوبـات السـالبة للحرية    
  .ث قضاء األحدال يف جماةلتشريعياتطورات الرق إىل لتطدى ا ل،)ج(٥لبند ار، قريت ال هذانم  حاءلفصلا

 قانون العمل )ب( 

ى تضمل مبق لعوزير ا عن   رد صا رراوحدد ق  ،ايندلبيق معايري السن ا   طت للحدث    األردين عملون ال  قان كفل -٨٥
 فترات كما حدد  الصحة،ب رةاملضرة و ط اخل مال األع ،١٩٩٦ نة لس ٨ رقملعمل  ا نوانن ق  م ٧٤أحكـام املـادة     

 فل،لط اوقق حتفاقيةاو ل األطفال،لدولية لعم ايرياعمل ا معسبنايتا مبيل غتشلاوط  وشر،لعطلحة وا والراغيلشتلا

 ل الطفاحلمصاعي ر تليتا ٢٠٠٢ نة لس ٥١ه رقم   عديالت وت ١٩٩٦ نةسل ٨ قمرالعمل   نوناق اصيل مواد  تف وتـرد 
 .تصاديقالستغالل اال اول، ح٨البند تقرير، لا  هذا حاء منفصلل ايف فضلىلا
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 ميعللتا وبيةترال ننوقا )ج( 

ي وه) يمازلاإل (ساسياألم  يلعتال مرحلة   ١٠ ادةملا يف ١٩٩٤ ةنس ل ٣ مالتعليم رق لتربية و  قانون ا  حـدد  -٨٦
م اإمتل  ب التعليم ق   من بلطالفصل ا ي ى، فال ضلفل الف طلا احل ملص خياً، تو لطفلمر ا ن ع عشرة م  ةسداحـىت سن الس   

   :                                                                 وللعناية مبصاحل الطفل الفضلى، عملت وزارة التربية والتعليم على اآليت.رهمن عمة ر عشدسةاسال

                                                                       ع يف إنشاء رياض األطفال حبيث تكون متاحة بكلفة منخفضة لفئات اجملتمع املختلفة؛     التوس - ١ 

           ً        سنوات جزءاً من     ٦- ٥                                                                             السـعي ألن تصبح السنة الثانية من التعليم قبل املدرسة للفئة العمرية              - ٢ 
                             التعليم األساسي اإللزامي اجملاين؛

            إنشاء رياض    )                  الرحبي وغري الرحبي   (     ومي                                                         االستمرار بالسياسة القائمة بأن يتوىل القطاع غري احلك        - ٣ 
                 األطفال، وإدارهتا؛

                                                                                             دعم وتشجيع القطاع األهلي التطوعي إلنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية لألطفال وتقدمي خدمات جمانية          - ٤ 
                                                                                              أو مقابل رسوم منخفضة لفئات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة لذوي الدخل املتدين وبطيئي التعلم واملعاقني؛

ـ  - ٥                                                                                    ع املسـتوى األكادميي للمربيات يف رياض األطفال حبيث يصبحن من اخلرجيات اجلامعيات                 رف
                    املؤهالت يف جمال ختصصهن؛

                                                                               التوسع يف برامج التدريب يف أثناء اخلدمة للمربيات والعامالت والعاملني يف رياض األطفال؛ - ٦

                             املتطلبات الفنية واملرافق                                                                   تطوير املعايري واألسس املعتمدة لترخيص رياض األطفال ويشمل ذلك         - ٧ 
                   والتسهيالت املكانية؛

                                                     تطوير الربامج واملناهج واملواد واألدلة للمربيات ولألطفال؛ - ٨

                                                                                                 تفعيل اإلشراف التربوي على رياض األطفال من قبل وزارة التربية والتعليم حبيث يتوافر العدد               - ٩ 
  .        ل املدرسة                                                الكايف من املشرفني التربويني املؤهلني يف جمال التعليم قب

                                                                                                        ويف ضـوء مـا ذكـر، فقـد مت الـبدء بفتح رياض أطفال يف املدارس احلكومية منذ العام الدراسي                      -  ٨٧
     ٢٠٣   ،      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣                                                                         ، ومت التوسع يف هذا املشروع حيث بلغ عدد الرياض يف العام الدراسي                  ٢٠٠٠-    ١٩٩٩

   .       ّ   شعب صفّية

  قانون حقوق الطفلوعشرم )د( 

. ىلاحل الطفل الفضصم طفل على رعايةلا روع قانون حقوقن مشمامة كام الع األحب قةعلتامل) ج(٣ادة  مل ا صنت -٨٨
ـ ك لق به، عتيي إجراء أاذ خت ادى عنلحل الطفل الفضصامل ةويى إعطاء األوللمشروع القانون ع  من٦ ةا تـنص املـاد   م

 .ق أي من والديهتنص على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختاذ أي إجراء حب) ب(٩باإلضافة إىل أن املادة 
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 لافطل الدولية اخلاصة باأل العمتااقيفتان على عدد من در األمصادقة )ه( 

 سنة  يفلطفا األ ل عم لأ أشكا و على أس  ءلقضاا أن بش ١٩٩٩سنة   ل ١٨٢ اقيةالتفلى ا  ع دنرأل ا قصـاد  -٨٩
ل  من عم  للحد  ينالوطع  ورشملا"اقية  فتا ةيل الدو العملظمة   من عاألردنية م مل  لع ا رةزا و عـت قو ، كمـا  ٢٠٠٠
 ، املهين بوالتدري الدراسة دمقاعإىل  م  هتعادإمل و لعا ق سو نفل م ط ٣ ٠٠٠إىل رعاية   يهدف  لذي   وا ،"الاألطف
وقد . ة إىل املدارسدوع النم الألطفا مكنيني لتلامعطفال الألسر ا أمنسرة  أ٥٠٠ ىلت إاعداسامل  إىل تقدميإضافة

ألسر بوجود أطفاهلا على مقاعد الدراسة وذلك تطبيقاً للخطة         ربطـت كافـة اخلدمـات االجتماعية املقدمة ل        
 .٢٠٠٦-٢٠٠٤االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية لألعوام 

 )٦ادة امل(اء منال والبقاء و احلياةيف الطفل حق -٣

 التشريعات األردنيةيف  كما ورد ياةحلا  الطفل يفحق )أ( 

احلق يف   اهذة  يحلما رع األردين نصوصاً  شوضع امل  اة، فقد ي يف احل  لاألردنية حق الطف   اتالتشريعتكفـل    -٩٠
ـ  دة قبل الوال امة لحمرعات حلماية الطفل وهو يف     ريى تش لاألردين ع عقوبات  ن ال وقان صنإذ  : التشريعاتف  لتخم
صت هو ما ن   اإلجهاض و  اتلعقوبا قانون   ث جرم حي ،حمر ال يف ننياجلن  منذ حلظة تكو   لةملرحاه  ذه بدء   عتـرب او
  من٣٢٥و ٣٢٣و ٣٢٢ داملوالك ذك هيلع ت نصام و١٩٦٠ ة لسن١٦ت رقم ا العقوبنمن قانو ٣٢١  املادةيهعل
 .ت، إال يف حالة تعرض حياة األم للخطر بعد أن جيمع األطباء على ذلك لسالمة األم احلاملبان العقوانوق

ـ  -٩١ ـ عقوقـانون ال   صن ددة أدناه، مع تشديد    حمل ا تالاجمل ا يففل  لطا يةما مواد عديدة حل   علىت األردين   اب
 :العقوبات يف احلاالت اليت يكون فيها املعتدى عليه طفالً

اختصت   املوادذهوه. ٣٣٨ املادة حىت ٣٣٣ يف املواد من وذلك  اجلسديالعنف الطفل من محاية -١ 
 يدسجلاعنف  لا ن ضم  ويدخل إنساناً حياً إليذاء باعتباره   ض ل عرجسده من الت  ة  مال س فل يف طة لل جلزائياية  ماحلاب

 .لعقوباتا نن قانوم ٣٢٩و ٣٢٨و ٣٢٧و ٣٢٦  املواديها نصت علما ذهو تلقلائم جرا

انون ق من   ٣٠٢ و ٢٩١ و ٢٨٧املواد  ه  صت علي نا  مو  ه و هريتحى  ل ع ءادتالعن ا م لطفل ا محاية -٢ 
 .تابوقالع

 ٢٧٩ يف املواد وذلكات وبالعق  قانون يفاحلياة طفل يفلاق ح أن هناك مظاهر أخرى حلماية كما -٣ 
 .٤٨٧ و٢٨٨و

ـ  وردأ -٩٢  رأةملاإلعدام با ة  وبعقنع تنفيذ   مي اًة نص ئيازجلا اتمكاحملا لوصن أ ومن قان  ٣٥٨رع يف املادة    املش
 . ياةاً على حق الطفل يف احلحفاظ وذلك ،أشهرة ثالثضعها بعد و با م إىللاماحل

 صتة حسب ما ن   دوالالد  بعا   م  مرحلة يفة  يا احل فل يف ط ال ق ح ةمايحلني  نقوادين  راأل  أورد املشرع  كما 
 ري لتقص سباحلببات  عقو ى العقوبات عل  ونانق ن م ٢٩٠ ةدا امل تصا ن مك. تاب من قانون العقو   ٢٨٩ املادةعليه  
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 نصت إذياة  لطفل يف احل   ا حق يةص األحوال الشخ  جل قانون ا ع دقول ري،غص بال  العناية يفي  و الوص يل أ لواو  أد  لالوا
 ).رير األويل من التق١٣الفقرة  (اهدلولم األإرضاع  لىعنه  م١٥٠ املادة

  الواردة يف قانون العقوبات٣٤٠ ةداحاالت القتل فيما يتعلق بامل )ب(

 يتعلق امة فيييزيالتم لةمملعاث احي منت، ابقوالعن ونن قام ٩٨ و٣٤٠ تنيادون املال هتنة حوجلساؤل الت -٩٣
، علماً بأن هذا املصطلح ليس لـه أي مصدر "شرفلجرائم ا "أخذ البعض يطلق عليها     بسـورة الغضـب واليت      

قانوين يف التشريعات احمللية األردنية النافذة، فهناك ما يسمى باألعذار املخففة أو احمللّة اليت جاء هبا املشرع األردين 
 . بنصوص حمددة على بعض اجلرائم

 يف ويايس ل ٢٠٠١ة   لسن ٨٦رقـم  ت  ـؤقت امل باوقلع ا نونقا جبو مب ٣٤٠ة  دملاانص  لقـد مت تعديل      
 ميةر اجل من العذر احملل يف هذهةدستفااالزنا، وإلغاء الرمية  جباًسبلت مر لآلخزوجنيال دح مفاجأة أالعذر املخفف بني

 :لتايلمادة كالجلديد للنص ابح ا أصثحبي

 ابسهه حال تل  اتخوأأو   وعهرف أوأصوله  إحدى    أو هجتوز ب ئفوج من   فخفمل من العذر ا   يستفيد -١ 
ـ   ءداما اعت هيل ع دى اعت و قتلهما معاً أ   وأا  ين هب يز  من أو قتل  لاحلاقتلها يف   ف عونا أو يف فراش غري مشر     ة الز ميرجب
 .ائمةهة دو عا أاءإيذ ح أوأو جر تضى إىل موأف

 راشأو يف ف   انة الز رميسه جب لبت ل حا اوجهت بز ئفوج وجة اليت  من العذر املخفف ذاته الز     يستفيد -٢ 
ـ   عليهماو  عليه أ تدت  و اع  أ عاًتهما م  يزين هبا أو قتل    منزوجية فقتلته يف احلال أو قتلت       ال نك مس وع يف مشرري  غ
 .ةة دائمو عاهء أإيذا وت أو مإىلى ضفأ ءادتعا

 أحكامليه   وال تطبق ع   العذر من هذا    دن يستفي مق  ي حب عرفاع الش د جيـوز استعمال حق ال     وال -٣ 
 .ددة املشفلظروا

ـ اقو -٩٤ ـ  تم ة ب للمطالثفةكم ةحبمل إلنسان اقوقح لاجم العاملة يفومية كاحل ري غتايئاهل وتامنظ امل ض بع
نص ـض إجراء أي تعديل يف هذا السياق مبا فيه تعديل           س النواب رف  لـجم ماً، لكن ات  إلغاء ٣٤٠ة  ادمل ا بإلغـاء 

، إال أنه بالرغم من ذلك ما زال معموالً ٢٠٠١ة لسن) ٨٦(رقم ؤقت ت املباوقلع انوقان جـب و مب٣٤٠ة  دملـا ا
 . بالتعديل الذي طرأ على نص املادة املذكورة حالياً

ن  من قانو  ٩٨ دةاإلغاء امل أو   ديلعبتق  يتعلما  في إجراء   أيذ   يتخ ه مل نأكومية  حلا ريغ  املنظمات ظحالتو -٩٥
ـ  تقوبـا الع ـ  قةتعل امل ة رؤي قطلك، حيث تن  ذل ب يدةعدل ا تباطالملا مغة الغضب ر  روس ةلاح يف ر املخفف ذعلاب
  .فعهاا دوت كانمهمان وناالق ب عليهاقاعي ميةرل جتر القباعتمن اوص صخلاهبذا ة يمحلكو غري اظماتنملا

وتؤكـد احلكومـة من جانبها أنه ال ميكن املساواة بني العقوبة فيما يتعلق جبرائم القتل، وال بد من األخذ بعني                      -٩٦
 على أن االستفادة من العذر املخفف تكون        ٩٨ها ارتكاب جرمية القتل حيث تنص املادة        االعتـبار الظـروف اليت مت في      
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لفاعل اجلرمية الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غري حمق على جانب من اخلطورة أتاه اجملين عليه، وما                     
 .نها وهي يف الواقع مقتبسة من تلك املرجعياتيرد يف النص مبدأ قانوين تأخذ به كافة املرجعيات القانونية خاصة الغربية م

 توفاقملو ا ءانسلاية يف مراكز اإلصالح والتأهيل ل     حلم توفري ا  عن التدابري لالستعاضة    اختـاذ  )ج(
 رفلشابق لعتت على خلفيات قضايا

 -ن  هتا حي لى ع فاظاًح اتقوفاملوساء   للن السجن ية غري اماحلن   م  حول إجياد أنواع أخرى     اللجنة توصية -٩٧
 .ال اجملا هذة يفرمسيل ارية وغيمس الراتدرباملانورد بعض 

الرعاية الواردة يف   و ةيامحل ا ريداب ت لالمن خ  للحماية والرعاية  ت احملتاجات يافتاللتعامل مع    ا تمي -١ 
 ةايعؤسسة للر  م يف ياتفت ال عث توض يتعديالته ح  و ١٩٦٨ لسنة   ٢٤ مـن قـانون األحـداث رقم         ٣١املـادة   

ز اإلصالح ك مراإجراءات االحتجاز يفدل والرعاية ب ايةمة حبماية ورعاية الفتيات احملتاجات للح    جتماعية خاص الا
ـ أتلاو ويـتلقني فيها كافة الربامج االجتماعية والثقافية والترفيهية، علماً بأنه قد خصصت مؤسسة أخرى               ،ليه

 . عن ثالث فتياتن ومل يزد عدد الرتيالت احملكومات فيهاانوخالفة الق مبتهماللفتيات املت

 ة،األسراية  محرا د نظامروع من إعداد مش٢٠٠٤يف أوائل عام  ماعيةجتال اةرة التنميزاانتهت و -٢ 
 وأصبح  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١نشر يف اجلريدة الرمسية بتاريخ      و ءاروزال لسن قبل جم  م وعشرملاا   هذ إقرار مت دوق

ن للعنف  ضرعوايت يت لء ال نسال لل لتأهية وا ماي احل وفري ت  إىل يةبصورة رئيس   هذا املشروع  فهدوي. نـافذ املفعـول   
 مل  الذين املرافقني هلن من فئةنقبال أطفاهلت اسكن وتقدمي اخلدمات التشخيصية واإلرشادية هلن، مبا يف ذلهلابواستق

ر ومن املتوقع إنشاء دا   . ر العم نم سةماخلوا ا زوجا يت مل نصة مم ا خ تالاح يفت و اسنوث  الثرهم  اتـتجاوز أعم  
، علماً بأنه مت استئجار املبىن ورفده بأغلب االحتياجات من األثاث وخصص ٢٠٠٥محايـة األسرة يف مطلع عام      

 شـاغراً وظيفـياً من احلكومة للعمل فيه، وقد مت االطالع على جتارب مماثلة للبيئة األردنية يف دول أخرى                    ٢٦
 .٢٠٠٤ لسنة ٤٨رقم ة سرألور محاية ا دامنظ ٦ رقم فقر ويتضمن امل.كتونس والسلطة الفلسطينية واملغرب

) يةردن األأة املردحتاا(مية وكحلا ات غريملنظما دىإحمت اوعلى صعيد العمل األهلي التطوعي، ق -٣ 
، ١٩٩٩ عام يف" ساءنلليافة ضر دا "تتحتفث اي حن،هلافطألعنف ولضن ر يتعاللوايت ءساـ للنؤقتجأ م ملتوفريب

 الرمسية وغري رىخاألات  سسؤملن ا وم ،يفات اهل  اإلرشاد طخ جمان من بر  داخلياًولة  حملاحلاالت  تقبال ا سبات  وبـدأ 
هر، شأ ىل ثالثة إو أسبوعأ أيام ةبضع من ةلضيافا ردا  يفاء النسإقامة مدة ، وتتراوحألسرةية اامثل إدارة محية مسرلا

ـ    اء سالن يافةلضادار   قبلتتس ان من األحي  ري كث ويف. اقها إجياد حل هل   رغ يست اليتدة   وامل لة،كيعة املش حسـب طب
ـ ا ـ  تافنملع  ،ةسسؤل أخصائيات يف امل   ل من قب  نفسي واالجتماعي لألطفا   ال تقدمي اإلرشاد حيث يتم   أطفاهلن   عم
 .ختصةمل ااتهمع اجل ةيحصالو يةمليتعالأوضاعهن  بعةمتاو

 ةعتابلافة   الضيا ات دار ما من خد  وداستفا نل الذي افطألاوساء   الن دناه عدد  أ النوداجلويوضـح    -٤ 
 .اهلاتفي  خط اإلرشاداتومن خدم ،ةيناألردأة  املرادحتال
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 النساء واألطفال املستفيدون من خدمات دار الضيافة وخدمات خط اإلرشاد اهلاتفي

 األطفال
 خلط نواملراجع
 يفتاهلا داشاإلر

 ناملرافقو األطفال
ر يف دات لألمها
 ةلضيافا

 نولواحمل األطفال
اية مح ةران إدم

 ةرسألا
 االتاحلعدد 

 السنة )ساءالن(
/  كانون األول  ١١ : الفـترة من   يف ٣٤ ١ ١٦ ٣١

 ١٩٩٩ديسمرب 
٢٠٠٠ ٤٢ ٦ ٧ ٣٨ 
٢٠٠١ ٤٣ ٤ ١٦ ٣٠ 
٢٠٠٢ ٦٦ ١٥ ٢٢ ٥٢ 
٢٠٠٣ ٧٧ ٥٢ ٤٨ ٦٣ 
٢٠٠٤ ٨١ ٩٨ ٤٠ ٧٠ 

 ٢٠٠٤-١٩٩٦النساء املستفيدات من برنامج خط اإلرشاد اهلاتفي لألعوام 

 السنة يلعدد املراجعات اإلمجا
١٩٩٦ ٦٠٠ 
١٩٩٧ ١ ٠٩٧ 
١٩٩٨ ١ ٠٠٠ 
١٩٩٩ ١ ٣٥٠ 
٢٠٠٠ ١ ٤٥٧ 
٢٠٠١ ١ ٧٥٢ 
٢٠٠٢ ١ ٦٥٠ 
٢٠٠٣ ١ ٨٥٠ 
٢٠٠٤ ١ ٨٠٠ 

 فال طاأل ةايحب  الطرق اليت توديحوادث )د(

 .الألطفاح ا بأرويديت تولق ارالط ثداو حوقوع  معدلاعفت ار اللجنة إزاءققل -٩٨

ـ نـورد     وع منسبتهم إىل اجمل  ململكة و يف ا  السري   وادثحب  نيبصامل ا لاطفأل بعدد ا  يةدوالً يتضمن إحصائ  ج
 فال يف  األط  من ىلتلق وا حىرجل ا  أعداد أنه  نم لتديس،  ٢٠٠٣-١٩٩٨ تاونسلل تايفالكـلي لـلجرحى والو    

 .هبا ستهاني كلة الشم كلتش ال ال تزقرطالث ادوح

 ٢٠٠٣-١٩٩٩نسبة الوفيات من األطفال حسـب الفئة العمرية لألعوام 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

 السنة 
 

 الفئة العمرية
 ٥ �صفر  ٪١٣,٦ ٪١٤,٣ ٪١٢,٤ ٪١١,٦ ٪٩,٧
١٠ - ٦ ٪٧,٤ ٪٩,٠ ٪٩,٢ ٪٩,٩ ٪٨,١ 
١٥ � ١١ ٪٥,٣ ٪٥,٥ ٪٥,٥ ٪٤,٩ ٪٦,٤ 
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 ٢٠٠٣-١٩٩٩نسبة اجلرحى األطفال حسب الفئة العمرية لألعوام 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 

 السنة 
 
ئة العمرية      الف

 ٥ �صفر  ٪٩,٨ ٪٩,٥ ٪٩,٢ ٪٨,٧ ٪٨,٣
١٠ - ٦ ٪٩,٩ ٪٩,٧ ٪٩,٨ ٪٩,٣ ٪٩,٠ 
١٥ � ١١ ٪٦,٦ ٪٦,٩ ٪٦,٤ ٪٦,٢ ٪٦,٣ 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩معدل نسبة املصابني األطفال حسب الفئـة العمرية لألعوام 

١٩٩٩ ٢٠٠٠ 

 السنة 
 

 الفئة العمرية          

 ٥ �صفر  ٪١٢,٣ ٪٩,١
١٠ - ٦ ٪٨,٧ ٪٩,٥ 
١٥ - ١١ ٪٥,٢ ٪٦,٥ 

 موعاجملإىل م هبتنسة ولكمملا سري يف الثادوحبني  املصاباألطفالعدد 
 ٢٠٠٣-١٩٩٨ للسنواتوفيات جرحى والللي الكل

 السنة اجلرحى الوفيات
 األطفال نسبة
 اتيوف المن
 كليلا

 الوفيات
 ليالك

ن مقل أ األطفال
 سنة ١٥

 األطفال نسبة
 اجلرحى من

 ليكلاى حراجل الكلي

 األطفال
 ١٥ منقل أ

  سنة
١٩٩٨ ٤ ٧٦٦ ١٧ ١٧٧ ٪٢٧,٧ ١٩٢ ٦١٢ ٪٣١,٤ 
١٩٩٩ ٥ ٠٠٨ ١٩ ٠١٥ ٪٢٦,٣ ١٧٨ ٦٧٦ ٪٢٦,٣ 
٢٠٠٠ ٤ ٩٢٣ ١٨ ٨٤٢ ٪٢٦,١ ١٩٨ ٦٨٦ ٪٢٨,٩ 
٢٠٠١ ٤ ٧٨٤ ١٨ ٨٣٢ ٪٢٥,٤ ٢٠٠ ٧٨٢ ٪٢٥,٥ 
٢٠٠٢ ٤ ٢١٤ ١٧ ٣٨١ ٪٢٤,٢ ٢٠٠ ٧٥٨ ٪٢٦,٤ 
٢٠٠٣ ٤ ٣٥٤ ١٨ ٣٦٨ ٪٢٣,٧ ٢٠١ ٨٣٢ ٪٢٤,١ 

 .٢٠٠٤ سرية الدائر: املصدر   

ـ  -٩٩ ـ  ا وميق رب عورية روعية املتل زيادة الا جمة يف  بالغ دهو جب ١٩٩٦م  عا يسهتأس ين منذ درد املروري األ  ملعه
 يدمخمستول  فاط األ نيبة  ص خا ريةوراملفة  اقثلا  من حالةق  لخو ،تاعماجل اإلعالم ومن خالل املدارس وا     وسائل

ـ لا  تعكف اآلن   املرورادث  ون ح مة للحد   ملي خطة وطنية شا   رورملا عهدملاقد وضع   و. تباكرمل ا قيئوسـا رق  ط
 .وزارة التربية والتعليم على تطبيقها

أطلـق املعهد املروري األردين موقعاً إلكترونياً يعترب نافذة للتوعية املرورية، ويشتمل على برامج للتوعية               -١٠٠
كما قام بإنتاج برنامج    . تسليط الضوء على مشكلة احلوادث املرورية     والـتعريف بالقوانني واألنظمة املرورية، و     
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 يتم تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم على كافة ١٨ إىل ٦للتعليم اإللكتروين املروري لطالب املدارس من سن 
 .املراحل الدراسية

 وإنشاء ةحيصح ال ةيرورمل ا مارساتمل ا ىلع لافطدريب األ يم وت لعكز لت  مر عهد إنشاء امل طخط لشـم وت -١٠١
 يقع رق اليت طلدث ا  حوا د من  احل هبدفور،   املر دعتعمال قوا سن ا سح لى ع لطفا األ يبدرتلية  ررو م ئق حدا ةعد

 راطخ للتنبيه إىل أليوميةا ية يف الصحف مجاهريإعالميةحني وآخر محالت  ني  م ب اق ت ا، كم طفالألا منضـحاياها   
 ". يعاًهددنا مجي رور خطر املحوادث"الت مه احلشعار هذو، لطفااألب قعل يتاميف ةخاصلطرق و اثداوح

 ةشاامل تايفة و نسبأن أعلى    ٢٠٠٣لعام   يررة عن املعهد املرو   صادلادث املرور   وا إحصائيات ح  تودل -١٠٢
 وفاة من   ٦٨ يف املائة بواقع     ٢٠,٤ ايلو ح  بلغت ث حي ،واتنس ٥ عنم  هرام أع لقت نلذيال ا فطألانـت بني    كا
كما بينت هذه اإلحصائيات أيضاً ولنفس العام بأن الوفيات بني الفئة العمرية . ٢٠٠٣ ما علالخ فاةو ٨٣٣صل أ

 وفاة ٣٤ سنة بواقع ١٥ إىل ١١ وفاة تلتها الفئة العمرية من ٥٥ سنوات احتلت املرتبة الثانية بواقع ١٠ إىل ٦من 
 . وفاة١٦ سنة بواقع ٢٠ إىل ١٦مث الفئة العمرية من 

سن على  ث  حل، وا هةج من   ةياملرور التوعية   يفكث ت  يف ةاحلكومي غريية و موجلهات احلك ود ا جه داضتعوت -١٠٣
شروع  مقد نصوري، لسا وادثح مرتكيب علىرادعة قوبات ال فرض العرى لضمانة أخ من جهنونيةاقت اليالدعالت

  بيئة  يف يشعلاو لق التن قه يف حوكفالة  ،  لفرورية للط  امل ةمسال ال نماض لىعمنه   ١٦ادة  امل  يف الطفلق  قو ح قانون
 .رورية آمنةم

 )١٢املادة ( آراء الطفل احترام -٤ 

ـ  -١٠٤ ون، نود القا د لألردنيني ضمن ح   تعبري وال لرأيية ا ان حر مى ض ل ع  األردين ر الدستو ن م ١٥ة  دا امل نصت
 متمتعاً حبقوقه ىبقي إنه ف،لأما الطف. ةمسؤوليل لدينطن األرواملاض عرل تاجملاا ذ هيفهبا  مولع القوانني امللفةافمخ
 .و خالف ويل أمره القوانني املعمول هبالىت ح

 أن إالئه، ا عن آرريو التعب أراراته  ق ختاذيف ا حلق   ا فلطلا تعطي  التشريعات احلالية  يف وصنصجـد أيـة     وت  وال -١٠٥
ن م) د(٣ ادةوقد نصت امل  ا  ، كم )١٧٧-١٧٤رات  قفظر ال ان (تلفة املخ اإلعالمئل  اس و  عرب عبريتال حق   رسا مي فـل طال

 . صه خت اليتمورمشروع قانون حقوق الطفل على حرية الطفل يف التعبري عن الرأي، وحقه يف املشاركة يف مجيع األ

اية ع، من قانون ر)ط(د نلب ا٣ادة املأكدت  فقدهم، ئاآرن تعبري ع اليفهم قني حقاعملا ةعاير قانونل فكوي -١٠٦
 املعاقني يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة هبم، كما ضمنت املادة ى مبدأ حقل ع١٩٩٣ة ن لس١٢ رقم املعاقني
على مساعدة فنية ل  احلصويف نيكتشملاتهمني أو مل انيقعااألطفال امل قزائية حجلا اتاحملاكمصول أنون  من قا٢٣٠

 .ة عادلةماكحمات ءجراإمن حصوهلم على تضو ،هتمعاقامع إمتخصصة تتناسب 
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 )٣٧ و١٧ و١٦ و١٥و ١٤ و١٣و ٨و ٧املواد ( يةندات امليرق واحلوقاحل -دال 

 )٨ة دا وامل٧دة اامل (ةليئلعاات الصالوية و واهلةنسيسم واجلالاحلق يف ا -١

 فللطنسية اج )أ( 

 يعترب أردين اجلنسية    ١٩٥٤ من قانون اجلنسية األردنية لعام       ٣ني بأنه مبوجب الفقرة الثالثة من املادة        نـب  -١٠٧
 .ب متمتع باجلنسية األردنيةكل من ولد أل

  اجلنسية نعدامة اال حن م الطفلةيامح )ب( 

من ة اهلامشية يردن األةكملاملذي ولد يف ل الطفلا أنعلى سية انون اجلن ق من٣ملادة  الفقرة الرابعة من اصنت -١٠٨
 محاية للطفل ربعتي مما ،ةيندراألة ينسجلا تسب، يكـهة ليسنج ال  أوةيسنجلا لوهجموأب ردنية األ نسيةاجل  حتملأم

 .ية اجلنسماد انعلةحامن 

 فلاسم الط )ج( 

ن لك، دمهاو موليةند تسم عمساءن األم معني  منط باتباعنيدلي نص يلزم الواأال يوجد يف التشريع األردين  -١٠٩
 ىوعب د مبوجهعديل امسع تيطتلطفل يسان إىل أ إضافةطفال، ألء جيدة لمسايار أ على اختضحت ةميسالعة اإليشرلا
 .مرهأ  ميثله فيها ويلمةحملك ااممأ

 طفللا هوية )د( 

املتعلقة  ناتالبياعلى شتمل ي ب أنجي ةدوالل اليغ عنبتل اأنى علدنية املل نون األحواقامن  ١٥دة اامل تنص -١١٠
 .مكان قيدمهاا ونتيهما وديانتيهمه وماتهممإقا ل وحمماسيتيه وجننيلمالديه كي واامسامسه و وملولوداالطفل  سنجب

 )١٣ املادة(احلق يف حرية التعبري  -٢

إن حق التعبري عن الرأي هو حق دستوري لكل مواطن أردين، وبالتايل ليست هناك ضرورة إلفراد نص                  -١١١
خـاص مبنح هذا احلق لألطفال بصفة خاصة، وال يوجد فعلياً أي نص قانوين يف األردن يؤكد على حق األطفال              

بري عن رأيهم، وعملياً فإن األطفال األردنيني يعربون عن آرائهم يف الربامج واملالحق املتخصصة              حتديـداً يف التع   
لألطفال يف وسائل اإلعالم املختلفة، ومن خالل جمالس الطلبة يف املدارس اليت تضم ممثلني عن الطالب يتم انتخاهبم 

أكتوبر عام /نمية السياسية يف شهر تشرين األولويذكر بأن احلكومة قد استحدثت وزارة الت. من بني طلبة املدارس
 ويف هذه اخلطة الكثري من      ٢٠٠٤ اليت أطلقت مشروع اخلطة االستراتيجية للتنمية السياسية يف مطلع عام            ٢٠٠٣

 .البنود اليت تركز على مشاركة الشباب وجتذير حقوق الطفل

اإلذاعة  ال يففاركة األطشوي ملنيوم السلياء ا إحةيسيف فكرنمة اليونظ ممنم  بدعيةدناألر  اإلذاعةقطبتو -١١٢
 .ةيرمعلا تافئلا فلتأطفال من خمك هبا يشارال يقدمها وفألطاة بص خاجرامب  إعدادم يتثحي
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 ن أطفال اوع برمل رعبري مبش لترية ا  ح لطفل يف ق حق ا  بيال تط  جم يف ةيبلعراولوطنية  ا بجارتلا أبرز   ومتثلت -١١٣
 منرب حروالذي جاء ليكون مبثابة ، ١٩٩٧عام ) يةكومغري ح ةائينس ةئهي(األردنية أة  املرحتادا هلق أطيذ الدناألر

ي يسر التأس متملؤاد  قوقد جاء ذلك بعد ع    . رالقرا يوصانع لنيوؤسامل على ةرثؤم ةوق  وليشكل ةلوفحبقوق الط يعىن  
 املؤمتر  ة هناي خب يف تن، وا هوق وحق الطفل ب باشراً م تصاالًا تصل ت لمع أوراقة  اقشة عد نميه   ف تان الذي مت  ملللـرب 

 .ردن األلاطفأ انملبر ن مرة األوىلودلواب ان

 اهت مدةاحدو ةرودل مهباختنا تم ياًعضو ١٢٠من  الذي يتألف  ،ردنأل ا  أطفال ملانبر فهـدا أ وتشـمل  -١١٤
 خي تار يف شرة ع ةدسالسا وزاجيت ومل ه من عمر  ة عشرة بعغ الرا بلد  ق نوأن يك   لـه شحاملر يفرط  تشيان و تسـن 
  والسلوك واألداء اجلنسنيساواة بني املتعزيزولطفل،  اوق  ق حل ةليود ال ةاقيتفالاعزيـز أعمال    ت و  نشـر  شـيح، التر
ني كمتامة، وعلاة اياحل يف كةراشملوا طنةاوت املسؤوليا مال علىطفألا بيوتدر ،طيةقراميدلة افاقنشر ثوطي، اقرميالد
 .ىضلفلهم الحتصم ا فيه القرار مبيوعلى صانع املعي اأرل يف اريثتأن الفال مألطا

 تشرين ٣١ (٢٠٠٢ام عخر ا األردن يف أو ان أطفال لربمل) يةاحلال(ية  لثاناملؤمتـر العـام للدورة       ا قـد ُعو -١١٥
ريياً ضحتمتراً  ؤم ١٨  ةليو حص هو،  " بنا رديجأردن  "ر  ت شعا حت) ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢ -أكتوبر  /األول
رملان بت يف   ا احملافظ ممثلي باختناا  هلخال  ومت طفل،   ٢٠٠ يف كل مؤمتر منها حوايل        احملافظات، شارك  افة ك لتمش
حوايل ) اهليئة العامة لربملان الطفل   (لذكر أن عدد األطفال املشاركني يف برملان األطفال         ر با جلديان   وم .فـال طاأل

ناقشة مشروع قانون حقوق هذا وشارك ممثلون عن األطفال يف العديد من اللقاءات وورش العمل مل.  طفل١ ٦٠٠
 . الطفل واخلطة الوطنية الثانية للطفولة وكان ملشاركتهم دور فاعل يف تشكيل اخلطة وإبداء الرأي حوهلا

أُوجـد كذلك حمور متعلق مبشاركة الشباب يف مشروع استراتيجية التنمية السياسية اليت أعلنتها وزارة                -١١٦
 .ك من أجل تعميق مشاركة الشباب واألطفال يف احلياة العامة وذل٢٠٠٤التنمية السياسية يف مطلع عام 

 .ردنأل االطفأ انرملة حول بيفريع تةنشر ٦ق رقم رفوترد يف امل 

 )١٤ ةداملا (نيلداو ناجدولوا ركفلاحلق يف حرية ا -٣ 

 لصلفا يف    االتفاقية  من ١٤ة  دايف امل الوارد   نين والد وجدالفكر وال  ا حلق يف حرية  اتوضـيح ممارسات    مت   -١١٧
 .لتنفيذ العامةا إىل تدابريطرق لتير لدى ارقتلا ا من هذألف

 قباير السرواردة يف التقلومات ال املععلىت أ طريتتجدات ال واملسالتدابري التشريعية -٤ 

 يةنداملل اوحاألون نقالطفل يف ا توحريا ققوح ةيامح )أ( 

 ٩ نية رقم دملاستصدار قانون األحوال ا   منها   لسابقارير  التق يف   اردة الو وماتملعل ا مستجدات على طرأت   -١١٨
 :ييما يلفت ثل متتوذلك بإدخال عدة تعديال ١٩٧٣  لسنة٣٤ القانون السابق رقم اء وإلغ٢٠٠١ ةنلس

ب تمك  وذلك بإتاحة إمكانية القيام بذلك لدى أي       دةوال ال عن وقوع حالة  غ  يللتب ا  عملية يلتسه -١ 
ختصاصه كما كان ينص عليه     ا ن ضم ة الواقع تلذي وقع ااملكتب   غ إىل تبليالبلغ ب إلزام املُ  نم  دالبة  حـوال مدني  أ
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يغ عن الوالدة للتباتم ي أن" :ىعل ٢٠٠١نة  لس٩  من قانون األحوال املدنية رقم١٣ادة  نصت املإذ، القانون سابقاً
ون كيمكتب  ةداللواا ه حدثت فيليتاة هجلايف  نكي مل ا وإذاثهدويخ حرتان  ماًوم يالثنيث لالخ مكتب لدى أي

، وإذا متت ةاقعوبال يغهبل تخرين تا ماًوم يل ثالثنيالخ  التابع له بغ املكتله أن يبيلذي عر الخـتا  املغ إىلتبلـي ال
ت  احلاال يعمجيغ يف   بلت ال نكووي. هاثودح خماً من تاري  وني ي عسل ت الخ اهنع غيلتبلا بجية  كلم امل رجة خا دالـوال 

 ".يةغاهلذه ال عدامل ذجولنما ىلع

ـ  -٢   ناطوامل ية وذلك لضمان قيام   نوندة القا  مضي امل  دبليغ بع تل مت ا  ذاإبلغ   املُ  على اليةم مةار غ رضف
بلغ غرامة مقدارها ملا نم ىفوتست": ى أن عل،)ج(قرة الف ،١٣صت املادة نيث حعة رسغ عن واقعة الوالدة وبيتبللبا

 ".ةدا املذهمن ه )ب(و) أ( تنيرقفال  يفاليهاملدة املنصوص عي ضم دبع  التبليغ إذا متريعشرة دنان

 ليتاهة  اجلة يف يدناألرة  ليلقنصالتبليغ لدى   ا بإتاحة إمكانية    رء السف ثنادة أ لوال ا نعليغ  بالت هيلست -٣ 
 سنةل ٩قم  ريةدنملا لاحوألا نو من قان١٨املادة  يف ءاج ام سبح وذلك ،صختملا بتكمل أو إىل اسافريقصدها امل
 يفين  دألرال  صنلقا إىلها  غ عن تبليب ال كة جي لمج امل راسفر خ لا ثناءأدة  لت وال أنه إذا حص  ى  عل تصن يتلا ٢٠٠١

 .نونقان هذا ال م١٣ و٦ادتني  املىقتضص مبتملخاب ملكت اىل إأو صدها املسافر يقيتلا هةجلا

ـ ي -٤  حة  ص منق  حقتت الالزمة وال  االتحريم ب  القيا دالته بع جس يف   اقعة الو  هذه كتب امل ل أمني جس
 .٣٤ة اد امل عليهت نصاا مذليغ، وهبلتا

 ري غ ودلاملول  سجيت  يف هذا الصدد إىل أن التعليمات املعمول هبا تنص على جواز           أيضاًوجتـدر اإلشارة     -١١٩
لألطفال الذين (اعية معززاً بوثيقة قيد إثبات والدة الجتما تنميةلا رةزاومن كتاب   علىاًء، بنقتي وأ يف شرعيلا

  .)لألطفال اللقطاء من جمموعة جمهويل النسب(ن العام ـأو بوثيقة من أحد مراكز األم) ملستشفياتولدوا يف ا

واسم هنا،  اكوم اقتهيقودها  عتسا و اهرخيتا الوالدة و  ميوانات تفيد ب  بيى  ل ع غبليتل ا جذومن ملتشي نأ بجي -١٢٠
ه نسيتوج  إذا كان أردنياً   لوطينمه ا  ورق عاطقثة م والدين من ثال  الن   م ، واسم كل  )ىنث أ وأ ذكراً(نسه  وجولود  ملا
ة ئتعب وننيطواملة ايت تدابري لتوعا واجلوازةاملدني األحوال وقد اختذت دائرة. قمهر وينملدال إقامته ومكان قيده   حمو
 :الدهتم وذلك من خالل الوسائل التاليةهم فور ونغ علتبلي وا اجلددملواليدجيل ا تسنبشأ العام لرأيا

 ل ذلك؛حو امير العدمل اهاري جيملقابالت اليتاو" ملرئية واةعومسملعالم اإلا لئاسو"ن طريق عتوعية ال )أ( 

 ة واملدة زمالالق  ائثالوو" يدلواملتسجيل ا للالزمة  اروط  شلا" دليل اخلدمات حيث مت شرح       إصدار )ب( 
 ؛ةنيو القانةدملا يمض بليغ بعدتلااملستحقة يف حالة  ةيلاامل ةمارللتسجيل، وبيان الغة انونيالق

 جيب"ارة ب وضع عمتحيث  ة،رسل ألك ح متن اليت"لةلعائاتر ادف على ةدووجاملمة  العاتادشاراإل" )ج( 
 ."دوثها من حوماًي ثالثني اللخدة الالو  عنغبليلتا

 .٢٠٠١ ةسن ل٩رقم نية دملال احو قانون األ٧رقم رفق ويرد بامل 
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  التشريعات يف لفطلق وحريات اواية حقمح )ب( 

 يتضمن قانون .ي حلماية الطفلللعقالبدين وا العنف لع أشكا مجيرظية حلشريعري تتداباذ ة باختجنلل اتوصية -١٢١
 اتذو، وهي املواد قاب السريرقتلا يف تدرو ل من إساءة املعاملة واالستغالية الطفلالعقوبات األردين نصوصاً حلما

ــااأل ــيةرقـ  ، ٣٢٨/٢ ،٣٣٤/١ ،٢٧٩/٢ ،٢٩٨-٢٩٥ ،٢٩٤/٢ ،٢٩٣/٢، ٢٩٢-٢٨٧ ،٢٨٥: (م التالـ
وسيتم التطرق بالتفصيل هلذا املوضوع يف الفصل . )٣٨٩، ٣١٤ ،٣١٠ ،٣٠٦-٣٠٤، ٣٠٢، ٤٣، ٣٣٦-٣٣٠

ي عماتالج ااجمندالدة ااعإ ويلنفسين وادبليل اهأتلك اذل مبا يف) ١٩ة داملا (الإساءة املعاملة واإلمه"، ٦هاء، البند 
 ولصانون أ خصية، وق حوال الش  األ لى قانون التعديالت اجلديدة ع  فيما يلي بإدراج    ولذلك نكتفي   )". ٣٩ة  ملادا(

ة ص خاتالحال يف  الطفاةيحى علة فظاحمل ااهنشأ من نا اليت كلشرعيةااكم حملا يفا ماحملاكمات الشرعية املعمول هب
 يفيه  دوال قحه و يالدوة  دهايف مش ، وضمان حقه    نفسيل ا وأبدين  لا لضررل ضرتعالو  ك أ اهلال فيها من     عليه ىشخي
 :ا يلي مىلع ت هذه التعديالقد اشتملت و.لى وكرامتهفضلته احصلم ىلع فظاحت ءاجوأ يف هتدهاشم

من  ٦ادة ب املجو مب١٩٥٩ لسنة ٣١ قمرة عيرالش تاماكحمل ا من قانون أصول٩٧ادة ملا يلدعت )أ( 
 نوناقلان  م٩٧ة دـدل املاع ت:نصهايت لا و٢٠٠١ سنة ل٨٤شرعية رقم ت الام احملاكلنون أصوال لقعدِّانون املقال
ـ ألا  دةاهملشاأو   ملضة أو ا  انضاحل بقة بطل علتوى م لدع ا نتكاا  إذ": يلتاالص  لنباا  إليه) د(الفقرة  فة  اي بإض لص
ار احلكم   إصد لبفيذ ق تنلاعجل   م رادار قر صإفية  الكانات  لضماخذ ا وأقناعته  د  عة وب رورلض ا دعنلقاضي  ا ىعـل ف
 نةضاحل ا وىعالة التنفيذ يف د    قرارات معج  إلصدارصالحية  الوجب هذا التعديل    مبأعطي القاضي   د  وق. "قطعـي ال
 يف هلقة ق حمن مصلحةماض أو الصغري ةيا حى علفظةاحملاكتضي ذلك تق ورةرض كات هننإذا كا دةهشاملواضم الو

 .همامة أرنظوامل ةي القض حسب ظروفضيالقا ةوترك أمر تقدير ذلك لقناع،  عنهققرر حمفع ضأو دذلك 

 قبلنص  اليت كانت ت   ١٩٧٦ نةلس ٦١م  لشخصية رق ل ا ألحوامن قانون ا   ١٦٣دة  املاُعدلـت     )ب( 
 حق لـهن مم د غريهي  يفونيك ندماعصغري ال رؤية  يفبأل دجلا أو  األبحق ومألا قح ىيتساو"على أنه  اهئإلغا

  إلغاءلىعص  تنيتلوا ٢٠٠١سنة ل ٨٢ قمملعدل رة االشخصي لاوألحان انون قم ٨ ةداامل جبومب وذلك "هتحضان
 :بالنص التايلعنه  ض حبيث يستعاألصلين القانون ا م١٦٣ة دملاانص 

 .هممن لـه حق حضانتيد غريه كون يف يا مدنع ريغصال ةهداشم يف يلولا وى حق األم وحقيتسا -١ 

 من  داجدلأل و ع،وبس أ لك رةلويل م  وا ألمل هتيؤد ر دري حت غ الص ةدهاشمحول  عـند االختالف     -٢ 
 . السنةيف  مرةضانة احلم حقن هلقي م ولباره الشيف رة مداتم واجلألجهة ا

 . ذلك علىتفق الطرفانيمل  إذا ريلصغاحة لمص بسا حهنشاهدة ومكان املللقاضي حتديد زما -٣

 داهجتالك ل لترك ذ ي  ومل اًعيوبسحدة أ صغري مرة وا  ة ال دهيل مبشا وم وال ألا حق   ١٦٣وحدد تعديل املادة     
ق حيقا  مب كلطرفني على ذل   ا فالختد ا عنة  هدشامل ا انمك و انزمد  دييف حت ضي احلق   عطى القا نه أ أ اكم. ئياضقلا
يت لتنفيذ ا لائر ا دولدل ترك األمر    فل ب  الط يافةدور ض ك شاهدةملل باسنن امل اك وذلك باختياره امل   ريغصصلحة ال م

 وينعكس بشكل   ية الطفل يضر بنفس لذي كان   احملاكم األمر ا    أو ةمنيألاكز  املرايف   ةشاهدبإجراء امل لزم  ت كانـت 
 .سليب على سلوكه
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 مةقاإلق الطفل يف اح )ج( 

 دة، باملا هبجو مب رةادلصا ةألنظماوه  تاليعدوت ١٩٧٣ ةنس ل ٢٤ مرقب  ناجألا ونقامة وشؤ نون اإل ء قا جا -١٢٢
ـ  ٢٦ ر ربتاليت  هة األسباب   بوجا ة املختص تلطا الس عتا اقتن مة إذ إذن إقا  جنيب األ نح الطفل مي أن   لىنص ع تيت  ال
 ونانلق ا نحمي  كما .ةملكملا يف اًيمحيد مق وه ال ئلاع نوكي و  أو قاصراً  جزاًان ع وأن يك ب ه ذلك نحملرط  تشيه و تقامإ
 نةاط أبناء املو  عفاء إ دنية، فضالً عن  ردته األ لبطرف وا  ةإقامإذن  نيب  ب أج ة وأ م أردني أل دليوذي  لار  اصقللردين  ألا
 .ت وجدن إةماقإلاوز إذن هذه ا جتتغراما من نيةدراأل

 محاية حقوق األحداث )د( 

هيل، أتلح وا الصاكز اإل ر م ىلل إ افطأل ا لخاإد هتيالعدت و ١٩٦٨ة  ن لس ٢٤رقم  اث  األحدون  ال جييز قان   -١٢٣
ـ وإ ل يهأوالتح  الإلص ا عين أن مراكز  ي ا مم ،ةاعيمة االجت ية التنم را لوز بعةاتال حداث األ عايةكز ر اعهم يف مرا  يدإ امن
 .اثدألحامن  لوخت

شراء التبغ   ،))أ(٤ املادة(ث  داحى األ ل ع ٢٠٠١ ةنسل ٥١ألحداث املؤقت رقم    ا سلوكة  راقبانون م  ق ظركما حي  -١٢٤
ـ  امل أو أو الـتدخني     وارتياد، هبالمعايت تتلالت احملن قبل ام  هلمهايعأو بيها  أو تعاط درةخاملاد  و امل أو حـية وات الر وبرش

ـ امل ـ ليل ا ياله ظة  كل حماف  أكثر يف  أو   تشكيل جلنة هذا القانون    رأقكما  .  التسول اث يف حدألا مادخ واست ،تنااحلاو  ية أ ل
 ).٦ة املاد( نونقاا الد يف هذرو ماذ فيتنأكد من تلة ليور دتوالجبها امقيل من خال ثادحألا لوكملراقبة س

ـ  -١٢٥ فل ط ال قحقو على،  ١٥ دةملاا،  ٢٠٠١ة   لسن ٤٠م  قرت  املؤق تأهيلالو اإلصالحنص قانون مراكز    وي
  :ييلكما  املركز زيلة يفن مأل دولملوا

ة ادشهو  رمسية أ لات  السجال  ون يف دي  فالكز  ل املر خدا هالمح ةلضعت الرتي إذا و ): ب(١٥املادة   -
 .ركزمل فيها هذا اعقيت ية الافظ احملمركزجيل واقعة الوالدة يف ى بتسفتة ويكدوال النمكا ديالملا

ويه لم إىل ذ  مر مث يس   الع ث سنوات من  ال ث إكماله حىت   اهدلوومب ظاتفحاللرتيلة ا ل): ج(١٥ادة  امل -
 .ةياغخصصة هلذه الرعاية املدور ال إحدى أو

 .عمرهت من اوث سنالز ثجاوت يمل إذا زكراملا معها إىل هإدخال طفل للرتيلةز وجي: )د(١٥املادة  -

 ٢٠٠١اث لسنة دحألاسلوك مراقبة  ذ قانونيتعليمات تنف  )ه( 

ق لكورة فيما يتعمات املذالتعلي فيذنلية ووزارة التنمية االجتماعية يف موضوع متابعة تاخلد ازارةوون اعتت -١٢٦
 :ليةار التوباألم

ظاهر للعيان   بوضع إعالن  ورات احملظ اث لشراء ألحدليها ا تردد ع ييت  لب احملالت ا  ا أصح إلـزام  -
 .ثداحألاورة على ظحملا داملوايبني نوع 
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 دوجوا ل اث هل ألحداد ا ارتيمبنع   ن إعال عضو ب هياقدق وامل افنة وال ييلهي الل المل ا بإلـزام أصحا   -
 .اثدلى األحعت ظوراحم

 .ارعلشواة وملعاااكن ألما يف لع التسومنات ءضمان إجرا -

 .ثداك األحلو ساقبةنة مرصالحية جل حتديد -

نة لس ٥١قم   ر األحداث املؤقت  كولس ةن مراقب ونقا بمبوجشكلة  املث  داة مراقبة سلوك األح   نتقـوم جل   -١٢٧
مات يتعلل ل ايذهف تن نم أكدتلامعاجلتها و وخالفة  ملرصد احلاالت ا  لقانون ل ولة با مشملت ا الت على احمل  الو جب ٢٠٠١
 .فالاألط محاية عم مجمبا ينس

 برامج الدفاع االجتماعي    ذفيمن العام بتن  أل ا ية مع مدير  نتعاوبالجتماعية  ال ا يةلتنم ا رةزا و نجلـا  تقـوم  -١٢٨
ن م ولنيسطفال املت أل جلمع ا  ةل محالت مكثف  من خال  االجتماعية   ةالـواردة يف اخلطة اإلستراتيجية لوزارة التنمي      

 .ة مشاكلهم ومشاكل أسرهمعاجلة ملناسبذ اإلجراءات اإلدارية أو القانونية املالشوارع واختا

داخلية ومديرية العالقات الوزارة يف  ةمالعات ااحلريو ناسناسـتحداث قسـم حقـوق اإل       )و(
 الدولية يف وزارة العدل

عام لايف  " ةماعلريات ا احلان و إلنسوق ا م حق قس"سم  اب زارةولا يف   ماث قس دحاستبية  لخلدارة ا ا وز تقام -١٢٩
، ويقوم  وهو أحد املبادرات اهلامة يف مضمار محاية احلقوق واحلريات مبا يف ذلك محاية حقوق وحريات الطفل               ،  ٢٠٠٣

  هبا ةعلقتمل ا ريارالقسـم مبـتابعة تقارير املنظمات واهليئات الدولية واحمللية اخلاصة حبقوق اإلنسان يف األردن، وإعداد التق               
ـ راود كما تشارك وزارة الداخلية من خالل هذه الوحدة يف كافة اللقاءات           . تها، والعمل على وضع احللول الالزمة هلا      س

لوطنية اليت تعقد يف سياق حقوق اإلنسان مبا فيها حقوق الطفل كمشاركتها على سبيل املثال واملؤمترات وورشات العمل ا
 . يف اللجنة الوطنية اخلاصة بعمل األطفال إلعداد استراتيجية وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال

 استحداث مديرية العالقات الدولية يف وزارة العدل  )ز( 

 جديدة يف وزارة العدل هي مديرية العالقات الدولية اليت تسعى إىل حتقيق جمموعة      اسـتحدثت مديـرية    -١٣٠
أهـداف مـنها التأكد من انسجام التشريعات األردنية مع التزامات األردن الناشئة عن االتفاقيات الدولية اليت                 

 .تصادق عليها، ويشمل ذلك االتفاقيات املتعلقة حبماية حقوق الطفل

  لطفلا ترياوح وق تعزيز حقيف ءااألنبووكاالت ألردين ادور اإلعالم  -٥ 

أظهر  وقد. لةطفولاب ةقرات املتعل وت والتط ا عامة للمستجد  ية بصورة ألردن ا  وسائل اإلعالم  تسـتجيب  -١٣١
 بشكل نرفوع ينيدنيراأل باب الشثلثي  أناليونيسيفن منظمة علصادر ا" مؤهوآرا محياهت: ردينألااب بالش مسح"

 اقيةتفالذه ا  هب ةفثكملاعالمية  إلا ةيعتولاه املعرفة إىل    ذه  عزا التقرير  د وق فل،طالة حقوق   اتفاقيعن  ل  شكامـن األ  
ى لز عيكرتلاب" بترا"نية رداأل نباءأل الةا وكتقوم ١٩٩٨منذ عام ، ف ةختلفمل ا وسائل اإلعالم  ا هب ومتق  ودها، اليت بنو

ـ    استكشاف  يناثلوا،  هاتاجلع مل اًيسع فعلضط ا اق ن زإبراول  األ :ق هدفني يحتق  بغرض لالطف ةحياب  ناوج فلتخم
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قاء ان بيف ضم قيةتفاالداف اه ألتحقيق لفلطااة حياء نة إلغليسات األهاص واملؤسخلم واعااعان الطقلا هب موقما ي
ء باألنا تها وكالة  بث  بالطفل اليت  ةعلقتملا ريرالتقات و قيقاحالت تناولت، كما   ىه الفضل تمصلح ققحي فل مبا ء الط ومنا
ة يوملياطية تغ الىلإ باإلضافة قية، هذااتفالا  يفلواردةافل ط حقوق اليةاضاملاخلمس ت وانسلل االخ" اترب"ردنية األ
 :يا يل مقوقهذه احل لتمشو. لافطألة باصاخلالية ه واألةيرمسطات اللنشال

 تواخألعن ا ير  ارقتل   خال نم وذلك   ةاحرللعب وال ا يفال  حق األطفال يف املأوى، وحق األطف      -١ 
 ئية،وض ال تشاراإللى ا عة  عتنومل ا داملوعون ا ي يب لذيناد  وال واأل ،نهتألخوات  اهمألا رود ب منق ي وايت الل كرب سناً األ
 .واألماكن األخرى جاتالكرا يف فالطاألة المعو

 ير حول ل تقار الخ نم وذلك   يفسي واالجتماعي واملعنو  لنواسدي  اجل اهرفال ققيحت  يف الاألطفحق   -٢ 
راكز ملاشطة   وأن طفال أ تالجموكتب  بات و تمكو نيةيوزفلتبرامج   و حرسمن   م فلالطة  افقث الحتقق لألطفال يف جم   مـا   

 .هاريوغة يلقثالة يرسدملبة ايحلقا ودراسيةال تابجاولت مثل اشكال ملرضعلتوا ،لطفلل ةبا الكتىلة إفإضا ية،فثقالا

 يف  عاقنيملقارير حول دمج ا    ت - ةلكرمي ا اةاحلي يف   حـق الطفل صاحب اإلعاقة العقلية واجلسدية       -٣ 
 .الا اجملهذ  يفتاتمع اجملنيكمت امجبرو سر املدايفاجملتمع و

ل العرب  طفاأل ا رؤمت وم باشبالن  ارملب حولات  عبمتا و يرراتق - ملشاركةوا بري التع فل يف لط ا حق -٤ 
 .ومؤمترات أسبوع الطفل العريب اليت أقيمت يف املنامة وتونس وصنعاء

فال ألطا دضي  سدي والنف سجلا فنتقارير حول مشاكل الع    - والرعاية ةيام احل يفطفال  ألا حق -٥ 
ل دور رعاية الطفولة واألحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعية أو تشرف عليها            مثك  ذلابع   تت يتالؤسسات  املو

ة طتعمال أشرس من املضايقات، وعن ااية احلمل يفالطف  حقوتقارير عن. فلطلفة اايض ودار ،ناماأل ارالوزارة ود
 . لقيق مع الطفحلتا و يفييدفلا

، "يحق "جبرنام: فعني منها ياال وال طفألا قوقعوية حول ح  وردين برامج إعالمية ت    األ زيونلتلفاويبـث    -١٣٢
 تاإلعالمية اليومية املكثفة للمستجدات القانونية واالجتماعا     ة  تغطيالى  علوة  عال، و ذلك    "١٨-١٢"مج  بـرنا و
 .ةيونيزفالصحفية والتل ريملؤمترات املتعلقة باألطفال يف التقاراو
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  ١٩و ١٨ و ١١-٩ و ٥املواد  ( يلةدالب ايةعسرية والر ألبيئة ا ال -هـاء   
 )٣٩ و٢٧ و٢٥ و٢١-٢٠و 

 )١٨ادة امل و٥ ةداملا (نيدت الوالامسؤوليات وحقوق وواجب -١

انونيني يف  املناسبة للوالدين واألوصياء القةساعدملتقدمي ا لةذتخامل ةائيقووال عيةيرشلت ابرياتدلا )أ(
 لفطالة ن تربي عداء مسؤولياهتمأ

ن يرتقري ال د ذكره يف  ها مل ير  ضعب (نيوالدلا اتليسؤومب علقتت يةون قان وصاًأن هناك نص  نـود التأكيد هنا      -١٣٣
 :أمهها) نيقالساب

ال إمهال أطفاهلم واإلضرار بصحتهم     ينص قانون العقوبات على معاقبة الوالدين أو الوصي يف ح          )أ( 
 ).٧٤انظر التقرير األويل، الفقرة  (٢٩٠حسب ما نصت املادة 

عن  دزيال تدة ر ملأجن و دإجازة يف احلصول على أةحق املر  على٦٧املادة  ينص قانون العمل يف )ب( 
ضع وبعده  قبل الوكامل بأجر مةإجازة أمولى عل وحلصايف ها حقلى  ع٧٠دة املايف ، وطفاهلاأية برتغ لرة للتفسنلا

 . جمموع مدهتا عشرة أسابيع

أو  ةترلى فع ولاحلص يف األمومة إجازة ءاهتند ابع ةلامعلأة ارملاى حق  علالعملن و من قان٧١ة اد املصتن -١٣٤
 .دديجل اا مولودهإرضاعل ن أجك موذل ليومايف  ن الساعةع اهموعزيد جميدفوعة األجر ال م تراتف

املة  ع ٢٠  عن لقي ال ستخدم ما ي يذلال  معلى التزام صاحب ال   ذكور ع انون امل  من الق  ٧٢ ادةملص ا تـن  -١٣٥
ـ  ـ  تزم  مينح لعامل الاإال أن األب  ،  التلعامأطفال ا  ايةلرعهلة  مؤبية  رم دةعه  يف نويكب  سنام نمكا ئةوجة هتي
 .املة خاصةعم

ملادة ود ا نهم ب طبق علي ين تن الذ الف األط اية ورعاية م حل ةخصصة مت ئياوق تاعيرشت يندرألا عرشامل وجدأ -١٣٦
 ايةع للراًجحمتالطفل اا ه فيتربليت يع اتالااحلد  حتدليت ا، وتعديالته ١٩٦٨ لسنة   ٢٤ رقم   ثاد قانون األح   من ٣١
ية ن اإلجراءات الوقائ  ة م عوم، فضالً عن جم   للفصا هذا   ن م ٦يف البند   ة  لفصم تااله احل هذد  وتـر . يـة ماحل ا أو

 مي وتقد ، وصندوق املعونة الوطنية   ةيعبل وزارة التنمية االجتما   ن ق  م ةريقلف ا سرأل ل يلاملام  عدلا  دميقاألخـرى كت  
 وبعض  لصحةا رة لوزا ةبعالتا واألمومةة  للطفواز  مراكالل  لطلب من خ   ا  عند همأحدن أو   لدياولل واإلرشادح  صنلا
 . ةميكوحل اات غرينظمامل

ات ئإىل الف  نينتم امل  واألطفال مألا وأ بألا وحيدة    األسر ل يف اطف األ حللصا ةذالتدابري املتخ  )ب(
 األشد تضرراً

ثر كال األفطاألت ائف لجامربالن  مداًد عميةواحلك ة غرييهلات األمظاملن ويةاهليئات الرمساملؤسسات وتقدم  -١٣٧
 :اهناً، مررتض
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نه وعملاق  دو صن لخال ج ينفذ من  امنربلاذا  هو). ة الفقري ألسرل ( املتكررة قديةالن ةعوناملبـرنامج    -
  أسرة، وهناك برامج شبيهة تنفذ من خالل٧١ ٠٠٠ الذي يقدم خدماته حلوايل أكثر من وطنيةال
 . ةيات اخلرييعمجلاو الغوث الدولية ةلاندوق الزكاة ووكص

اء فقراً انتقالياً وفئة     الفقر  فئة منادرين على العمل    فراد الق لأل بـرنامج مشـاريع توليد الدخل      -
ويقوم على هذا الربنامج جهات عديدة، منها وزارة التنمية   .لوقوع يف ضائقة الفقر   املعرضـني ل  

ين اهلامشي درغيل، والصندوق األ  ية والتش لتنم ا ندوقصة، و وطنيلاملعونة  اندوق  صاالجتماعـية، و  
ة، يريخلت ا ياعمللج معااد ال حتاة، واال لزكا قوندصاحلسني، و  رون ةسللتنمـية البشـرية، ومؤس    

 . اجلمعيات احمللية وبعض اجلمعيات األجنبيةوالكثري من

 ضور والقديةقنلا اتدعاسمل واتلبعثااء من خالل املنح وفقراة اللطلبمساعدة ال ثأخرى م مجبرا -
 .رالفق ةطأو يففيف ختر  األسدعتسا ليت االعينية داتعسا وامل،ائدون فبدو

قوم عليه وزارة التنمية االجتماعية اليت      بـرنامج املشاريع السكنية لألسر الفقرية فقراً مزمناً، وي         -
 . مشروع سكين٣٠٠نفذت أكثر من 

 م أطفاهلبيةرت  يفن الوالديقوقح ىل عالتدابري املتخذة للحفاظ )ج( 

ن ني ع  املفصول فالطاأل لذويالسماح  على    األحداث هيلرعاية وتربية وتأ   ت التعليمات الداخلية ملؤسسا   نصت -١٣٨
 . حرية بكلمذويهمع ت املاكملااء رج بإاألطفالء الهلؤ حمسي كلكذ. اتس املؤسيف هتمريازبكان ب بس أليرهم سأ

لعام  ٥٢رقم  (ته  الوتعدي ١٩٦٨ ةنسل ٢٤م   املؤقت رق  ثااألحدن  وانقن  م ٢٧/٤ ادةامليشـري منطوق     -١٣٩
 ن يف تازيمامل لألحداث يسمح املختص يف مركز الوزارة أن       ديراملقة  فاوؤسسة مب املير  د مل زجيوعـلى أنه    ) ٢٠٠٢

 .يةرورضليف املناسبات ا هلهم يف األعياد أوأ ع لزيارةأسبو د عن تزي الةدة ملسسؤعن املتغيب بال كهموسل

ز اوتجي  مللذي  اطفل   ال ميقي أن ى عل ٢٠٠١ لسنة   ٤٠ رقم   قتؤملا ليهوالتأصالح  إلكز ا اقانون مر ينص   -١٤٠
ار دنشاء  إ كما ينص أيضاً على   .  مركز اإلصالح والتأهيل   ه الرتيلة يف  تالدومع    لـه لمعي وال   رمالعن  م الثالـثة 

 . ستقرن وممجو آلفضلى يف ا ةعاير الميدت لتقرتيالبناء الأل ةضانح

ـ  -١٤١ ؤية ر  يف قحلان  لدياول ا حلضانة أحد خلاضع  ا لفطلامنح  على   ة األحوال الشخصي  نانوق لـك ذكنص  ي
 . عه ميقيمال  ذيلا فالطر

ل فالط ؤيةر وضانةحلواة فقنوال القطيا الاضقب ةقتعلامل ةخصيشلا لحواألا لئا يف مسيةعرلشا كماحملا تنظر -١٤٢
 للمشاهدة مجبرا دنيةرألرأة ا مل ا داحتاكة  يكوم احل ريغات  مظتدير بعض املن  ولديه،  طفل ووا ني ال ل ب ا االتص لسائوو

لطالق، إضافة إىل تنفيذ برنامج هبـدف احملافظة على العالقات الصحية بني أفراد العائلة يف حاالت االنفصال أو ا           
 منظمة حكومية وغري حكومية بدعم من       ١٣ من قبل وزارة التنمية االجتماعية و      ١٩٩٧لدية منذ عام    االو ايةعللر

 . أسرة على مهارات الرعاية الوالدية السليمة٦٥ ٠٠٠منظمة اليونيسيف مشل تدريب ما يزيد عن 
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 )٢٠املادة  (سريةم األهتئمن بي نورومحملا األطفال -٢ 

ـ  -١٤٣ فل الط ققوية حاقان واتفساإلنوق  حقة  ئحع كل من ال   مجم  س إنسانية، تن  ةطوردين خ ألريع ا لتشاا  خط
ية صخاء شنبلى  عدعاس تل ظروف،فض أيف يةلئة العائيبلا  مننيمورطفال احملألماية لحلرعاية واني التأمضي بيت تقال
ـ حملاو فـل لطا شريع شوطاً  هذا الت  كما قطع . يثةدحلا بويةرتال سسألاوفق   ليمةأة س ته نش ئشه، وتن تاي ح لىع ةافظ

 أسرة بديلة   أن تتوىل  عية االجتما هموفرعي ظ دين تست ل، الذ ة لألطفا ليلبدارة  ساألبرف  عا ي م ادجيوذلك بإ  ،بعيداً
  مبوجب ةضناحلا سرةألا أوة  ليلبدة ا ، حيث تعرف األسر   هممضي ريسأد مناخ   جو و مدع، ل تهمياعرعـن أسرهم    

ـ ن ر مة أ مكحملو ا ة أ عيماجتالاية  مر التن يوز  إليها عهد ي ليتاة  سراأل اأهنب: ١٩٧٢ ةسنل ٣٤م  رق لةالطفو ةيعار ماظ
 .حمدودة ريغ أو ةدودحمائمة ملدة دة أو التة املؤقاحلماي وعايةرل اىلإتاج فل حيط أي ورعاية الةإع

 حمتضنني  ٦٥٠ طفالً منهم    ١ ٠٥٠ان  عدد األطفال جمهويل النسب منذ بداية برنامج االحتض       ع  وبلغ جمم  -١٤٤
، علما بأهنم منتفعون من مشروع      ١٩٩٨لدى أسر، والباقي يعيشون يف دور الرعاية وينتظرون فرصة االحتضان منذ عام             

   .٢٠٠٣صندوق األمان ملستقبل األطفال األيتام الذي أطلقته جاللة امللكة رانيا العبد اهللا املعظمة يف أواخر عام 

 احتضان األطفال جمهويل النسب، قامت وزارة التنمية االجتماعية بإعداد مشروع نظام            ولتطوير شروط  
 .االحتضان ورفعه لديوان التشريع متهيدا إلقراره بعد صدور قانون حقوق الطفل

 :ما يليان ضتحلالا هبعمول  املطروشلاوتشمل  �

 ؛وجني قبل الز تقدمي استدعاء من `١`

 إلسالمي؛بالدين ادين األسرة ت أن `٢`

 اً؛ق الئجنيو الزاللك يفقاثوال يئوالبيتماعي جاالستوى املن يكون أ `٣`

 ام؛ج واالنسطوالتراب ةودمل باجني الزوبنية قاللعا مستن تأ `٤`

 ؛اتسنو عن مخس لتق  الة مدةيوجز الت بيا يفيمض أن يكونا قدأ `٥`

  ماً؛اع ٥٥  عند يزي وال عاما٣٥ًوج عن زلان ال يقل عمر أ `٦`

 ؛ عاما٥٠ً عن يدزي ال وماًاع ٣٠عن  الزوجة  عمرن ال يقلأ `٧`

 ؛اباإلجن قادر على جني غريوو كال الزج أن الزوكون يأ `٨`

 م؛سلي شئة الطفل بشكلنمن تما دة متكنهي جيةنفسة وي صحعن بأوضازوجالع اتن يتمأ `٩`

 ،صحيةوالة  تعليميالو ،ةتربويال ةبطلو امل ةياعلرا أشكال   ةفاك لفطسـر احلاضنة لل   ألن توفـر ا   أ `١٠`
 ة؛ماعيتجواالة يدااملوة، النفسيو
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 اً؛رينا د٣٥٠ نلشهري عا الدخل لن ال يقل معدأ `١١`

 غبالإوكذلك  ،  د تغيريه نع هاقامتإان  خطياً مبك عية  اجتمالالتنمية ا  ارةز و لغتبأن  سرة  األ ىعـل  `١٢`
ـ   مالإع اهعليف دناألرج ارخيمة مقة سرأل اكانتذا إ أما  .لبالدا ا هترداغم عند   قاًسـب مرة  اوزال
 امةوان إق نع رأ على ل يط يدبل ت كب بلد اإلقامة    يفلسفارة  ابثلة  تمختصة م ملمسـية ا   الر جلهـات ا

 . لطفلا ةتابعل مهمة مرة لتسهيلسفااريق ن طلوزارة عاغ الب إيتمول، فالط

 ينه لتأم ةيتماع االج اتسسؤملا ىحدإ  يف فللط وضع ا  يقرر أن   كمة، احمل وأعية  جتماالا ةمينالتر  وزيكن ل مي -١٤٥
ـ ال تمـا دباخل رة صرف لألس ي أن زجيوو ،يةلصأل ا أوة  ضنااحلو  ة أ يللبد ا وافيه لألسرة  ةي اجتماع ةدراس دبع،  ةيوررض
ا ذإعادته  إبطالب  ي نله أ يأو مع  يهصأو و الطفل   الدوق ل وحي، معونة نقدية متكررة من صندوق املعونة الوطنية،         لةيدالـب 
 ةمك أو احمل  ةيعامتجالية ا تنملة ا رزالوو. أو أسرة حاضنة   سسة أو أسرة بديلة   ؤإرساله إىل م   توجب أ ليتا وفرظال تريغت
 مليعا و .ةين والدي ويةغللا و ةوالثقافية  ينإلثال  ة الطف في خل إىلر  ظ ين الظروف، و ال بتغري ال  حلات  قتضذا ا ذلك إ تقـرر    نأ

 .ائفوطلا ضعلب ةيلشخصا قوقحلخذ بعني االعتبار اع األم ةقضائيلا راءاتج اإليف يةواس سطفالألمجيع ا

ليس ة ملن   لات بدي بياذ ترت ال واخت فألط ا يةعاة ر  مسأل يف ةألسرد ا  جهو ية بدعم مكوت احل ابعض اجله  قومت -١٤٦
 . ددةتعمنية مهت  ودوراةجياع إنتريهم وتأهيلهم يف مشاليمم وتعاتي األة وكفالة،هلم أسر

 األوقاف والشؤون واملقدسات    ةيف وزار   والطفل ةملرأابم  تة هت سائي الن نوشؤال ب خاصةرية  دثت مدي حاسُت -١٤٧
 ريةألسا ةمي احلماي ويتم تقد .  واإلناث ذكورلني ا ة ب ملساواا زز تع ةيو س ةيترب ناءألبابية  ر ت ىلاإلسـالمية، وتدعو إ   

ت ال مؤسس ال خ من) النسب هويلجم(ة  عاملشروري  غ عالقاتالضحايا  ي و رس األ كيا التفك احض لاف لألط لةالبدي
 ٥٥٠ جمهويل النسب، و   ٣٩٤ طفل، منهم    ١ ٣٠٠ مؤسسة، تضم باملتوسط     ٢٤األسرة والطفولة، البالغ عددها     

 . يتيما٣٥٤ًمفككني أسرياً و

 )٢١املادة  (لتبينا -٣

 هت عقيد جم مع  ما ينس  رات اخ  قد ألردنلتقرير بأن ا  ذا ا ه ن م ألففصل  لا يف ه مت ذكـر   نضـيف إىل مـا     -١٤٨
ـ  مج نابرو  ه، و ةياقتفالامن   ٢٠ة  ادعليها امل  يت تنص لا ديلة الب عاية الر ياراتخ ن مـن ضم   هجمـتمع  ةيوخصوص

 على تأمني   ةاعيمتجوتعمل وزارة التنمية اال   . همسرأ من   رومنيحملا الألطفليلة  لبدلرعاية ا ا لذي يقدم  ا ،تضاناالح
 مظا ن ىلإ عمول هبا، والصادرة باالستناد   مل ا انتض االح تليماتع ضمن   الرعاية لألطفال جمهويل النسب لدى األسر،     

 ويف هذا اجملال فقد عقدت وزارة التنمية االجتماعية يف شهر           .نفاًآر  وكذملا ،١٩٧٢  لسنة ٣٤قم  ر فولة الط ةايرع
، ورشة عمل حول دور األسرة يف رعاية األطفال جمهويل النسب، وذلك إلعداد    ٢٠٠٤يولـيه مـن عام      /متـوز 

 .اعد على إدماج جمهويل النسب يف األسر الطبيعيةمشروع نظام لالحتضان يس

 ) ٢٥املادة (ل طفلا  إليداعةيرودلملراجعة اا -٤

ـ  -١٤٩ ورية دة ال عيبلتتاات  سدرالل ا  خال ن، م مأسره نع  املفصولني لافطاالت األ حلة  ريود ةجراء مراجع إم  تي
ـ  سات درال ا ههذ لى نتائج ع ءانب وتتخذ القرارات . أوضاعهممن   دك للتأ ألسرهموم  جتـرى هل  لـيت    ا اتزياروال
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يف ه  تلحت مص اقتضمن   ا أم ها،يله إ عادت إ تمي تهر ألس هتادإع  من يف كل ت طفلحة ا لص م وجد أن يارات، فإن   لـز او
 .تالااحلك للتية ورد العةتابامل راءمع إبقاء إج لك،ذار بقره نأذ بشتخة فيسرألعن اه لص فمرارتاس

 ،لسلوكقب ا اية ملر ور الد ريارتقلا لالداث من خ  حألا ةمسيق مع حمك  ة االجتماعية بالتن  تنميالة  رزام و وقت -١٥٠
فال املودعني يف   األطت  الحا ةهمة مراجع مبا،  هلة حو ماعيالجت ا ميةنتالر  ات وزي بيسنتة، و ايرعل ا كز مر يف شرفاملو

 :مؤسسات رعاية الطفولة حسب ما يلي

من خالل األخصائيني االجتماعيني     تتم مراجعة أوضاعهم     ةلوظام الطف  ن عون وفق دوملا الطفألا )أ( 
 .اسبة حوهلمنرات املالقراية عتماجاال تنمية ويتخذ وزير التسساؤيف امل

 ٢٤ قانون األحداث رقم      من ٣٤ة  ملادسب ا قرارات من احملكمة املختصة ح    ب نوع املود الطفألا )ب( 
ائي االجتماعي يف املؤسسة    ألخصاو   أ السلوك بق من مرا  ةساة أحواهلم بدر  عجا وتعديالته، تتم مر   ١٩٦٨لسـنة   

وزير ب  د تنسي  بع اهرارقكمة إصدار   حوز للم جي، و بناس امل ءارإلجة با ية للمحكم عامجت اال ةوينسب وزير التنمي  
 .التنمية االجتماعية

 )٢٧املادة (ة لنفقحق الطفل يف ا -٥

 صيل النفقةحت )أ(

ـ  -١٥١  لاوحأل قانون ا  يف ةدراانونية الو نصوص الق لا  حسب ةيئالقضات  اتشريعلا يفطفل   نفقة ال  لصـي حتم  تي
ي  الدور يرتقرلا   يف يلصفت بال اهصت نصو وردد  قت  ان، علماً بأهنا ك   لنفقة ا يفالطفل  حق   نيت تضم الخصـية   الش

فقة ن (١٦٩و،  )ربشومن  مسكوس  لبم و لك مأ  من غريلصافقة  ن (١٦٨ وهي املواد ) ٩٠-٨٦ تالفقرا (ينالـثا 
 ساريال (١٧٤ و،)راءقفلاار غصلا نفقة (١٧٣و ،)بأل ا فقريطفللا ةفقن( ١٧١ و،)جلةعاملا قةنف (١٧٠، و)ميلعلتا
 ).ى النفقاتدعاويف ر اإلعساو

 :ايلتلاك ا يتعلق بالنفقةمفي لطفلل ىللفضا حلاصملاز ويتميلاحترام مبادئ عدم اة شخصيحوال القانون األكفل ي -١٥٢

 حتديد،ون  د نصالاء  ج لبى  ثنأل وا كرذلاة  قفبني ن ردين  األحوال الشخصية األ  مل ميـيز قـانون       -١ 
  ؛ثىاألنكر و للذساويةتمفقة  نفرضب رعيةكم الشااحمل  يفملري العجيو

ـ  -٢  يفرق بني   مل و همققوحببة  لمطاللا  يقضا ال فعلبالغ بر كر ا لغة والذ البا نثىلأل قنون احل اى الق أعط
  ى؛ واألنثرذكال

 . ميلعتلافقة بن ق يتعلفيماى ر واألنثبني الذكذكور املن والقانمييز مل  -٣

 ةصتخملم اكاحمل اة يفقيا النفاضرفع قو جراءات حتصيل النفقةإ )ب(

حول إنشاء صندوق تسليف نفقة األطفال يف مشروع قانون حقوق الطفل،           ) أ( فقرة   ٢٥أدرجت املادة    -١٥٣
 املرأة منها ما تواجهه     وذلـك هبدف تعجيل تسليم النفقة احملكوم هبا لألطفال لتسهيل بعض املعوقات اليت تواجه             
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فع رات  قع نف ا، أو ارتف  كمةاحملا بسبب طول أمد ا    هفلة ط فق ن صيل حت من صعوبات يف  ل  طفل ل لشرعية ا ةاضـن احل
 .ةددتعم موة ورسليالت مافاوكت امينأت ميد تقىل إةلبالغ لقيمة النفقة، واضطرار احلاضنالتدين اوى، أو دعلا

ورة ل على ضرالطف ةنفقلق بتحصيل عتما ي فييدانامل يف ةاملعة الميكو احل غريتظماملنابعض  ء  ارآ تـتفق  -١٥٤
ـ   القضاة نفقة    من خالل إقرار   اتهاجلل عـلى إقـرار تدابري فعالة ملنع الصعوبات اليت تواجهها احلاضنة ومع            العم
ـ  لةجعمسـت   ءا إلهنأقصى زمين  حدديدحت، وتضمانا  أية ميدق ت نوود يالجتماعضعه ا و ظر عن نال ضغ ب ريغ للص

 . ار احلكمر قذيتنفما يتعلق به في كفيل دائم يعني احملكوم علي وإجيادريغ الصمجيع نفقات بألة، وحتميل اقفالنايا ضق

 اجمندالدة ا اعإ و يلنفسين وا دبليل ا هأتلك ا ذل مبا يف ) ١٩ة  داملا (الإسـاءة املعاملة واإلمه    -٦
 )٣٩ة ملادا(ي عماتالجا

 نف ضد األطفالالعال  أشكعيمج ظرحلية عشريتالتدابري ال )أ(

 سرادملازل و انمل ا يف ةلمعاملا ءو س  من ألطفالا ةيامحبة  م القانونية املتعلق  ألحكاحول ا تسـاؤل اللجـنة      -١٥٥
 .ألخرى اتؤسسااملو

ـ ململادأبـت     ى ظ عل حلفاى ا لمل ع ع ت يت ال تلى سن التشريعا  عها  ئاش إن يةدابذ  من يةمشاة اهل ردنـي  األ ةك
ء وس نم الطفة األايمحهتدف إىل   يتالاك مجلة من التشريعات     وهن. سليمهم بشكل   ومنو مائه وضمان بق  ،الفطاأل
ثة كما  حديالت  يدعت ت خلوقد أد السابقني،   ريرينتقل ا يف انهيمض ت واليت مت سي،  ن اجل لالغالست وا المهإلوا املةعملا

منت تأمني  ، تض اًوصنص هذه التعديالت    دت، حيث أفر  ١٩٦٨سنة  ل ٢٤قم   ر داثح قانون األ   عـلى  مت ذكـره  
ل والديه، أو أحدمها أو إذا تعرض خلطر جسيم إذا بقي يف            بق إليذاء من عرض ل تيفل الذي   ط لل ةعايوالراحلمايـة   

 اضحة يف واألمة نصوصاً    لسجم املعروض حالياً على     للطفاوق  قحن  ونع قا رومشر  ا أق كم،  )٣١املادة   (هتأسـر 
 ). أةرلفق ا،٣دة املا (على حياته وبقائه ومنائهة حملافظ والفطلا محاية حقوق

 يتال و ل من إساءة املعاملة واالستغال    ية الطفل  حول محا  ردينألت ا عقوبالقانون ا ها  ناد اليت تضم  وملقام ا أر -١٥٦
 ،٢٩٤/٢ ،٢٩٣/٢،  ٢٩٢-٢٨٧ ،٢٨٥: (مرقااأل اتذواد هي   ملوا ، وهذه قاب الس ريرقتلا  يف نصوصـها    تدرو

٣٨٩، ٣١٤ ،٣٠٦،٣١٠-٣٠٤، ٣٠٢، ٣٤٣، ٣٣٦-٣٣٠، ٣٢٨/٢ ،٣٣٤/١ ،٢٧٩/٢ ،٢٩٨-٢٩٥(.  

يت الحددت للوالدين أو من يقوم مقامهما، أمناط ضروب التأديب وبات نون العقا من ق٦٢دة أن املاكما  -١٥٧
ن املادة  أ ب ،كومية غري احل  تاهليئايرتلوهنـا بـأوالدهم على حنو ما يبيحه العرف العام، وهبذا الصدد ترى بعض               

 أول   لتعدي  العديد من املطالبات   ناكهن  كما أ . يلوالتأ ن م حيتمل كثرياً  نصالل، إذ إن    املذكـورة حباجة إىل تعدي    
 .هالعأ داوامل صصون بعض  يفالعقوبات ديدشت

تشريعات   سن هكنوللذكر،  ة ا فلاسالاد  املو  يف علالفا ىع العقوبة عل   إيقا ندعاألردين  شرع   امل فتوق ي ومل -١٥٨
 ة أو حماي لل اًة حمتاج يت التال اال احل يهلع بقطن ت من كل  ربتع، وا مهالاإلو ةاءسإل ا نم لفاية األط ام حل صـة خصمت

ت املستجدة بعد   ال وهو من التعدي   ،تهال وتعدي ١٩٦٨ لسنة   ٢٤ث رقم   داح األ نانوق من   ٣١ دةاـامل وفق ايةالرع
 :يناثلر ايرقالت تقدمي
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 ور أكالس نهام إدو أمراجاإل ادهعتيالبه   ةنايعئق لل  ال ريغي  صأو و  لداكـان حتت رعاية و    مـن    -
  احنالله اخللقي؛عقلية أو التؤثراوامل ةخدر املداو املنهمادإ

 لط خاأو المذه األعومون هب يقنم مةدخو  أرامقال ق أوفسل اوأ ةرابالدع لصقام بأعمال تتمن  -
 رية؛سء الهم سونتهر عشا نذيال

 ؛اتطرقلايف  ةعاد يتن يب أو كااً مستقرالًمل يكن له حممن  -

متوفني أو مسجونني أو  أحدمها الداه أوان وكون ؤمت ملئاأو عش يعيلة مشروعة لله وسـل مل يكنمن  -
 غائبني؛

 وأ ىفتوم  ن الويل كا و أمه أو  وصيه أ أو   هيولأو  أبيه  طة  سلعن   جخاركان سيئ السلوك و   مـن    -
 ية؛هل األو عدميأ اًغائب

 ؛لائسولن ام يلةسوأي ب على ذلك لو تستروكان يستجدي من  -

 ؛ئهع أي من أبناباألدب مجرم خمل كاب رتبادين أن أله  بق س أو غري شرعياًكان ابناً شرعيمن  -

 ؛لعام االعرفا هحيبي ليت ابأديتل ابضروت ه جتاوزوجز وه أأحد والدي نم دوصتعرض إليذاء مقمن  -

 ؛تهأسر يفي ا بقذم إ جسيخلطرضاً  معركانمن  -

من  ةمو خد  أ لقاخل سادفأو   سقفلو ا أرة  عالدبا تصلتل  مابأع وأ لوأعمال التس  ستغل يف من ا  -
 .هعورشمأي أعمال غري ل أو يف ه األعما هبذنوقومي

 لامهءة واإلساإلل من ااألطفاية امحل جما املة يفومية العكاجلهات احلكومية وغري احل )ب(

ـ نأ -١٥٩ ية امحب ةتعلقامل ونيةلقاناوص  النص تطبيق   لضمان يةمو حك غريية و ومهات حك ة ج دع نردئت يف األ  ش
ـ ألطا ل معها  امعتلقي الشكاوي حول ما يقع من انتهاكات وال       ي ولت نسجلاالستغالل ا ل و اإلمهة وا اءساإلال من   ف
اية ة مح راإد/، واألمن العام  ردناأل رهن ةسة، مؤس جتماعيالا يةارة التنم وز: جلهاتهذه ا وتضم   ،صخصكل مت شب

 . مباشرةمر بصورةباألنية املع تهاهي اجلي، ورعشلاب طلل ينطالو كزرامل/ ووزارة الصحة،األسرة

  يف ألطفالية با ناعال ةجمعي، ك فلالط وقحق يةايف مضمار مح  ى  أخرهيئات غري حكومية    ات و جهل  متعكمـا    -١٦٠
ين الوطكز  ملر فيقوم كل من ا    ققو هذه احل  اتكتهال ان  حو شكاوى ال تلقيأما فيما يتعلق ب    .فلطق ال وحقة  يعومج ،ندرألا
يف األردن، واليونيسيف، واملركز     ناسن اإل قحلقولعربية   ا ن، واملنظمة سانإل ا وققردنية حل معية األ جلسان، وا ناإل ققـو حل

ملرأة ا ادحتا: لزئي مث ل ج كش ب ال حقوق الطفل  وهناك جهات تعمل يف جم    . الـثقايف الربيطاين بالعمل على محاية األطفال      
 تصخيما  يين للمرأة، ف  قانولرشاد ا  اإل جمال   يف لمعت تايئفضالً عن أن تلك اهل    ،  سري األ رشادواإلتوعية  لركز ا م و ،ةنيدراأل

 ومنظمة  ساءمن الن تضال يلدولعهـد ا امل و ةيندحتاد املرأة األر  ، وغريها من حقوق وقوانني، كا     فقة والوصاية ن وال قالطبـال 
 .أةملر اققواين حلسنإلا قىوامللت  القانون من أجل حقوق اإلنسان،- نازيم
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ية اءات التربو رجاإلاذ   اخت  إىل ،ةعتنواملخالل براجمها   من  مسية،  رل ا ري وغ ةيمسر ال ةيردناألجلهـات   اتعمـد    -١٦١
 من ردةجمليب بأساالطفل لة ماعم وةالل رعايخيفة، من  نعلا ريغو ةيباإلجيا بيدأتشكال ال  تعزز أ  ونـية، اليت  لقاناو
 ،اءةسعرض لإل مليه، أو ا  ل إ ءاس امل  للطفل يرلضروعم ا  الد ريوفة لت ري الفعال بادوالت جمالرباع   ووض ساءة،اإلو فعنال

 . يتهرعا وملن يتوىل

ـ   ت -١٦٢  يقلت لةات املناسبءارإلجلك ال لألطفال املساء إليهم، مبا يف ذ  ة التأهي ل برامج إعاد  ونة ح سـاؤل اللج
 .اتءسال اإلحوشكاوي ال

ارة زو: ل، وتلك هيالألطف ةءاسإل اةلكشة مهجوامل ومهام رادوأيقوم عدد من اجلهات الرمسية واألهلية ب 
رة، ومؤسسة هنر األردن، واحتاد املرأة األردنية، ومشروع        األساية  ة مح إدار/ وزارة الداخلية  ،عيةاجتم اال ةالتنمـي 

 . محاية األسرة

 ةماعيجت االةنميتلا ةرزاو -١ 

، تضم يف ةاية الطفولع مؤسسة لر٢٤ خالل وعية منت األهلية التطايئهلا و االجتماعيةةيتنممل وزارة العت -١٦٣
مي د طفالً، على تق   ٤٥٠ مؤسسات لرعاية وتربية وتأهيل األحداث، تضم باملتوسط         ١٠ طفل و  ١ ٣٠٠املتوسط  

التربوية والنفسية واالجتماعية والصحية والترفيهية لألطفال املستفيدين من خدمات هذه ية وألساست اماداخل افةك
ا دهتو كل من ج   مانلض مرة،تقبة مس ارمت  اسسؤمل هذه ا  يع يف مج  مت اليت تقد  امدة اخل راقب الوزا  وتر ات،سساملؤ

ات  هذه املؤسس   يف ةالنافذ ةيلخلداا تايملعت ال نأ انتهاك حقوق األطفال امللتحقني واملودعني فيها، علماً ب        وعـدم 
ـ   خدام است ظرحيت  اقوبع ال نانوكما أن ق   أشكاهلا،   لفتخمب ة أو اإلساء  دينلبعقاب ا لشكال ا أمن   ل شك يأع  نمت

 .ها فيبيدألتل كوسيلة يدسجلا العقاب

ـ  -١٦٤  بوحدة الرقابة الداخلية،    ي مرتبطة  بالشكاو خاصة ةوحدإنشاء  ة أيضاً ب  عياجتمارة التنمية اال   وز تقام
ـ  ات رعاية الطفولة وتربية    مؤسس يفاملودعني  ل  طفاألق الطفل ل  وكات حق هاصد انت رل  مباشراً، اًطابت ار روبالوزي

إال أن هذه الوحدة مل تردها أية شكوى من طفل وفقاً ملا أكدته نتائج إحدى الدراسات                   ،  ألحـداث وتأهـيل ا  
  . حول أمناط الرعاية األسرية يف مؤسسات رعاية الطفولة احلكومية١٩٩٩امليدانية اليت أجريت عام 

لى ني عمائلقام يعات تلزرشتلا ن فإكلذ لاًعبوتن، وناقلا ايهلع بقيعا ةجرمي ءةاس اإلاألردينرع شامل اعترب -١٦٥
انونية قحقة الالاملم تتة لعني امللطات السبالغة بإساءإل اتحاال اهع فيقت اليت الطفاألى  ترعيتال ةعيامجت االسةاملؤس

 . ريةاتبالع اهفتصلمسيء مهما كانت ل

 اية األسرةة محرإدا -٢

 )اًقباسة  سرألة ا ايمحم  قس (١٩٩٧عام   يف   ااؤهشنإاليت مت    ما األمن الع  دارة التابعة ملديرية   اإل ه هذ تعـىن  -١٦٦
فاعل ل أكان ا  ءحية، سوا ض عمر ال   عن رظلناض   بغ ،ةنسيت اجل تداءااالع ا قضاي ن ع ويكاشوال ارياتخبإلي ا قتلب

 لخاد نم لعافلا نكا ىتمى األطفال   ة عل لواقعت اجلسدية ا  اءادتعاالا، وكذلك   هج خار و من رة أ سمن داخل األ  
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ـ ألا أن  ن ميك يتال اإلساءة و عنفال التحلا درصمل ا ثابةون هذه اإلدارة مب   تك كلذبو،  األطفال لاوقضايا إمه  ،رةس
 .األطفال وهي اإلدارة األوىل من نوعها يف الشرق األوسطهلا عرض يت

ي لذارة  ااإلدف  تاى ه لشر ع ملباة ا لضحياتصال ا " منها   ،قر بعدة ط  يلشكاوا ى إدارة محاية األسرة   قلتتو -١٦٧
 نع و أان،رياجلو رب أاقأو األني ينع تبليغ أحد امللالخ نم وأ شخصي،لار وضحلو ا ، أ ساعة ٢٤ار  ل على مد  ميع

ـ  ـ  ا يقرط ة لها احلايتراعى ف ظروف نمضايا  قضلتحقيق يف هذه ال   اويتم  . الطوارئو تياشفتسمل ا سامدارس وأق مل
 .خلصوصيةا ويةسرلة ااراع معمة حيلض ل واالجتماعيةالنفسية

دارة اإلهذه    يف عيادة املركز الوطين للطب الشرعي املوجودة يف        ياًبط املتقدمة لإلدارة    تاال احل م فحص تي -١٦٨
وجود يف االجتماعية امل دمة  ب اخل تك م لقب من   االتحلا هذه   ةعبتا م ميتو ص،حللف صةمتخصزات  يهجت ب جملهـزة وا

ة نفسية طبية فتحال إىل عيادة الطبيب       حلاالت اليت تستدعي معاجل   ا امأاإلدارة والتابع لوزارة التنمية االجتماعية،      
 .النفسي املوجودة يف نفس هذه اإلدارة والتابعة لوزارة الصحة

 :ة عدة خطوات فاعلة يف سياق تطويرها ألعماهلا تضمنت التايلسرألية اامح ارةإد تذختا -١٦٩

ا هعامل مع تتيت  لا ا يالقضها وا اصصتتبني فيه واليتها واخ    يةاألمن كزراامل إىل كافة    متعمي إرسـال  -
يها لإ اهليحوتب ءافكتالمع ا  يق فيها، قوتطلـب مبوجـبه عدم جواز قيام املراكز األخرى بالتح         

  كوهنا اجلهة صاحبة االختصاص؛مباشرةً

ـ    تلا - ن  م لك يف   دةيدجم  اعة أقس بر أ حتاتاف ب كرة وذل اه اإلد ذت اليت تقدمها ه   اوسـع يف اخلدم
قاً هلا، علماً بأنه   وفل  عمترئيسية و ل ا رةدا اإل ةظوممن بعت ت ةعقبال و داء وإرب قء والبل لزرقاات ا افظحم

 ؛٢٠٠٥سيتم افتتاح قسمني آخرين لإلدارة يف حمافظيت الكرك ومادبا خالل مطلع عام 

 بالفيديو وقد صدر بذلك نص       التصوير م بواسطة إليه ءسا األطفال امل  ادةذ إف أخة  ل وسي إدخـال  -
. دهتما إف دةإعا ةثر لك األطفالا  ههجان يو  كا يت ال سيةفن ال غوطالض نم اًا خفف كثري  مم تشريعي،

ـ  ل فاطلألية يف جمال اإلساءة     عضرات تو اد حم قبعا  قمهطأة  ف بكا دارة اإل تقوم ،ذلكعلى  وة  الع
 .تمع األردينجملن ام ددةع متئحرالش

 دياًجس(م  هيل إ اءسملا  سنينجلان   األطفال م  ادية األسرة خبصوص أعد   إحصاءات إدارة محا  ندرج فيما يلي     -١٧٠
 :٢٠٠٤-١٩٩٩وات نسلخالل ا) ياًنسجو

 السنة اعتداءات جسدية ةسيت جنءااعتدا اإلمهال
١٩٩٩ ٦٤ ٢٢٧ ٥ 
٢٠٠٠ ٥٩ ٣٠٠ ٦ 
٢٠٠١ ٥١ ٢٤٢ ٤ 
٢٠٠٢ ٦٧ ٣٣٨ ٩ 
٢٠٠٣ ١٥٧ ٥٣٣ ١٧ 
٢٠٠٤ ١٦٣ ٧٦٠ ٢٢ 
 عوماجمل ٥٦١ ٢ ٤٠٠ ٦٣
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ر ريلتقاهذا  ن  حاء م فصل  البتفصيل أكرب يف    ألطفال  قضايا العنف اجلنسي الواقعة على ا      لناوتتم  يوف  س -١٧١
 .ملةعاملاوإساءة  نسيل اجلتغالاالس ن مةمايحلااصة ب اخلبرياد التعند استعراض

 ر األردنة هنسمؤس -٣

ـ عت -١٧٢ ـ ؤس م ربت عبد اهللا من املؤسسات غري لا اينار ةكلملالة جال اهسأروت ١٩٩٥ معا  يفنشئتأ  ليتا ر األردن ة هن س
  الذي أنشئ يف   "لبرنامج محاية الطف  " هو لفاطأل ل اإلساءة عوضومب خصصاًتم  رناجماًا ب هجمابر فردت ضمن أ يتلا احلكومـية 

 :لهما فيما يلييصارد تفونجي احملور العالوي، احملور الوقائن أساسيني مها يمن حمورضنامج ربلذا ال هويعم. ١٩٩٧ عام

 ئيلوقاور ااحمل )أ(

 حقوق  نة جل يةصوت، منسجماً مع    ١٩٩٧  عام تصفنميف   األردن   رهن ةسس مؤ يفة  يلوقااكز  جاء إنشاء مر   -١٧٣
 إىل هذا املركز    يهدفو لطفل، ا املةمعإلساءة  ة  ميلوخاواقب  ع بال رهوم اجل توعيةية ل وقائ الت حبم ملقيال فـل طلا

ألطفال اص  ن خصائ ة ضم  واملمارسات الصحيح  يمهااألطفال باملف مع   اسيني والعاملني سمقدمي الرعاية األ  يد  تزو
ذا هعن   نبثقوي.  اإلساءة عاأنو عمجي ، من نمكاإل ا رد األطفال، ق  قايةوك ل  وذل ةسليملاألسر  ا صائخصوة  لنمائيا
 : التايليف على النحوونيسة اليممنظ هادعمتية ائقج وماربريع وامش دفهلا

 استفاد): ألطفال الني معامملقدمي الرعاية والع (ن اإلساءةماألطفال ية اوقم هيفابرنامج التوعية مب -
ة نطقم يف) من اجلنسني (شخصاً ٩٥٠قارب  ما ي٢٠٠٢-١٩٩٩ عوامألا لالمج خناربهذا المن 
 ؛نسني اجل شخصاً من١ ٢٣٠ب راق ما ي٢٠٠٣ ماعاية هنيف  داستفاا  كم،نة عمانيمد ر يفصالن

ر  عم نم ةيححائية الص منلا تااملمارسو اإلساءةيم  هى مفا ني األساسني عل  علراا بدريتمج  ابرن -
 باء من اآل  اً شخص ٤٢٠هداف  ومت است   سنة؛ ١٨ إىل   ١٥ سنوات ومن عمر     ٤يـوم واحد إىل     

 ؛٢٠٠٤ام ول علحع م واألمهات

ر معمن صحيحة لا ةئيانملاسات مارواملاإلساءة  ميلى مفاهع  األطفال العاملني معبتدريمج ابرن -
 ؛٢٠٠٤هناية عام  عامالً وعاملة مع ١٣٠ سنوات؛ ومت استهداف ٤م واحد إىل يو

 الفن أطم فل ط٣٠٠ارب ق ما ياستهدافمت : اإلساءةنفسهم من أ حبماية األطفالة يع توامجنرب -
ـ ا ـ اتمع  جمل  مهتاراهمني  س حت فهبد لك، وذ ٢٠٠٣-١٩٩٩ معوااأل لال خ نصرلمنطقة ا  لي يف حمل

فية يكب، و فظرول ا عف م يلتكوام  قلتأال تراهامب ميدهتزوهم، و سفبأن ثقتهم   تعزيزو االجتماعية
ـ  غ ةإدار ت ارا مه  إىل مل، إضافة العت  عاومداخل جم   يفاد و فرأل بني ا  عالفلواصـل ا  لتا و مهبض
إىل ه جوسية سيدرملل ائرسال اسمىياط شيذ ننف تدامج بصدنربالذا هذكر أن وي. مذواهتتشاف كا

فال، ر األط امعأ عمتتالءم   ويةبتر ائلسى ر علي  توحي و ،ماًمو ع سردا امل  طلبة نعة م شرحية واس 
 فل؛ة الطيامح جمبرنا أهداف فق معتوا يامب ودارس،امل طلبة لكةى متحر دمةيذ مسرحفييتم تنك سلذكو

 :عدة برامج ضمن حموره اإلعالمي تضمنت التايل يذفنت بلفطلا ةياقام برنامج مح -
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  طفالًاْحِم"ار  شعتحت نت وكا٢٠٠٠ة ـسن يفية مالع إةلمح من بينها  إعالميةالتـمحتنظيم  •
 بياليز أس زع هدفت بالدرجة األوىل إىل ت     ٢٠٠٣نة  ية س لة ثانية انطلقت يف هنا    ومح. "بين وطناً ت

ـ  يف هذا   حةتاملا ةماعلت ا دماخل عن ا  تانالإعولفزيونية  ت برامج   ة بواسط ةابيجيإلاألطفال ا  يةترب
 موعة؛مس ويةئر مةيم إعالادموزيع تو إىلال إضافة اجمل

 ؛الا اجملهذ ة يفويوعئل الترسالات بعض من تضليتة ايوالسنة نامزإصدار الر •

ـ  •  ٦اريخ  بت وذلك   ،٢٠٠٤ يونيه/ناريزح يف" يالناجأ" العبد اهللا محلة     ةلكة راني ملا ةجاللق  الإط
 ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران

" ريغت ص يب "ان بعنو ين تلفزيو ج برنام ميدقإعداد وت لى  ع األردن كذلك ر   هن سـة سؤم إشـراف  •
يخ رس إىل ت  يسعى و ة،بكراملة  طفول ال ةرحل م لناوت ي ىل أو ةلحر كم ةيونيتلفزقة  ل ح ١٣ن  مون  كم

 دأ وقد ب  ، األردين مع اجملت ئحاشرميع  جل جهوم مجانربلاو. ة األطفال املعم من إساءة     الوقاية فكرة
 دعاية إعالمية   ط وس ٢٠٠٤مارس  /آذار رهر ش خأوا  يف  األردين ونالتلفزي شةاشى  لرضـه ع  ع
ءة ا إس ة من يوقالة ل يدوللا ةعيمللج"ية  لزة الدو ئلى اجلا ع ألردن ا رة هن  مؤسس صلتحوقد  . ةبريك
ى كما حصلت عل  . األطفالملة  عا م ءةساإ معل  امتعع ال ضو يف مو  (ISPCAN) " األطفال ةلعامم
 ".ةلقاهرا  يفايلبنال "ينف المالرس تياالرة فعظاهتيف ة يذهبلية الاديملا

 ياحملور العالج )ب(

 كمركز  نمية االجتماعية لتازارة   و عبالتعاون م  ٢٠٠٠عام  "  األمان ارد"  مركـز محايـة الطفل     أنشـئ  -١٧٤
من املُحولة إليه    االتاحلز  ستقبل املرك وي. ملةعا امل لسوءضوا   تعر الذين األطفال جالعوية  ورعااية  مص حل خصمت

م عليت وال ةيبرتل وا حةصلات التنمية االجتماعية وا   رازوب  اًقيثو  اطاًبارت هذا املركز     عمل بطتوير. ة محاية األسر  ةإدار
ـ اوب ط امناألوعة  نتمإساءة   ةلحا ٩٣  يلواح مع يسهأس ت نذركز م املتعامل  وقد   .اثحدأل ا مةء من خالل حمك   القض
 ةءاسإلل عرضن ت يتاللوااث  ناإلاألطفال   موعوقد بلغ جم  ). ركبةم اءاتسـإ  أو لامــية، إه جنس ،يةجسـد (

 .ةال ح٣١ تلذكور فبلغااألطفال ت الاح امأ ة،لا ح٥٨يل احو

 ةعليميارس ت دم يف    األطفال منيى تأ رص عل حي ام ك ية،ساألساة  ايعلرات  دماخ لفلطا محاية ز مرك ميقدو -١٧٥
ـ أ سـب ح ز ركامل اخلدقت  وص  يصارس فيتم خت  دني يف امل  لتحقملار غري ا  الصغ األطفالوأما خبصوص   . همراعم
 اتدمخلا  إىل إضافة،  هيةيفتروكذلك خدمات ثقافية    ويقدم املركز   . ليةبستق امل ةدراسلل مهتيئهتولة  احمو مهميلعتل
اء تكيفهم  نة ب داعإ ةلواحمل يت تعرضوا إليها،  لاءات ا ساإلج  تائنن   م  األطفال إىل معاجلة ف   هتد  اليت ةيتأهيللاوة  سيفلنا
 .تيةا الذعيم قدراهتمدوتي خصشال

ـ  -١٧٦ ريق طذلك عن    و مهتاحي ارسحيح م صت ولةا حمل  املودعني لديه  األطفالسر  أ املركـز كذلك مع      لويعم
 مدماجهإة دوإعالك األسر تاع األطفال إىل ج إرةاولحم دفهبوضعه، ب س ح، كلبساليأ ةدع للعالج بهمعاإخض
 .نينةمأطال و األمنايهف فروتء ياجوأ يف
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يت لات  احلاالد   عد غبلقد  وز،  رك امل  إىل لخوج للد تاحت   ال يتالة  ريشاستت اال احلاالستقبال  م خاص ال  د قس جيو -١٧٧
ت الاالجتماعية للحا والنفسية  ة  يجعـالت ال دما اخل ـدمقث ي يح الة،ح ١٣٠ بـاريق ماالقسم  ا  ـذا ه هعمل  عامت
ى تومس إىلوهو ما أدى بدوره إىل إيصاهلا       تاال احل ضعب ل ةصصخمتج  مارب عضو م من قسلا ا ذهمتكن   وقد. سرهمألو
 .ةثيحثة عابإىل متج احتت يتالت لحااللهيل  التأمجبرا كما استمر أيضاً يف تقدمي. اررتقساالمن د جي

 يةاحتاد املرأة األردن -٤

دار  " بإدارة ثالثة برامج تشمل برنامج١٩٥٤ام  ع تأسستومية حك غري ةمظن م هو و ةييقوم احتاد املرأة األردن    -١٧٨
 ،ةنسي ج ،يةدجس(ءة  اسلة إ ا ح ٢٩٠حوايل   ٢٠٠٣-٢٠٠٠ل األعوام   خالالذي استقبل   "  املأوى -النسـاء   ضـيافة   

ـ و) ةنفسـي   كلبشفيها  مة  اق لإل ةرألساية  امح ةدارإبعد أن مت حتويلها من قبل       ،  ةن س ١٨ سن    دون ناثى اإل ت عل قع
ـ ؤم ـ وت. تق خط  "مجنابر، و دةناسامل االجتماعية تامد اخل عض إضافة إىل ب   يةاسست األ اخلدمار للنساء   داه ال هذم  دق

 ة مكامل ٣ ٠٠٠من  ما يقرب    ٢٠٠٤حىت منتصف عام     والذي استقبل  ١٩٩٦الذي أنشئ عام    " األسـري  اإلرشـاد 
الطفل دار ضيافة  "امجبرنالالزمة، و ةرملشواقدمت هلم  ،نةس ١٨ و٧ نيهم ما برماأعاوح رتتالذين   األطفالنة مياتفه

ة وبلغ عدد احلاالت    قلطمسر  أ ن م نيادمق فل ط ١ ٥٠٠من  ب  رقي ما   عم حيث تعامل الربنامج  " واإلرشـاد األسري  
ا خيفف ممة، رحيية مأسر يف أجواء يهمذو بل قمناألطفال ة شاهد مار الده هذ يفمت ي إذ، حالة١ ٠٠٠ من احملاكم احملولة

وقد مت من خالل    .  وتعترب الدار مكاناً بديالً للمحاكم أو املراكز األمنية        .مرر هب لض ا ن تلحق ن أ ك مي اليتحدة اآلثار   ن  م
 . أسرة١٣٠جية إىل برنامج اإلرشاد األسري إعادة الرابطة الزو

 يألسر امركز التوعية واإلرشاد -٥

 ايةمح ارة إد إىليلها  وحتمت  وة  ءا إس الةح ١٠٠  ايلوء ح  الزرقا ةن مدي يف يألسر ا ركز التوعية واإلرشاد  م استقبل -١٧٩
ـ . األسـرة   ني مقدمي رعاية  ب اء، م قازرلان ا سكمن   صخش ١ ٦٠٠ يقاربما  راجمه وأنشطته    ب ركز يف تهدف امل واس

مل اعتلالسليمة ل  قر املذكورة بالط  حئاالشرية  وع ت إىلامج  ربلاهذه   دفث هت ياملني مع األطفال، ح   عول   لألطفا نيسياأس
 افرحن اسباب ألىوء علض ا يطسل ت كما تسعى إىل  . طر اخل وأ ساءةإل ل نيرضعاملاألطفال   صـاً ووخص مـع األطفـال،   

 نفالً مط ٢٤٠ فداتهاسبملركز   ا مد قا فق ،م أنفسه ال لألطف بةنسما بال أ. اهنم وانن أن يعا  كمي ت اليت كالاألطفال واملش 
 ءباآلمع ا ل  عافلاار  واحلوية  رألساات  قلعالاواالجتماعية  ة   باحليا مهت توعي إىلهدفت   ةأنشطل  المن خ ء  قاالزرطفـال   أ

 يريغت هبدف اج والزججارحألاو أشب ى اخللعم سلرج ام من خالل برنا آخر طفال٥٠ًواألمهات، كما استهدف أيضاً 
 ةيبيدر ت تارو املركز د  دقعكما ي . مهع علي قا الو نفلعيف ا م  خد تست ن أن  ميك يتلاد وا ومل ا ذههن  اطئة ع خلاهيم  فاملبعض ا 

صدي ملشكلة  لتاع  ضو مو ية يف طن و اتاءة لق دعباإلضافة لذلك    كز املر دقعوقد  . يهاتكرلاوحة  السبو وا دكونيلـتا ا يف
 ٣٠٠ قد بلغ    ٢٠٠٤-٢٠٠٣اليت راجعت اخلط الساخن خالل العامني       يذكر أن عدد احلاالت     و. لافطاإلسـاءة لأل  

 - ٤٠، مشاكل أخرى    ٨٠، قضايا اجتماعية    ١٠٠، استشارات قانونية    ٦٦استشارات نفسية   (حالـة متعددة األمناط     
 ).٢٠عائلية أو عاطفية، ومشاكل حتصيل دراسي 
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  األسرةةايوع محرمش -٦ 

 يفاقس الث لة اجمل بإدارية  نالربيطا ةموواحلك ة األردني ومةاحلك  بنين  اوعلتاب" ةسرألا ةمحايع  ومشر "فيذن ت مت -١٨٠
رفع ، حيث يهدف هذا املشروع إىل       )٢٠٠٣-٢٠٠٠( يةضا امل ات الثالث السنو لال عمان، خ  يـ ف طاينيالـرب 
وغري ال، مبشاركة جهات حكومية طفأللسري واإلساءة ألا فنعال الت التعامل معجمات العاملة يف ساسؤفاءة املك

وزارة التنمـية االجتماعية، ومديرية األمن العام، واجمللس القضائي، ووزارة الصحة، ووزارة            : حكومـية مـنها   
األوقـاف، ووزارة التربـية والتعليم، ووزارة اإلعالم، واجمللس الوطين لشؤون األسرة، ومركز التوعية واإلرشاد          

 اءكة خرب ارشمبالريادي،    طينلوشروع ا ملفذ هذا ا  نوقد  . األسـري، واحتـاد املرأة األردنية، ومؤسسة هنر األردن        
. األردن  يف اإلساءةة  شكلم خطر واجهةية مب نعملات ا هجلا هدفت اليت است  ةيبيلتدرامج  لربا من ا  دي، العد نيصخصمت

وقد حصل مشروع محاية األسرة على تكرمي اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة حيث فاز فريق إدارة مشروع    
 وهذه اجلائزة متنح كل     ٢٠٠٣ األسرة جبائزة املفوضية العليا حلقوق اإلنسان يف منظمة األمم املتحدة لعام             محايـة 

ويعد مشروع محاية األسرة أحد هيئات اجمللس الوطين . مخس سنوات للمؤسسات العاملة يف حقل حقوق اإلنسان
قاً وطنياً ميثل عدداً من الوزارات      لشـؤون األسـرة املخـتص يف جمـال محاية األسرة، حيث يضم املشروع فري              

 .واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية املعنية بقضايا العنف األسري

 فلق الطحبقو ثقيفالتو ةيلتوعت امحال -٧

النحو لى  ل ع فلطاية ا  مح مبوضوعة  ة وبرامج متخصص  يقامـت عدة جهات يف األردن بإعداد أدلة تدريب         -١٨١
 :يف اجلدول ملبنيا

 ة والتثقيف حبقوق الطفلمحالت التوعي

 اسم الدليل التدرييب املؤسسة األنشطةعدد  عدد املستفيدين
 لألمهات دورات تدريبية ٣ مشاركة/اً مشارك٥٥

 وعامالت احلضانة
املمارسات النمائية الصحيحة من  في واليونيساألردنمؤسسة هنر 

  سنوات٤ إىل عمر الوالدة
لعاملني ن لان تدريبيتادورت مشاركة/اً مشارك٤٠

 مع الشباب واألمهات
املمارسات النمائية الصحيحة من   واليونيسيفاألردنمؤسسة هنر 

  سنة١٨ إىل ١٥عمر 
 متدربة/اً متدرب٢٤٠
 مشاركة/مشارك ٦ ٢٠٠

  دورة تدريبية١٢
  حماضرة١١٧

 مفاهيم وقاية األطفال من اإلساءة مؤسسة هنر األردن واليونيسيف

قضايا اإلساءة للمرشدين واملرشدات  اجمللس الثقايف الربيطاين  
 ٨يف املدارس للمرحلة العمرية من 

  سنة١٢إىل 
ة يف مدارس ـ ورش١٣  طفل٦٠٠

 )فترة جتريبية(احملافظات 
 مشروع الفنون يف محاية الطفل مؤسسة هنر األردن

 تعلم حقوقك وعلمها اجلمعية األردنية حلقوق اإلنسان  
  والطفلللمرأةاحلقوق اإلنسانية  أةامللتقى اإلنساين حلقوق املر  

 مشاركني  ٣١٠مت تدريـب    
ومشاركات من األمن العام    
والقضـاء واملؤسسات غري    

 احلكومية

 االجتماعية بالتعاون   التنميةوزارة   
ة الدولية  ـمع اليونيسيف واملنظم  

 اجلنائي مبشاركة جهات    لإلصالح
 أخرى رمسية وغري رمسية أردنية

يهي للمدربني  الدلـيل التدرييب التوج   
  نور- على العدالة اجلنائية لألحداث
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 اسم الدليل التدرييب املؤسسة األنشطةعدد  عدد املستفيدين
 حقيبة تدريبية حول حقوق الطفل املعهد الدويل لتضامن النساء  

 من خطباء ٦٠٠تدريب 
 املساجد

منظمة اليونيسيف بالتعاون مع  
 اجمللس الثقايف الربيطاين

طباء املساجد حول خلدليل تدرييب 
 مفاهيم الطفولة املبكرة

اً ومشاركة  مشارك٦ ٨٧٥
 من مقدمي اخلدمات

، ١٨-١٠مشروع الشباب   ورشة عمل ٢٧٥
 اليونيسيف

مـورد العاملني مع الشباب يف مناء       
  وصحتهم الشـباب ومشـاركتهم   

٢٠٠٣ 
 مشاركني ١٤ ١١٠

 ومشاركات
، ١٨-١٠مشروع الشباب   ورشة عمل٤١٧

 اليونيسيف
 األساسيةدليل مهارات احلياة 

 ٢٠٠٣للشباب 
بدعم من (مؤسسة هنر األردن  ية أنشطة جتريب٤ 

 )مؤسسة إنقاذ الطفل
 للدمى املتحركة" سلحوف"مشروع 

 حلقة تلفزيونية للمرحلة ١٣ 
 األوىل

 التلفزيوين" بيت صغري"برنامج  مؤسسة هنر األردن

، ١٨-١٠مشروع الشباب   
 اليونيسيف

دليل الشباب التثقيفي حول الصحة     
اإلجنابـية وعـدوى فريوس اإليدز      

٢٠٠٣ 
يف وسائل اإلعالم " أجيالنا"محلة  مؤسسة هنر األردن  

 املختلفة

، من خالل تعاضد جهود هيئاته اإلساءة مناألطفال اية محال اد يف جماجل عملل إىل مواصلة ايسعى األردن -١٨٢
حتقيق املزيد   إىل ةقاللع ا اتمية ذ كوحل ا غريت  ائوتتطلع اهلي . فللطاية ا ل مح اجم يف  العاملة ةيموكحلاحلكومية وغري ا  

 :التالية تحاقترملافيذ الل تن خطفل منماية للمن احل

ـ  - ـ ل ن يتفع  اإلساءة ت حاالعن) ج(١٧ي كما ورد يف قانون حقوق الطفل يف املادة          زامللتبليغ اإل اام  ظ
ت ا احملاكم لوصأ نو قان  من ٢٦دة   واملا ٢٥املادة   تضىقمب(األطفال   ال جم ة يف عامللا نيةه امل تعامومجلل
 ؛)اتوبق العقانونن  م٢٠٧ ةادملامن ة ثلالثواة انيالث وىلرات األوفقة، والئيازجلا

 ؛لكةمملا تاظفاحم ي باقلمشت لرة األسةيارة محا خدمات إديفالتوسع  -

  بقضايا العنف األسري؛ةة أسرية متخصصإنشاء حمكم -

 ود؛ الوجزحيإىل األردين  لطفلا قون حقون قااجخرإ -

مي تقد عى إىليس يذ ال هنر األردنسسةؤم جامرفل ضمن بطلوا ةرنمية األساستكمال بناء مركز ت -
 .ةرسألاد ا أفر بنياعلف ر حوا وفتحةكربملة افولطل ايف صةج متخصمراب
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 )٢٧و ٢٦ و٢٤ و٢٣و ١٨ و٦املواد (  الصحة األساسية والرفاه-واو 

 )٢٣دة املا ( أصحاب اإلعاقاتألطفالا -١

ة وزارنمية االجتماعية و  تل وزارة ال   من خال   اخلدمات لألطفال أصحاب اإلعاقات    ة األردنية موكتقدم احل  -١٨٣
مة من اجلمعيات اخلريية والقطاع     دقخلدمات امل ا، فضالً عن    األخرىات الدولة   سس العمل، ومؤ  رةووزاة  الصـح 

 عاقاتاخلـاص، وتشـمل اخلدمات املقدمة التدريب والتأهيل والعالج والتوعية واإلرشاد لألطفال أصحاب اإل             
ا مك. )الداخلية(اإليوائية   تسااملؤسو جيةارخلاالنهارية  ت  الل املؤسسا من خ ك  ذلتمعي، و اجملهم، والتأهيل   وأسر

عاية ألصحاب اإلعاقات، مبا يف ذلك      رات  م خد متقد  واملؤسسات اليت  رألسلجلمركية  ا اإلعفاءات   ةتوفر احلكوم 
 .أصحاب اإلعاقات مة األشخاص خلد غري األردينملعاالاإلعفاء من رسوم تصريح استقدام 

ـ    -١٨٤  سسية املؤ ةياالرعكل من    تادم خ لىعاألخرى  هات  جلوااالجتماعية   ةتنمـي الارة  وز ودوتـتركز جه
ـ أهـيل ا  توال الكشف املبكر عن   على  أصحاب اإلعاقات   ل  اطف لأل ة الصحة رازو تخدما ، بيـنما تتركز   يعمتجمل

 .ختصةامل زكارملويل إىل احاين والتمني الصحي اجملفري التأاإلعاقات وتو

  املبكرة اتاقاإلعيص  تشخ زمرك بالقول بأن    تاقاإلعاكر عن   بملف ا شت الك امدما يتعلق خب  يونشـري ف   -١٨٥
ة بير التكزراه أصحاهبا إىل ميج تومتعاقة، الة إ ح٢٤ ٠٠٠ يلواح ٢٠٠٣ م ولغاية هناية عا١٩٩٠نذ بداية  مراجع
ت قااعإل ايصخشت زركم عجا ترليتاة دجلديات االد عدد احل خالل رص  من بنيتوقد  . تمعجملام يف   هجم د أو صةاخلا
ـ ا  ٢ ٥٠٠ و ٢ ٠٠٠اخلمس املاضية فتراوحت بني     ل السنوات   ال خ تقرت اس د ق داعداأل أن ةحص ال ةزارو ل عباالت بكرةمل

 .ياًنو والدة س١٥٠ ٠٠٠الغة  البتداوالال من يف املائة ١,٥ل نسبة داع يادة، أو ميدجحالة 

 حية، الص رعايةلاق يف   وعاملل  فلطحقوق ا  إنفاذ إىل األوىلجة  رد بال فديهاملركز    أن  إىل اإلشارة جتدرو -١٨٦
 . ألصحاب اإلعاقاتاةيحلة اينوع نيس حتن مثم، و٣ املادة ،١٩٩٣م اعل ١٢ م رقنيقوعامل ةياعن روناق يف  وردكما

 سنة، ١٨مر  عيةاغل ودة الوالترةف عاقات من اإلنواعخمتلف أ نم سنوياً ديدةجالة  ح٢ ٥٠٠املركز  كما يستقبل
 ،اصةة اخل يتربلز ا كير لاللتحاق مبرا  رخلدمات أو التقا  اى  ل عل وصحق لل  مسب موعددون  ركز  املة  عاجوباإلمكان مر 

ـ للحأو   ـ  لوص كما تشمل  . دي اإلعاقة لشدياخلادمة األجنبية   وم  من رس  أو اإلعفاء ية،  رهة ش يطن و نةعوى م لع
 األردن، بل وجنوامش يفت اقاعإلا صيشختل مراكز  تشخيص اإلعاقات املبكرة إنشاء    كزرمل تقبليةسريع امل شـا امل
ـ  مـتابعة و  لألطفال الرضع   حيةْسم تاواج، وإجراء فحوص  ى الز لعبلني  قمل ل يبطالص  الفحإلزامية إجراء   يق   تطب
 .اثيةالور عض األمراضبقصي لت

 ص أصحاب اإلعاقات يف األردنخا لألشةدمقملاات مداخل •

ـ ت -١٨٧ على  وة،ريعمم ال اخلاصة لألشخاص أصحاب اإلعاقات يف األردن مبختلف فئاهت        ةيربتلام خدمـات    دق
ة تابعة للقطاع الرمسي والتطوعي واخلاص      سسؤكزاً وم رم ١٤٤الل   خ هتا من اجراخـتالف فـئات اإلعاقـة ود      

 .شخص صاحب إعاقة ٢٦ ٠٠٠والدويل، موزعة يف خمتلف حمافظات اململكة، وعدد املنتفعني من خدماهتا 
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 التابعة لوزارة التنمية    هيلأة والت يرعالكز ا تشمل مرا  عدة أنواع    اصة إىل  اخل ةبـي كـز التر  راتصـنف م  و -١٨٨
والتعليم، واملراكز ة لتربي ارةازو لةابعتلاكز واملدارس اراملوخلاص، اع قطاكز الار وماالجتماعية، وللقطاع التطوعي،

 ب حسوزيعاً نسبياً تها موزعةمل مبجزكرا املهذ وه.تمعي اجمللج التأهيمضافة لربادولية، باإللا التابعة لوكالة الغوث
 : حبيث تشمل هذه املراكز التايلتافظامن احمل ةحمافظ لك  يفنكادد السعنوع اإلعاقة والتبعية القطاعية و

والتأهيلية  مركزاً، تقدم اخلدمات التدريبية      ١٤عددها  : مراكـز تابعة لوزارة التنمية االجتماعية      -
والعالجـية والتمريضـية واإليوائية واإلرشاد األسري للمعوقني وأسرهم لذوي اإلعاقة العقلية            
البسيطة واملتوسطة والشديدة واملتعددة وللمعوقني مسعياً وحركياً يف مراكز التأهيل املهين من سن 

 األطفال؛ معوق من ٨٠٠ منهم ١ ٠٣٠ سنة لكال اجلنسني، وعدد املنتفعني ٤٠ ولغاية ٤

 مدرسة تقدم اخلدمات التعليمية والتربوية      ١٢عددها  : مـدارس تابعـة لوزارة التربية والتعليم       -
للمعوقني مسعياً وبصرياً من الروضة ولغاية الصف السابع األساسي لكال اجلنسني وعدد املنتفعني             

  من األطفال؛٩٠٠

ت التدريبية والتعليمية والتأهيلية واإليوائية      مركزاً تقدم اخلدما   ٣١عددها  : مراكز تابعة للقطاع اخلاص    -
  من األطفال؛١ ٠٥١ منهم ١ ٣٢٠والعالجية لذوي اإلعاقة العقلية والتوحد وعدد املنتفعني 

 مركزاً تقدم اخلدمات التدريبية    ٦٢عددها  ): اجلمعيات التطوعية (مراكـز تابعـة للقطـاع األهلي         -
 ٢ ٨٣٠ منهم   ٥ ٠٨٠واملتوسطة والشديدة وعدد املنتفعني     والتأهيلية لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة      

 من األطفال؛

 تقدم خدماهتا لذوي اإلعاقة العقلية والسمعية ١٣عددها : مراكز تابعة لقطاع املؤسسات الدولية -
  من األطفال؛٢ ٨٣٠ شخصاً منهم ٢ ٥٤٠، عدد املنتفعني )تعدد فئات(واحلركية والبصرية 

صية لبيان نوع ودرجة اإلعاقة وتدريبات نطقية ومعينات تأهيلية         مراكـز تقدم خدمات تشخي     -
  منهم  ١٥ ١٣٠ وعدد املستفيدين من خدماهتا      ١٢تابعـة للقطاع الرمسي والتطوعي، وعددها       

 . من األطفال١٤ ٧٠٠

 :يلالتااألطفال، نوضح  بني ة اإلعاقةلكشم ميد حجدحترة ور ضل اللجنة حوتاالحظمبفيما يتعلق  -١٨٩

ديرات قتال فاختال ب األطفال أصحاب اإلعاقات يف األردن      عدد لوح اختالفات   ناك ه لا تز ال )أ( 
 ١٠(ية  عامللاحة  لصمة ا ظمنرات  يدمد تق تا، تع نهمية  الدولا  م سي وال ،ت اجلها بعض  أن غم من لروعلى ا  .ةدمعتامل

يف  حلقيقيا ضعلو ا كس تع الت  رايتقدله ا ذ ه نأرب  تاألردن تع  يفواألهلية   ةمسيرلا تهاعظم اجل مفـإن   ) يف املائـة  
  يف املائة من جمموع السكان؛٤,٩ و١ تتراوح بني ةبنسلا أن  إىلل الدراسات اليت أجريت تشرين كإ إذ األردن
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ـ   إضـافة  )ب(  أكتوبر /ول األ ينهر تشر ش العامة قد نفذت خالل      تءااحصإلائرة  دان   فإ ،ك إىل ذل
 وقد  ،يوليه من العام احلايل   /نتائجه يف أوائل شهر متوز     الذي ستظهر    نكاسلاوكن  عـام للمسا  الد  داعلـت  ا ٢٠٠٤

 يف األردن؛ اإلعاقة مى حجف عللتعرخاصة ل ةلك التعداد أسئلمن ذتض

 ال توجد إحصائية    أصحاب اإلعاقات، رغم اإلجنازات والتطور يف اخلدمات املقدمة لألشخاص         )ج( 
تشكيل جلنة للسجل الوطين برئاسة مسو األمري رعد بن         شاملة دقيقة حبجم اإلعاقة وتصنيفاهتا يف األردن، وهلذا مت          

وقد نفذت اللجنة ). الذي يرأسه وزير التنمية االجتماعية(زيد كبري األمناء بقرار من اجمللس الوطين لرعاية املعوقني 
لصحة، وزارة وزارة التنمية االجتماعية، وزارة ا(بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات املمثلة يف قانون رعاية املعوقني 

التربية والتعليم، اخلدمات الطبية امللكية، اللجنة العليا إلدارة برامج ومشاريع ذوي االحتياجات اخلاصة، ومجعية              
وتشري نتائج املسح .  يف عدد من احملافظات يف اململكةأصحاب اإلعاقاتمسحاً لألشخاص ) اجلنوب للتربية اخلاصة

 يف املائة من عدد السكان، وقد بلغ عدد األطفال من احلاالت اليت مت             ١  ال تتعدى  أصحاب اإلعاقات إىل أن نسبة    
وقد احتلت اإلعاقة العقلية الدرجة األوىل تلتها اإلعاقة احلركية مث متعددو اإلعاقة مث     .  طفالً ٣ ٧٦٤تشخيصـها   

 العدد اإلمجايل   وسيتم استكمال املسح يف باقي احملافظات للحصول على       ). السمعية والبصرية والنطقية  (اإلعاقـة   
 .صحاب اإلعاقاتأل

 :نبني التايل  أصحاب اإلعاقات،معلييز تزعد ت حول جهوللجنةاؤل اوفيما يتعلق بتس -١٩٠

 يف ١٢  بنياهتاا ودرجاعهونتالف أاخيمية بتعللا تالكاملشات وبوعصلا األطفال ذوي ةسبدر نقت )أ( 
 م؛يللتعباقني حلتملاألطفال ا عوجمم ايلإمج ن يف املائة م١٨املائة و

اصة اخلة  ديالع ا رسدا امل يفن  جمودة م طعقلية البسي الاإلعاقة   من حاالت     يف املائة  ١٠ تهسبهـناك ما ن    )ب( 
لدمج ة ل ينطوة  طأن وضع خ  ب كش الو. لة مع بداية جتربة دمج أصحاب اإلعاقات      سبة مقبو  هذه الن  تعتربو ،ةيواحلكوم
 دية؛اعس الدار امليفت حلاالان مممكن  درب عدكأ ج دمقيقحتت لاقيملعواب عا الصلىب علغري للتروأمر ض

ـ  )ج(   ات وحد شاءن إ ،٢٠٠٦-٢٠٠٤م  والألعاالجتماعية   ةيتنملا ةرازو ةيجيتج ضـمن استرا   رندي
وقد عقدت . ظاًل حقألا وةق النائيطانملا لألطفال أصحاب اإلعاقات لضمان الوصول إىلوجهة ملاللخدمات  نقلةمت
ق اطخمتلف من  يفةصاخلا ةيبرت اللاجم املة يفع التطوعيةلايات جلمعمن اديد  العة معاكشر عية االجتماةنمي الترةوزا
 ري األطفال أصحاب اإلعاقات مع أقراهنم من غ       على دمج  اجلمعياتجيع  شتة و دة اخلدم قاعيع  وس ت نما لض ةلكاملم

 طفالً  ٣١٥ يستفيد من خدماهتا     ةريبش ردواوك لياًا م اًمع د اتياجلمعهلذه   لوزارة ا مدقت ثي ح أصحاب اإلعاقات 
 مقابل الدعم املايل واملادي املقدم من الوزارة؛

بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق برنامج غرف املصادر يف املدارس التابعة هلا لتوفري اخلدمات               )د( 
مجيع مديريات   غرفة موزعة على     ٣٠٠املساندة واإلثرائية لذوي االحتياجات اخلاصة حيث بلغ عدد هذه الغرف           

وزارة التربـية والتعليم يف اململكة حيث يتم تأهيل وتدريب املعلمني واملعلمات العاملني يف غرف املصادر بشكل            
مالئم ضمن برنامج الدبلوم العايل يف صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية األمرية ثروت، إال أهنم حيتاجون لإلشراف 

ك حاجة أيضاً ملعاجلة اخللل القائم يف اخلدمات اليت يقدمها النظام التربوي  كما أن هنا  . املهين والتربوي املتخصص  
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يف املـراحل الالحقـة بعد إهناء الطفل لدراسته يف غرف املصادر وانتقاله إىل الصف العادي حيث ال توجد آلية                    
 .تضمن رجوعه بشكل طبيعي وسليم يف الصف العادي

 نإاصة، ف اخلبية  ترالكز  ا مر ة بكاف نيقحتلملاألصحاب اإلعاقات   مة  دق امل ةصحية ال يعلق بالرعا تي أمـا فيما   -١٩١
 ال، إزمةلالة ايحصل اتى اخلدمالع لوصحي مبختلف أنواعه مما ميكنهم من احلأمني الصلون بالتموء مشؤالم هظعم
 راكزمإلعاقة وايدي اإليوائية لشداكز رمل ايف  والعالج الطبيعي والوظيفية التمريضيادركوال ةدزيا لةررواك ضنه أن
كما جتدر اإلشارة بأن أهم الفجوات املتواجدة يف هذا اجملال هي أن . ألصحاب اإلعاقات يعيلطبا جالالعو ليهلتأا

املبادرة اليت تتبناها وزارة الصحة ترتكز بالدرجة األوىل على مبادئ طبية حبتة سواء كانت وقائية أو عالجية أو                   
.  النفسي واإلرشاد والدعم للعائالت أثناء التخطيط للربامج اليت يتم تنفيذهاتأهيلية فهي مل تدرج خدمات التأهيل

وهـناك حاجة أيضاً لزيادة مراكز الكشف املبكر عن اإلعاقة مع العلم بأن هناك مركزين اثنني فقط يعمالن يف                   
م العائالت واملزاولني كما ميثل التصنيف للمركز واإلعاقات حتدياً أما. األردن، أحدمها يف عمان واآلخر يف الكرك

بشـكل أقل حيث ترتبط حاالت اإلعاقات املتعددة لدى الطفل الواحد مبدى االلتباس بتصنيف الطفل وتصنيف                
 .املراكز املستعدة لتقدمي اخلدمات املناسبة

 : يليا مببقة أصحاب اإلعاقات منذ تقدمي التقرير السام خدلجما رة التنمية االجتماعية يفازولخص إجنازات تت -١٩٢

  األهلي التطوعي؛عقطاالتبع ت ةاً لإلعاقة العقليز مرك٢٤خيص رت -

 قلية تتبع القطاع اخلاص؛لعلإلعاقة ا ركزاًم ١٧ خيصرت -

 قطاع احلكومي؛لع ابلعقلية تتا مراكز لإلعاقة ٣ حتف -

ـ  -   لدرجةاكز التأهيل املهين بعد استكمال تدريبهم على املهن املناسبة        رم  متدرباً من  ٤٢٧ريج  خت
  واحتياجات سوق العمل؛ماقتهعإ

، ٢٠٠٤ارات حىت عام    زولا و ساتسؤ امل يف ملنيا من أصحاب اإلعاقات الع    نيفوظاملعدد  بلـغ    -
 إعاقة بصرية ١٠٢ إعاقة مسعية و٤٩ إعاقة حركية و٤٨٧صاً من كافة اإلعاقات منهم خ ش٦٤٠

  إعاقة عقلية؛٢و

ـ نت - زاً كرم ١٧ل  قن كافؤ الفرص مت  تالدمج و  يقاً ملبدأ ققني وحت ن رعاية املعو  ونايذاً ألحكـام ق   ف
رة التنمية االجتماعية إىل مالك وزارة التربية       اك وز من مال ) بصري ،يكحرمسعـي،   (مـياً   تعلي

 . طالب٩٠٤يل امجإلهذه املراكز ا بيث بلغ عدد طالح ،والتعليم

بية رعلة  دولووأ ،١٩٩٣م  عايف وقني املعيةاعرل اًنعربية اليت أصدرت قانويعترب األردن من أوائل الدول ال -١٩٣
كما مت إنشاء وحدة السجل الوطين من قبل اجمللس . ١٩٩٦م اعصحاب اإلعاقات يف  ألينط وجلس ءنشاع بإشرُت

وشكَّل فريق تشخيص متخصص من خمتلف .  ظاهرة اإلعاقة يف األردن   حتديد حجم الوطين لرعاية املعوقني لغايات     
 النفسية والتأهيلية واالجتماعية من الوزارات و الدوائر ذات العالقة، وهي وزارات التنمية اجلهات الطبية والتربوية
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االجتماعية والصحة والتربية والتعليم، اللجنة العليا إلدارة برامج ومشاريع ذوي االحتياجات اخلاصة واخلدمات             
يق مسحاً ميدانياً لألشخاص أصحاب     وقد نفذ الفر  . الطبـية امللكـية مبشاركة من مجعية اجلنوب للتربية اخلاصة         

 :اإلعاقات من خمتلف الفئات العمرية ونوع ودرجة اإلعاقة يف احملافظات التالية

  يف املائة من عدد السكان؛٠,٧ نسبتها ٥٨٣عدد حاالت اإلعاقة : حمافظة العقبة -

  عدد السكان؛ن يف املائة م٠,٧ نسبتها ٦٦١عدد حاالت اإلعاقة : حمافظة معان -

  يف املائة من عدد السكان؛٠,٦ نسبتها ٤٦٩عدد حاالت اإلعاقة : افظة الطفيلةحم 

  عدد السكان؛ن يف املائة م٠,٧ نسبتها ١ ٧٢٥عدد حاالت اإلعاقة : حمافظة املفرق -

 يف املائة من عدد     ٠,٣٦ نسبتها   ٢٠٢عدد حاالت اإلعاقة    : لواء املزار اجلنويب يف حمافظة الكرك      -
 السكان؛

  يف املائة من عدد السكان؛٠,٩ نسبتها ١ ٤٥٦عدد حاالت اإلعاقة :  جرشحمافظة -

 يف املائة من عدد ٠,٧٢ نسبتها ٦٩٤عدد حاالت اإلعاقة : لواء األغوار الشمالية يف حمافظة إربد -
 السكان؛

  يف املائة من عدد السكان؛٠,٩ نسبتها ١ ١١٣عدد حاالت اإلعاقة : حمافظة عجلون -

 . يف املائة من عدد السكان١,٩ نسبتها ١٠٨عدد حاالت اإلعاقة : اء دير عاللو/منطقة خزما -

 يف املائة يف خمتلف احملافظات، وسوف يتم استكمال املسح ١وأظهرت النتائج بأن نسبة اإلعاقة ال تتعدى  -١٩٤
اك تنسيقاً للجهود   ، علماً بأن هن   ٢٠٠٥ومن املؤمل أن ينتهي املسح يف هناية عام         . ليشمل كافة حمافظات اململكة   

ما بني وزارة التنمية االجتماعية وجلنة السجل الوطين والقطاع التطوعي لتأمني احتياجات ومستلزمات األشخاص 
 .أصحاب اإلعاقات الذين مت اكتشاف إعاقتهم

ه مل  جتـدر اإلشارة بأن اجمللس الوطين لرعاية املعوقني قد قام بإجنازات عديدة إال أن من مواطن ضعفه أن                  -١٩٥
يعد خطة وطنية متكاملة للتركيز على متطلبات األطفال أصحاب اإلعاقات، استناداً إىل برامج تنفذ من قبل وزارة 
التنمـية االجتماعية والصحة والتعليم من جهة، واملنظمات غري احلكومية من جهة أخرى، علماً بأن احلكومة قد                 

 .تنبهت لذلك وستعمل على معاجلة املوضوع

 :لي، نبني ما يليحملمع اجملت اى أساسة علقائميل الهأة التداع إيعرشامعزيز  حول تةللجن ايةتوص يتعلق بوفيما -١٩٦

، وضعت  ٢٠٠٦-٢٠٠٤ستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية لألعوام      نسـجاماً مع اخلطة اال    ا -
صحاب أ األشخاص لتفعيل برنامج التأهيل اجملتمعي خلدمة        خطـة  وزارة التنمـية االجتماعـية    

ضمن منازهلم وجمتمعاهتم احمللية،   بأن يكون    من ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة واملتعددة        اإلعاقات
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م هلم خدمات التربية  حبيث تقدَّ،كـون هـذا الربنامج يعتمد على اجملتمع احمللي بالدرجة األوىل      
ىل تدريب أفراد   إيهدف  ربنامج التأهيل اجملتمعي    ف .اخلاصـة والعالج الطبيعي واإلرشاد ِاألسري     

ن املؤسسات تقدم خدمات مؤقتة    ، ذلك أ  ليتمكنوا من تدريب أبنائهم   ) ماحني الرعاية (األسـرة   
 ؛وليست بديلة عن األسرة الطبيعية

 وبإشراف اللجان الفرعية    ،ع احمللي متقدم هذه اخلدمة من خالل متطوعني مؤهلني من أبناء اجملت          -
 ؛ الرمسي والتطوعيلمشكالت من القطاعنيل التنسيقيةواللجنة 

عـدد احلـاالت املستفيدة من الربنامج التابع لوزارة التنمية االجتماعية يف إقليم اجلنوب وإقليم       -
 وإجراء  ألصحاهبا،نات احلركية الالزمة    ي، وقد مت تقدمي املع     حالة ١٥٣الوسـط وإقليم الشمال     

قطاعات خمتلفة يف األردن تقدم هناك أن كما . التحسينات البيئية ملساعدهتم على احلركة والتنقل
 .هذه اخلدمات

 اإلعاقة/ةلتربية اخلاص اجماليف  عيةمت اجملةالتوعي )د(

ـ  -١٩٧  ،املعوقنيل  تأهياية و عربة  نيعمل ا اتهجلكافة ا ن  مليا   ع يةستشار ا ةجلن ارة التنمية االجتماعية  زو تلكش
هبدف تثقيف وتوعية كافة     صةااخل بيةرالت الجميف   عيةمة اجملت يلقيام بالتوع لإعالمية   ةيراشاست ناجلنها  ع ثقـت بنا

 نم ) ه (عة فقرةاب الرلمادةل داًناتسا ع،متيف اجملم ه دجمةرور وضعوقنيتأهيل امل وتدريبايا ضقبع متفئات اجملوأفراد 
 وإبراز ملعوقنيهتمام با يشري منطوقها لدور األجهزة اإلعالمية يف االيت ال١٩٩٣م ا لع١٢م قرني قوعمل اةياعر ننواق

 .عمتجملأمهية دجمهم يف ا

ية اقالوق   وطر اإلعاقة بباستمع بأ جملا و داراألفبصورة خاصة إىل توعية وتعريف      ج التوعية اجملتمعية    ماندف بر هيو -١٩٨
ـ  ـ  هنم   دراسة تأظهر وقدا  ذه .ماهتينمكاوإم،  هترادق و نيملعوقاو  ية حن سلبال هاتجتاال ا يلدتعمعها، و ل  ملـتعا  ا يةا وكيف

ـ  ـ ااب  بالش على استعداد ملساعدة يني لشباب األردنمن ا يف املائة  ٩٧ ن أ  واليونيسيف اإلحصاءات العامة  ائرة د أجرهتايت  ل
ى نهم عل م يف املائة    ٧٢ ناق، وأ معص  شخة  دقصامل استعدادلى  ع  يف املائة  ٧٥,٢ نأ، و ةاة العام يحلا  يف معـاق    شـخص 
 .قمعا ج من شخصازولل استعداد ى علطقفم  يف املائة منه١٠ نأ عاق، إال ممع شخصل لعم لاستعداد

 توعية   تنفيذ محلة  ٢٠٠٠خالل عام    العليا   ستشارية اال اإلعالميةللجنة   ا ا هب تنشطة اليت قام  من أبرز األ  و -١٩٩
رة األوقاف وزاا لياهتافع يفت كار، ش"لـهق ح أسرتهل  يف ظقعوملة اخدم "شعارهاني قوعملا رعايةبة صاخ ةينطو
ـ لوا ان و عن تحت ةلمح لل ةاميتاخت عمل رشةوقد  ع عالياتف ال هرز هذ بن من أ  وكا. اإلسالمية تقدساملوا نؤوش
ـ ا  زكإعالمية توعوية تر  مطويات  كما وزع خالل احلملة     . ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٤بتاريخ  فسه  نر  اعلش
 .نيقواملع أبنائها ة رعاييفدورها يام بقلى ا علةرساأل حث وعلى ه،ترعاي ووق املع إىلاإلسالمين ة الدينظر ىلع

األردن أولويات عملها     يف قنيوعملاص  شخال األ تأهي يف جمال    لةاملعاة  حلكوميا غريت  ساؤساملكما حتدد    -٢٠٠
دور اجمللس الوطين   مه و أحكا و دهعية ببنو وتلوا ،١٩٩٣ سنة ل ١٢ني رقم   قعوملنون رعاية ا   قا  كـل من   تفعـيل يف  
جز حلواق واعوائ وإزالة القنيعواملفراد لأل وريةضرال تعيناملواة ل لألجهزملعوقني والعمل على اإلعفاء الكاما ةياعرل
 .قنيوملعااص خألشان حركة م يت حتدلا) Disabled Friendly Society(ية لبيئا
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 : ما يلي١٩٩٨  عام منذملستجداتلوطنية األخرى واا وتضمنت اإلجنازات -٢٠١

 ستقبال باألجهزة الز ا هيز مراك لياً جت حاي  جير ثي ح ج،والزا ص الطيب ما قبل   حمية الف الزإقرار  إ -
 ٤٠ ٠٠٠علماً بأن معدل عقود الزواج يقدر حبوايل        ،  الغايةذه  هل ارهددريب كوا تو ةمزاملخـربية الال  

 عقد زواج سنوياً؛

قص نن   ع كربملا للكشف   وطين وذلك لستوى ا امل ىلع لرضعل يخمرب حسم يف ءدبلل االسـتعداد  -
إذا اكتشف   يوريا، وكالمها ونكيتالفينيل   فيله   رض م عن كذلكولقي،  ة اخل يقلدراة  غدإفـراز ال  

 ل؛قألاى  علاًنوي سةلاح ٧٠ة ايمث مح ومن عى الرضلد  اإلعاقةثودحب ن ميكن جتهنإف اًرمبك

 يةطبالر  دالى الكو يث يسهل ع  فولة، حب لطاو األمومة زكا مر يعاجرمت  ارماتاسذج و  منا ديـث حت -
عاقات إل مركز تشخيص ا   إىلوإحالتها   اًت مبكر قاعاإلاشاف  ت، اك الغاية ههلذ هايبتدر متالـيت   
 ؛ييمقتلا وصت التشخياوطخ لاالستكم

 والعمالة   بشأن التأهيل املهين   ١٩٨٣ لسنة   ١٥٩مصـادقة األردن عـلى اتفاقـية العمل رقم           -
 ؛٢٠٠٣يف سنة ) املعوقني(

 ٧ن البناء الوطين األردين رقم      كودرة متطلبات البناء اخلاص للمعوقني الصادرة وفق أحكام قانو         -
 اليت مبوجبها قامت    ،١٩٩٣أبريل  / نيسان ٢١ النافذة املفعول اعتباراً من تاريخ       ١٩٩٣لسـنة   

دائـرة البـناء الوطين لذوي االحتياجات اخلاصة بعدة إجنازات من بينها تأهيــل التقاطعات             
مري محزة الرياضي ومجعية    واملـباين العامة الستقبال ذوي االحتياجات اخلاصة كمدخل صالة األ         

احلسـني لذوي التحديات احلركية ومسجد النورين باإلضافة أيضاً لعدد من الفنادق يف عمان              
 السلط؛/وحدائق امللك حسني وكلية األمرية رمحة

 ب اإلعاقات حاصأل  و، ومش شرثاين ع  ال فصلا  ىتدر ح املصا فرغ اسـتمرار تلقـي اخلدمة يف      -
 يم اإللزامي؛علتبال

ل كافة  تشمل يف األردن، غرافية  جل ا طقناملة ا فكا يةغطت مراكـز التشـخيص اجملاين لإلعاقات ل       زيـادة  -
 ني؛ملواطنا

 .يدانامل  يفلنيام أداء العنيس لتحقني للمعونيةاديامل واخلدمات ةيعاون بني اجلامعات األردنتلامد جسور  -

 )٢٤ادة ملا (صحيةت الدما واخللصحةيف ااحلق  -٢

 لاطفألة ليالصحت امى اخلدلل عصوحل لئةافكتمل ارصالف )أ(

 يف  األطفالحية، مبن فيهمصلا تام األطفال من اخلداتستفادة كافة فئاضمان  بنةاللجفيما يتعلق بتوصية  -٢٠٢
 :يل ينبني ما ة،راويصحالناطق وامل ف،لريا
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دى إىل  أا  ممة  دعص كافة األ  ىل ع اًتقدمة  ريات األخ ون الس ل خال ةيصحلاة  يارعلا و ةحاع الص طق دهش -
 وذلك من خالل توفري خدمات األمومة  ٢٠٠٢ يف عام     األردن  األطفال يف  عوض موس يف ملسـن   حت

والطفولة اجملانية لألمهات أثناء احلمل وبعده ولألطفال حىت سن اخلامسة دون استثناء سواء كانوا من 
 دون سن اخلامسة من     األردنيني أو من اجلنسيات األخرى حيث اخنفضت نسبة الوفيات بني األطفال          

، كما اخنفضت نسبة الوفيات بني      ٢٠٠٢ و ١٩٩٠ طفـل بني األعوام      ١ ٠٠٠ لكـل    ٢٧ إىل   ٣٩
ومن اجلدير بالذكر أن أكثر     .  طفل خالل الفترة ذاهتا    ١ ٠٠٠ لكل   ٢٢ إىل   ٣٤األطفال الرضع من    

مر الذي حيتم  يف املائـة من وفيات األطفال الرضع حتصل يف الشهر األول بعد الوالدة، األ        ٧٠مـن   
 تكثيف الربامج اليت تعىن بصحة األم والطفل يف مرحلة ما حول الوالدة؛

ـ  -  ه أن الإ سواء، حد    على ةياحلضر و ةويحرالصوا ية الريف طقااملن  يف لطفولة وا ات األمومة مدختوفر  ت
 ٣٠لغ  تب مسة، إذ خلاا نسن  دو واألطفال ضعلر ا ت األطفال يافت و دالع م  يف ت الفروقا ضيوجد بع 

 تواجلهاة  ة الصح  وزار هخذأتمر الذي   ألا،  ةيفاملناطق الري   لى التوايل يف   ع  يف املائـة   ٣٦ املائـة و   يف
 ولةطفية لل نوطمل ال علطة ا ا خ يهف امب اهوخطط اهاجم عند صياغتها لرب   اراالعتب  نية بع نـي ع امل األخـرى 

ـ ل ـ لع ا اتنولس اء نسبة األطفال   كما أدى استمرار جناح برنامج التطعيم الوطين إىل إبق        . مةادلقر ا ش
 ومل  ٢٠٠٢ يف املائة عام     ٩٨املطعمني عالية حيث وصلت نسبة األطفال املطعمني ضد شلل األطفال           

، وتعمل وزارة الصحة باستمرار على إضافة       ١٩٩٥تسجل أية حالة يف األردن هلذا املرض منذ عام          
 ملتاحة لدى الوزارة؛مطاعيم جديدة إىل برنامج التطعيم الوطين وذلك حسب اإلمكانات املادية ا

ـ مع - ت ما خد ةودني ج سلى حت  ع ةيية األول لصح ا ةيعارل ا تاادربم عرو مش مع حةصل ا ةرازو تل
 لك كخطوة وذدمة  قمل ا دماتت للخ اشرمؤر  يتطووت،  اوملعللمام  ظنع  ضوة، و ليواألة  ايلـرع ا

 حىت اره ونش ات اخلدم دميقتل رييملعااووضع   تالجكما مت تعديل الس   . فللمتابعة واإلشرا أوىل  
 مراض ألةشامللسية اساأللعناية ا اوفريتإىل   باإلضافة،زاكملر اعي مجيفد كل موحبش  هبامللعيتم ا
 ت؛ايفستش امليف مجيع) Comprehensive Essential Obstetric Care(الدة وال

 إضافة ت مت من مث  و ،)٢٠٠٠ ماع(ود  يلاونقص  ) ٢٠٠٣ام  ع (ات حول فقر الدم   سا در أجريت -
 على   ألف تامنيت في سوالع كب يز، وتو رساد امل عض ب  يف غذائيةت  ا وجب يعوزيق، وت لدقل احلديد
وقد أظهرت الدراسات األخرية بأن هناك حاجة لالهتمام بنقص العناصر الدقيقة . دارسملطالب ا

 يف املائة ونسبة األطفال املصابني بنقص فيتامني      ٢٠إذ بلغـت نسبة األطفال املصابني بفقر الدم         
 يف  ٣٨ يف املائة بعد أن كانت       ٣٣ يف املائة ونسبة األطفال املصابني بنقص اليود         ١٥ ألف بلغت 

 املائة قبل إدخال برنامج إضافة اليود إىل ملح الطعام؛

ـ مـت مد  اق - بتعزيز  LAMع  ضاراإل ب ثمطال طعق عروش م معون  اتع بال ةة األمومة والطفول  يري
فية يتثقل ا اتادر وتوزيع النشر  ب الكو  تدري  مت امك ،روهش ٦ سن    حىت ةقطلاملعة الطبيعية   الرضا

ة عضالرة ا سبنفع  ر ك مت ذل ل جةونتي ،يةعية الطب اعى الرض  عل عجشت  يتالمـية ال  عإلا لئوالرسـا 
  يف املائة؛٢٦,٧  إىلورهشستة ن الود قةلط املةيعبيالط
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 لئابد ل طنيةونة و د م ضعوو ةديقصلادرة املستشفيات ا  مبيق  بطيف ت ت  ياتشفس م ةعشـرعت أرب   -
.  أكثر يل تفع ة إىل جاحبة  نيق املدو بطت نأ هبذا اخلصوص إال   ةوليام باملدونة الد  االلتزب األم و  حلي
 ى جرش ستشف، وم فولةاكز األمومة والط  رم نماً  مركز ١٥ن  ن ع العإلعلى ا  لياًحال  م العم يتو
ـ و  طين و ء مركز شاإنى  ل ع يضاًأرة  الوزامل  ع وت ،للطفلة  يقصدت  فياشستومكز  امر ك حابس
 ؛ة الطبيعيةاعضرلل

ـ ي - ء ركاش اون مع تعاليونيسيف بال  مةظرة من من  دابمب ئي أُنش ة الوالدية الذ  لتوعيا وعشر م ومق
للمعارف واملهارات واالجتاهات على وجه التحديد األطفال ات مهأ واء آباتجايت احةتلبي بنيحملي
مو نلاوة  ذيالتغة و صحل ا تاال جم يفصة  اخبو األطفال شئةنمهم يف ت  دع و ة،بكراملة  فولطالل  جما يف

  مجيع ما يف الرعاية لألطفال؛ة التوعية الوالديوعمشرهدف ويست. اطفيي والعاالجتماع

اليونيسيف فيما يتعلق بالكشف املبكر عن اإلعاقات  عمن اوالتع بولةفالطويرية األمومة مدت قام -
 تطور  سحضمن م ت ت يتلا مللفاتاهذه   مادختسيب الكوادر على ا   دروت" ات األطفال فمل"عديل  بت
ر ا عن املس  روالتطمو و نلا  يف افراحن ي أ نعأو  ت  اقا اإلع ن ع ربكشف امل لكلوه  من ةعبتا وم طفللا

وقد شهد األردن حتسناً مستمراً .  وترتبط صحة الطفل ارتباطاً وطيداً بصحة األم احلامل.عييالطب
 الناجتة عن   يف مسـتوى رعايـة األمهات وصحتهن وخاصة فيما يتعلق مبعدل وفيات األمهات            

 ١٩٩٠ والدة بني األعوام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٤١ إىل ٤٨أسباب ترتبط باحلمل واليت اخنفضت من 
، يف حـني وصلت نسبة األمهات اللوايت يضعن مواليدهن حتت إشراف طيب مؤهل إىل               ٢٠٠٢و

ن إال أن نسبة األمهات اللوايت يعد.  يف املائة بدون اختالف حسب املنطقة اجلغرافية٩٨أكثر من 
لتلقي العناية لفترة ما بعد الوالدة ال تزال منخفضة إذ أظهرت نتائج مسح الصحة األسرية لعام                

 يف املائة من األمهات ال يعدن بعد الفحص         ٦٥ الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة أن        ٢٠٠٢
ذلك األوىل الـذي خيضعن لـه يف مكان والدهتن لتلقي الرعاية الالزمة لفترة ما بعد الوالدة و               

وتبقى هناك حتديات عديدة يف جمال صحة األمهات من         . لعدم اعتقادهن بوجود ضرورة لذلك    
أمههـا وضـع اآلليات الالزمة لرصد حاالت احلمل ذات اخلطورة ومتابعتها واستقصاء وفيات              
األمهـات وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة أثناء احلمل وبعد الوالدة وخفض نسبة فقر الدم بني               

ل يبتعدة  ريديملت ا امقأما فيما يتعلق باحلمل عايل اخلطورة، فقد         .يف عمـر اإلجناب   السـيدات   
ة االت احلمل اخلطر حك للكشف عنلذمل وحل ايفة طوريم اخلقيلت اًمنظا مدتتواع" ألماف لم"

 .ملم احلالأل لات أفضدمقدمي خ وتات األمهاتيل وفدعم ليلوالتعامل معها لتق

يد  وهو قماً خاصاً بهنظا عضو و، إلزامياًجلزواقبل ا يبلط اصلفحا  جعلحبيث امةقانون الصحة العُعدل  -٢٠٣
ى خرمراض أ أ مث ستتم إضافةمنأوىل ولة  حرمكا  ي بالفحص عن الثالسيم   ءدبلاوقد مت   . ت احلايل وقذ يف ال  تنفـي ال
عاقات اليت اختذهتا وزارة    وقد جاء هذا التعديل كأحد اإلجراءات الوقائية يف جمال احلد من اإل           . الًقبتسم يجدربالت

 .ةلفختامل تظاافيف احملات مختربللت معداوة  أجهزريف مت توكلذك. الصحة

 سن  مل يف ر احل ية مبخاط توعلاو اإلجنابيةصحة  ل ا الجم  يف يلصحاف  يقثلت احلكومةَ بالقيام با   نةج الل أوصت -٢٠٤
 دالئل قةه املراةلرح ميفل محل انسبةت واخنفاض فعاياال/قاتراهملا تايبني الفت ةبوصخلستوى العل تدين م. املراهقة
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 يفلن  الفتيات قد محن يف املائة فقط م٤ن  أاإلحصائيات إىل   تشري  على جناح جهود احلكومة يف هذا اجملال، حيث         
ـ رم  يف املائة من    ٢  أن إىل، وتشري أيضاً    ١٩٩٧ ن يف عام   محل ممن  يف املائة  ٦ ة مع قارنبامل ٢٠٠٢م  ا ع يفن  هتاهق

 .ة سن١٥  سنيففعة ايتاة في  سنة بينما مل حتمل أ١٦ نس يف قد محلن تالفتيا

 ةروزا  يف ضمرا رقابة األ  ةيريمدن  ر ع دصاال ٢٠٠٢ام  ع ل يةسار ال مراضوي لأل ي السن ائالوب رريقت ال رأظه -٢٠٥
 :ليةالت اورماأل صحةلا

العام ل الخ اهب ة إصاباتيأ لجست يف األردن، ومل ةالسارياألمراض  عدد من ث يبلغ عن حدومل -
لشلل،  وا يتنوس،لتا و اء،رصفى ال محلوا،  عونلطاوا ولريا،كل ا ي كل من   األمراض ه  ذهوه ٢٠٠٢

األطفال لل  شمن    ياًلا خ األردنرب  تكما يع . لزهريا و ب،للك ا داء و ة،جعلرااى  ماحلو يا،دفتروال
 ئة؛بوألا ةوري استقصاء كافبوعي دألمراض بشكل أسقابة اديرية رم عتابت، و١٩٩٥ام منذ ع

 منهم من األردنيني علماً بأن عدد ١٣٦، ١٩٨٦ملرض اإليدز منذ عام  ةال ح٣٥٥ ليغ عنلتب امت -
عه جممواإلناث وذلك مبا  لدىت االح ٧ور وكذل لدى ا٢٢ بلغ ٢٠٠٣احلاالت املبلغ عنها لعام 

 سبةنترب  وتعسنة، ١٤من سن صفر إىل      األطفال   ن م قطت ف اال ح ٣ منهمض مـن  ،الـة  ح ٢٩
 ن إىل األردن، أو م    ينحلاالت من الوافد  معظم ا  على أن    وةالع اًدة ج دني مت اإلصـابات باإليدز  

 دم،لا يق نقلطروى عن لعدا مهليإ انتقلت نيذلا

 اإليدز  مرض نت ع لومان مع  يعرف اليدات  الس  من  يف املائة  ١٨أن  ) DHS2002 (ةسا در رتهأظ -
 رض،جنب اإلصابة بامللتة احدو ةقعرفن طري يف املائة منهن ي٣٣ حني أن اره، يف نتش طـرق ا   وأ

 وقد قامت وزارة الصحة يف مطلع شهر        ؛كثرقتني أو أ  يرطأخريات    يف املائة  ٣٩ بيـنما تعرف  
  بإطالق محلة توعية حول اإليدز تستهدف الشباب املسافرين؛٢٠٠٤ديسمرب عام /كانون األول

 نع تجنوهو ي  ،ناًأحيادمم   وامل اد احل ءاع األم ابتهالوي  ذائغاللتسمم  اهو  ال  سهإلأسباب ا ر  كثأ -
 .ةليمس الةات املعيشة والصحيين مستودت

 ألسرةم ايتنظو املرأة ة صحلزيادة الوعي حو )ب(

 :ةسرألا يمظاملرأة وتن ةحص لوعي حوللزيادة ااجلهود اليت بذلت  -٢٠٦

ـ دربـت    - من تفادة  لالسدات  السي هوتوجيعية  و اإلجنابية لت  ةحصل ال اجميف   تدانيا مي تادمرش
 ت؛اافظحمدة ع  يفاحةتمل اماتخلدا

 ٥٢الشاملة ة يلصحاكز ارملادد ع ٢٠٠٣حيث بلغ عام  ألوليةمات الرعاية الصحية ا وسعت خد  -
 كزار مركزاً وم  ٢٥٩ مركزاً، واملراكز الصحية الفرعية      ٣٤٠ية  لومركـزاً، واملراكز الصحية األ    

 رستمكما ا  .٣٨٩ألولية  او ةملاصحية الش لا زكارعدد امل غ  وبل.  مركزاً ٣٥٣فولة   والط األمومة
 ة اإلجنابية؛الصحلية و األوةحيصال يةاعرال الجم يفني ملاعلا بتدري
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 سنيلتح ريبداتنشطة وال ألا ضعب الدراسية وأضيفت    ات للمقرر اإلجنابيةالصحة  عناصر  أضيفت   -
 .حة اإلجنابيةللص طنيةة الوراتيجيتسال ايف اإلجنابية ةصح النباوجل امشوهليث ح  مناهجنامل

 ةفئة طالب املدارس والصحة املدرسي )ج(

ـ ب -٢٠٧ ة البـوط لباًـا ط ٣٤٣ ٨٥٧ ،٢٠٠٢-٢٠٠١ معالل  الذين مت فحصهم طبياً    سارد امل بةل ط عـدد غ  ل
 طالباً وطالبة   ٣٠٤ ٥٧٥،  ١٩٩٧ام   ع دالعـدبلغ    فحصهم، يف حني   ررقملا ائة من الطلبة  مل ا يف ٩٩ثل  هـذا مي و
 .همحص فررقاملة لبلط ادادمن أع  يف املائة٩٧ا ميثل ذهو ،٢٨٩ ٧٦٧، ١٩٩٣ ماعدد علاغ لوب

  يف املائة  ٩٢,٥ الذين مت فحصهم طبياً   بة  لطللي  كلد ال  للعد ةسبلنبا صحاءبة األ لط لل ةئوي امل بةلنساغـت   لب -٢٠٨
ة مدقة املحيص التااخلدمدة وجدارس وملالب اطحة ص ظ يفوسن امللححتلا سكدياد مستمر مما يعازهذه النسبة بو
 .هاعتبتامو هلم

غ لما ب بين ٢٠٠٢-٢٠٠١طالبة عام   واً  لب طا ١٣ ٣٧٠ سارد امل لاخ د ةجلعاة امل املرضيالت  ااحل دعد غبل -٢٠٩
 ة آخذة يف  سردملا طلبة املعاجلني يف  الأن نسبة    ظحالي، و ١٩٩٧ م لعا ١٧ ٧٧٩و ١٩٩٣م  الع ١٩ ٢٩٠دهم  دع
ة اد وزيم،هيلد ةغذي التحتسنإىل و ، لألمراضهمتوماقمتهم وعانم ةووقم، حتهصحتسن  ى ذلك إىلعزوي. فاضخنالا
ـ ا لبيئة حتسن ا ا، و همنة  ايوق وال مراضألباق  علتا ي م حد سواء في   ى عل لمنيعطلبة واألهل وامل  لى ا لدحي  صالي  لوع

 .ك البناء املدرسيذلاملدرسية مبا يف 

 لباًاط ٢٨٥ ٢٢٥، ٢٠٠١/٢٠٠٢م عا وطينالم يعطتل اجاممن برن ضطعيملت ا تلقواينلبة الذطغ عدد ال بل -٢١٠
 .١٩٩٣عام   وطالبة طالبا٢٥٤ً ٦٨٤م هدغ عدا بلمني ب،بةلوطا

ة من خالل عقد    ي للطلب حصلوعي ال جة ا ردفع   املدارس لر  عيمج ثقيف الصحي يف  مج الت انربتنفيذ  تمر  سا -٢١١
ـ احمل  طةأنش بةيبطال الةيصحالن اجللت، وقد شاركت ا قاوامللصية  حصلات  اوعرض األفالم وتوزيع النشر   ات  راض
 .ختلفةملالصحي ا ثقيفالت

اين  اجملستمر العالجاا كممية، وحلكا  األساسيةسدارلبة املطانية لطبية اجمللظارات انع الورشالعمل مبتمر سا -٢١٢
 .لعالجا تايو مجيع مستلمراكز الصحية يف لحملولنيفقراء الاللطلبة 

ـ ابة  لصـح  ا ةرازقامـت و   -٢١٣ دمي تقمبتابعة ة يسرم املديعاطملا ب قلعما يت يليم ف التعبية و لترارة  ازوع  م تعاونل
ـ امل بة احلصو شلل األطفال    وهذه مشلت  ،ظاتفاحمل ا ةف كا ا يف هاحلرية بكافة م  سدرملا  الصفوف ة يف ئمالمل ا يمطاع

 .رييافتيف والدز النكاازوالك

 )EPI(ع ين املوسطولا ميالتطعج امرنب )د(

 يف ٩٠عن عيم لمطاية للتغطانسبة فوق ت  حيثوسع،مل امعي التط يفاهاجمرن بتنفيذ يف ةلصحاارة زتستمر و -٢١٤
 بالنسبة لألمراض اليت اتفيلواث ووحلدات المعد  خلفض  ويعزى هلذه التغطية األثر األكرب     تحملافظااكافة    يف املائة
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ض ارماأل ن م ايةمللحم  عياطامل لتخدأ  يتتوسط ال ملا قرش  دول إقليم  وائلأمن  أن األردن كان    ويذكر  . يطعم هلا 
 .لةفولط االيت تصيب األطفال يف مرحلة

 : من خالل القيام بالتايلةديجلدا مطاعي امللخاإدال  جمي يفعاملر اللتطو ا األردنحة يفص الةرازو تبكواو -٢١٥

 ؛١٩٩٥ يف عام حلصبة ام ملطعوالثانية ةواجلرع) ب(وع نبد الوبائي كال بتهالم اوطع مدخالإ -

ة األملانية صبحلانكاف وال وصبةحل اضمن مريقي الذي ) MMR( مطعوم الثالثي الفريوسي إدحال -
 ؛٢٠٠٠يف عام  ةلحصبية للثانعة ااجلرحمل ليحل 

 ؛٢٠٠١ عام  Hib)ب(وع ة نيعوم املستدمية الرتلطدخال مإ -

 ناةاعم  منفيفختلااملطاعيم املركبة هبدف ة اسة سيدودها احملدروا من مة بالرغمصحة الاروز بينت -
 من لرغمة باواحد الةس اجلليف اةعطاملاإلبر عدد ل  ليتقث  يح  من يصحالدر  الكلطفـل وا   وا مألا

 ؛الجمل اذاهيف اإلقليم  دول ائلون أم  األردن، ويعتربة املركبمعياملط ا هلذهلفةلتكاد اازدي

 يف قاًباس ىطن يع كابعد أن دون الشهرين ام طفالأل ل(BCG) نرالدد إعطـاء مطعوم   ااعـتم  -
 .يمعللتواة يبرتلا رةزاو يفي ائدالبتل اوألالصف ا

 عيما نسبة عالية للمط   قلى حتقي عافظة  حمل ا رار يف مستال إىل ا  يةاسأسورة  بص  طينلويم ا علتطامج  ابرن يهدف -٢١٦
و األردن من فظة على خلارية احمل استمراصبة، باإلضافة إىلحلرض امن م صخلتلوا  يف املائة٩٥  منىعلأ إىل تصل
 ومن أهم   .ياريالدفت ضر م ىلة ع لتاما ةريطلسوا،  دييلولا ززالكا ىل ع اءض الق هدف قيقحتو األطفال،   للش ضمر

 األطفالعالة جلميع فلاو ةاآلمنيم عملطا اريتوف: صوص هبذا اخل األردنة يف الصحةها وزارتهج تنيتلاالستراتيجيات ا
 يتلا ضارمأل ا دصر يةاررواستمم،  يعاطملاالية  عفالمة و سواظ على جودة    التربيد للحف ة  لسلام س  نظ وفريوت اجملان،ب
 .مييلتقاوة اإلشراف يل عمخالل من  ضدهاعمط

 صحة املراهقني )ه (

ـ دبإجـراء   لجـنة   التوصـية    -٢١٧ ر يرض التقا بع فيما يلي نبني     - قنيهرامل ا ة صح اضايقل  وحلة  م شا ةراس
 :سوحات يف هذا اجملالملاسات واوالدر

ـ تق -  لكةته املمقذي حقالدم لتقاثق  الذي و٢٠٠٣ ماع درالصا وللبشرية األردين األ  ا ةيمنت ال رري
ـ  ات دع، وإيصال املياه والتمدي   قر املتو مادة الع يز ب لقتع ي ما في ياضمل ا رنلق ا  من اتسعينيتلاذ  نم
 م؛ن بكافة فئاهتكاسل ا إىليميةلتعلاة ويلصحا

هارات مل ا ت يف رساماملوا واملواقف ةفرعملحول ا األردن   يف ١٩٩٨اليونيسيف لعام    بكتمسح م  -
ل ر الذي مش  العم من   ةعشر اسعةتلارة و شع سةما اخل نيبب  ا ش ٣٠٠ دىاة ل حـي لل األساسـية 

ـ   لاسـتطالع ا   ت رظهأوقد . ةلفظيوال يةدساجل اإلساءة جلنس والتعرض إىلاى أساس لتميـيز ع
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 تة للشابا يدسجلا وأن اإلساءة ة،  يدسجلا ابات لإلساءة لشة من ا  أكثر عرض ب  بان الش الدراسة أ 
 ة؛سدرمل ا يفذه اإلساءةه اهواجوب  الشباظمع مأن ني حيف ،ىلو األةجردال ببيتليف ادث حت

 هأجرتالذي   ياةحلا مظين اإلجنابية وت  حةصلنسبة لل اب تاسرة واملواقف واملما  فرعملا: ب األردين ابمسح الش  -
مة  العا اإلحصاءات ة، ودائر  برنامج اإلعالم  -  رتبكع جامعة جون هو   معاون  لتالسكان ب للوطنية  انة  اللج
ورا كيني ذ باب األردن  الش  بني وياًساتم  اًيلمع  اًرحوط يالًصحتك   هنا ن أ سحاملر  ظه أ دوق ،٢٠٠٠م  عـا 
 ١٩ إىل   ١٥ة من   ريعملئة ا عني يف الف  لطملستب ا لشباة ا ف كا  بني لجلهامن   هناك درجة كبرية   ثاً، وأن اوإن

 و ١٩٩٥وام  عأل ا بني ة ما رتفال ه يف أنم ب لع ال  مع ذاهسرة،  ألا ميظ اإلجنابية وتن  لصحةاب قلعتعاماً فيما ي  
 ؛وجات متز١٩ نست ت حتيااألردنيات فتال يف املائة من ٩ كانت ٢٠٠٠

الذي أجرته دائرة اإلحصاءات " همآراؤم هتاحي: ناب األردنيوالشب "اب األردنبش لطينو الحسملا -
 يوليه/وز متنيبيف الفترة ) UNF(ة دحتمل األمم اةسسؤ مبدعم من ون مع اليونيسيفواعلتباة ماعلا

ـ  نية ت وط وما معل دةعقالق   خ هذا املسح إىل   فهدو .٢٠٠١ ن عام مأكـتوبر   /األولن  ريوتش
ماً، حيث تعترب ا ع٢٤ و١٠  بنياة ميعمرلباب األردين يف املرحلة اش وضع النل مرة عولة ألامش
  ١٩-١٥ و ١٤-١٠ ةوالفئات العمري  ،سناجلفيما يتعلق ب   اب للشب ةي عنه متثيل  اجتةومات الن علامل
إىل  إضافة) باجلنوو طوسوالل املشام ليقاأ (يفارغجلال موشلاالجتماعية، واة الحلاو، ٢٤-٢٠و

 تخدمف تس ل، سو طفقوق ال  ح ةن جل يةصوتسب ما جاء يف     ح و .داء وإرب قن والزر ت عما حمافظا
 نيحستلات الرامية   سسيال وا جسات لوضع الربام  ار من الد  هاب وغري بطين للش ولسح ا  امل نـتائج 

 ؛األردن ملراهقني يفا وابشبلة احص

ـ  -  ،األردن للشباب يفيمي لعتل الوضع ا مثانية فصول هيب على الشبلين  طتوي تقريـر املسـح الو     حي
 ىعل رهتمدق وم ينياألردن الشباب غوقات فرا أ و ،، وصحة الشباب يف األردن    مـل والشـباب والع  

القات االجتماعية، ونظرة علة واحليا ا يفينياألردن بابشلاة كارمشو ت،املوعملإىل ا لوصركة والوحلا
ـ أ إىللشـباب األردنـيني     ا  اب الشب نوين بني القا يلوعا و  اإلنسان ققو وح ة،ملعااقف  اوملام و هنفس

رد ونو. بابشال واقفمبطها  باترب وا اة الشب ايسية يف ح  يئرلا ا األهل حول القضاي   اءاألردنـيني، وآر  
 :نيقاهملروا بباشل صحة الاكشنطاق مة ويعبطف شيث كح نائج املسح متن يلييما ف

 .هم أصحاءسأنفب األردنيني ايعترب غالبية الشب: عامة للصحةلنظرة اال �

ـ كـثر ال  أ �  ةلكشأي م يعانوا من هنم ملأذكر نصف الشباب األردنيني   : اًارركت حيةكاوى الص ش
 لديهم وعاًيشاألكثر  سينفتالاز  اجله أمراضتعترببقة، ولستة السا ااألشهرخالل  ةمرتسمصحية 
 .النظر ن مشاكلم يشكو  شباب ستةن كلحداً من واكما أ

ـ مشـاكل ا   �  ة أن ظالحع م زن م والكسب   أو   اندقفب م أردنيني مهت  ابني من كل ش   واحد: وزنل
 .روكذلااب بشل قلقاً على أوزاهنن من اثر أكتاباالش
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لى ات ع ابشال فظا وحت اً،دبأانه  نأسف  ظ ين ال ينيردنأ شباب سبعة   واحد من كل  : سنيةلالصحة ا  �
يف  بابشال ى لد ة خاص ملةهة م نظافة السني لوا. شبابلضل من ا  فبصورة أ  ةلسنيفة ا لنظاات ا عاد
ـ احم  يعاع االجتم ضوللسنية تعتمد على ا    ا ايةنعلادات  اعك فإن    ذل  إىل إضـافة . رقاءلـز ا ةفظ
 .باشبلئالت العا يداصتقالا

اول ل تن خالاً منغالبم تهصحون بتنيعاب بة شر عشلن كمة   تسع :ةصحال لىة ع افظحملات ا عاد �
 .يةصشخلافة النظاعاة ية ومراات الرياضن التمريءيد وأداغذاء اجللا

لصحية للتدخني وبالرغم من  ارملخاطاب األردنيون ابشاليعي  :يةح الصعرض للمخاطرتلاو الوعي �
اً نيف قر  يعر عشرة كل    من اًد وواح ننيخمد  ناًأقرا نوفرب يع اشبة  رعش ل ك منبعة  ذلك فإن س  

 .لكحولايشرب 

  عنمهتفمبعر سقاياإلجنابية الصحة الً بيلق ماًااألردنيون إمليظهر الشباب : لصحة اإلجنابيةاالوعي ب �
ن  ع ونمعل ي ينيب األردن اشبلا إنف  اًموعمو. بلوغلا دلبنات عن النموذجية لألوالد وا   تالـتغري ا
 .خرس اآلاجلنلدى نها ون علما يعممر كث أديهملوغ للبات اغريت

  منكربأ  سن يفاوجوب أن يتز جيركولذب االشبان  أيعتقد الشباب عموماً: جتاه الزواج املواقف �
 بابشل اربتويع. لذكورا بار من الشبملتأخر لكال اجلنسني أكثا جازوات الابشضل الفتو. تلبناا
ائلة علون ا ة شؤ دارعلى إ هتا  وقدرليمها  تعا  امه إمت يفثل  ميت اةتفللي  دساجلوي  فكرال ضـج لنن ا أ

ـ  رة والقديفة  وظ ىلعصول  حلواري  كالف نضجل با تاباشنما هتتم ال  ج، بي ازوني لل قطني مسب ركش
 .ة كشروط للزواج من الشبابلئاعللية لاملور ااألم بريى تدلع

مرضى ا وانا كإذ ةيبت الطماخلدإىل ا نيينردأاب ة شبصل عشر من أيلجأ تسعة: يةبطال اخلدمات �
ن أال إ. يةبالط ماتدة أكرب مقدم للخيم احلكوةيكز الصحات واملرايستشف املعترب، وت جديبشكل

 .مة لعائالهتيدملوارد االجتماعية االقتصا اعلى دمتص يعااخل طاع القيفية  الطبدماتخلاإىل ء لجولا

ـ  - ـ  تروأظه لة  مشك ن أي نوا م اعي  اب مل بش ال نةي ع نف م لنصا  يلاوح ب أن باش لل ينوطملسح ال اائج  تن
ـ  املعوية  األمراضتها  تل فسي أكرب فئة من األمراض،    ن الت هازض اجل مراأد شكلت   قورة،  مسـتم حية  ص

بات لشاا نم على قليالً  أ ةروب من املشاكل الصحية بص    شباكى ال اشتقد  و. لصداعاألسنان وا  ومشاكل
، يف  ظمي الع يكل واهل عضالتلا اضوأمر نسناألال  كي ومشا سنفتلا زجلهاراض ا بأمق  تعل ي يماف خاصـة 

ـ  احـني اشـتكت الشـاب       اببشلا"رفق تقرير   م(. جالر ال نة أكثر من نظرائه   ر بصو داعصن ال ت م
 ).ب األردنتكم -ظمة اليونيسيف من نر عادلص، ا٢٠٠٣" مهؤراآم وهتحيا: يوناألردن

 األطفال ة علىلضاربيئي وآثاره الث اوالتل )و(

 ينلوط ااقمليثا  إن-لتلوث البيئي ا نتيجة باألطفال رة الضارااآلثفحة ملكابري لتداااذ  حول اختنةتوصية اللج -٢١٨
 ةئيبلى ال  ع حلفاظا و ،وق اإلنسان حق ق من  ح ةيفظنلا ةنازاملتو ةلبيئا "نأنه على   م ١٨ قـد نص يف الفقرة       األردين
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ـ    بني قنسيتوالق  يلوثان  ة، تستلزم التعاو  يوطنلية  وبل مسؤ قت واملس رضا احل  أجل ث من لتلومن ا تها  ومحاي ةياألردن
ة جردق يقحتطور، و تم يئيبية املواطنني لتكوين رأي عام      وعتوة،  صصتخاالجتماعية امل  يئاتية واهل الرمست  اسؤسامل
 نيوازن ب تلحتقق ا  يتت ال ياسا الس تماد واع واعهث بأن ولر الت طاوخمة  ئبيايا ال قضبعام  الم  الهتماوا كةملشارا نالية م ع
 ".عيةالطبييئة البآثار سلبية تفسد  نم ةيم على البيئة والتنظفااحل

ناسبة، نبني ملصحية ا القفارملاو  للشربحلةاصلالوصول إىل املياه النظيفة ل احوة وفيما يتعلق بتساؤل اللجن -٢١٩
 :ما يلي

ب نظيفة  شره مياإىل لم الوصومكاهن األردن بإكانس ن م يف املائة٩٦أن   إىلاإلحصائيات ريشت -
 على املياه النظيفة    ضرية احل قاطن امل ن يف و يف املائة من السكان ممن يقطن      ٩٨آمـنة، حيث حيصل     

ية، يفلراطق ا  املن يف يف املائة من السكان على مياه نظيفة وآمنة ممن يقطنون            ٨٥واآلمنة، وحيصل   
 ٩٧، ورضاحل قطمنا يف  يف املائة٩٩ فق الصحية متوفرة بنسبةراملأن ا  اإلحصائيات إىلتشريما ك

ز عج الغ نسبةتبل  إذ،ه املياادرصم ح ش مشكلةمنيعاين األردن يف، إال أن لراق طيف منايف املائة 
ة فإنه  ينلسكافة ا لكثاا يفارع  ستملا تزايدلل  اًظرون. ةنلس ا يف عمرب رمت ون ملي ٩٥ األردنئي يف   اامل
 ؛٢٠٠٥لول عام حب عربم ر متنيو مل١ ٢٠٠ إىلل يصلجز عفع هذا التع أن يرقن املتوم

ال ل  ازاملنمن   يف املائة    ٢٠  أن ١٩٩٧عام  أجري   يلذ ا األردنيف  ة  يشيعملا حلالة ا سحأظهـر م  و -
ـ   صورةب لوثشأن الت قون ب قل انكس ال ن يف املائة م   ٢٠ وأن   ،ماظتناملياه ب ا مصادر   افر لديه وتت
 .واءهلوث التومستاؤون من نوعية املياه   يف املائة٥٥ ايل وحو،ةمعا

ث لوئي وت بيلتلوث ا  لل ةراضلاة اآلثار   حفاكجراءات التفتيش وم   حول إ  ةنجللا الحظةوفـيما يـتعلق مب     -٢٢٠
 :ه نبني ما يلياملي اإمدادات

 املطابقة  ياه امل لصيوتد و اإمد عنة  ولؤياه والري مبوجب القانون هي اجلهة املس      زارة امل تعتـرب و   -
 ؛الدولية ريية الصحة العاملية واملعاظممن ريياع املنبثقة عن مةياألردنللمعايري 

ـ  -  نة ع ؤولس امل هةاجل،  ١٩٧١ نةسل ٢١  رقم امةالع ةلصحنون ا اوجب ق مبلصحة،   ا ةروزارب  تعت
ـ   ي ه تاجلهاه  هذ و ه،يا امل ةتراقب جود   من جهة  رناك أكث هإال أن    ،لشرباه ا ة مي سالممان  ض
 ةن البلدي ؤوشلاالبيئة التابعة لوزارة     يةما حل ةماعل ا سةؤساملة، و حص ال وزارةوالري،  وه  ملياارة  ازو
ة وزاربة براق واملختربملام قس اجيريه وخمربية ةينميدات  ليالحتمن  بة  قرا امل ونوتتك. ئةية والب رويقلاو
 يئة؛بالة ايحملل امةعلصحة األساسية والالك قسم ذالري وكو ياهامل

 يف  ٩٥ نم اه والري إىل أن أكثر    ملي ا ارةووز لصحة،ة ا ار وز رها تصد رير الشهرية اليت  ا التق تشري -
ـ ت  عيـنا الاملائـة مـن      ـ  أخذ  مت يتال  يريامع لل بقةطام عتوزي ال ظامن ومنه  ياملادر ا مص نم اه

 ية؛نيا قولوري بكتوجودعدم الة يف حجية بيولووريكملا
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 يةهم التوجييلق اوأياه ملة الدولية جلودا يريعا املياه،املة جود رييا معتع األردن، يف وضع سياسابيت -
 ن أ ال، إ األخرىات  ظمملنايئة و لباية ا محلريكية  ألما ةلاوكلاملية و اعلاليت وضعتها منظمة الصحة     ا

ـ   ال ميكن   ولية أ حمللظروف ا اافق مع   وتال ت وقد  ددة   متش حيان األ  بعض يف نكود ت  ق يرياع امل ذهه
 التوزيع  ما نظ الشرب يف  مياه   ةودشامل جل ء تقييم   اإجر أنكما   .التا احل بعض يفا  تهلفتك ملحت

سسات ؤمل با انةستعالي ا دعيست ، مما حةاملتاة  تيوجسللت ا ايناكماإل ءو ض يف ةليفـوق قدرة الدو   
 ؛ال اجملا هذيف تخصصةملاولية دلا

درة  مبا طالقإ  منها ياهملدات ا ادم إ يثوتلالبيئي و  ثلوالتحة  فا مك ن أجل  م دابريعدة ت  اختـذت  -
 نالع وإ ،٢٠٠٣يوليه  /زو مت رشهل  ال خ بدإرة  نييف مد ال  فطية لأل ح بيئة ص  وطنية حن والشبكة ال 

ه ذهل نواة يئةبلا ايعلوم وتكنولوجكة رانيا العبد اهللا لل املمركز/األردنيةيا وجلونتكللوم والع اةجامع
ومات لعمللم  اظ ن بناءيف   نيةالشبكة الوط هذه   أهداف   لخصتت حيث   هلا قطالانطة  قة، ون بكالش
ـ  ـ ارلدبا اصخ  هواجتئية اليت   ياطر الب خديد امل حت، و ئة األطفال  ببي هتمةمل ا يئية الب شاريعملت وا اس

السلوكية اخلاطئة  ط  مناهيم واأل فااملت و اها االجت ل على تغيري  معلا و ،ةنطقوامل األردن   األطفال يف 
 األطفال اعأوض بىنعيت ت الراتداملب واتساملؤس اسيق معلتنوا ،لفاطيئية لألبلا عاض األونيسلتح
ـ بيال من  فللط ا ئةبي صحة يني بأمور ند واملع ات واألفر ا املؤسس ن بني تعاو وال صالت اال يسرية، وت يئ

ـ  ة  منظم معد ب ظى حت نأأيضاً ب  بكةلشاه  هذمح   كما تط  .لاتطور وفع م  ايتومل مع منظـا  اللخ
 ه هذ نتكوسي، و ئبيالل  اجملايف    والتطوير ن للتعاو  معتمداً ح مركزاً بصأن ت  يف   ملـية العاصـحة   ال
 .يئة الطفل بصحةمؤسسات بد ورا أف مننيهتمتوحة لكافة املفم ةكبشال

 )٢٧ املادة(الئق ة  يف مستوى معيشقاحل -٣

 : نبني ما يليارعالشو يف ملونيعالذين  األطفال دة عدخام ضولنة حاؤل اللجسوفيما يتعلق بت -٢٢١

واألطفال . هلذه الظاهرة  عاملم ا وفهملل يعيشون يف الشوارع حسب ا     فاال يوجـد يف األردن أط      -
ع روالشا لاطف أ لاح وه كما   ى،أوون م د همبارتعان   ال ميك  األردنارع يف   ولشاجدون يف ا  وملتا
هم من ميارسون البيع على اإلشارة الضوئية،        هؤالء األطفال  بل إن . ملعاال من أخرىناطق  م يف

ة الداخلية،  رج أو اهل  األسري،ك  تفكو ال أقر،  الف وأرسة،  دمل ا من سربت لل ةتيجنون  لتسـو مأو  
وقد عرفت وزارة التنمية االجتماعية مفهوم األطفال املعرضني . إليهاون وأي زلاديهم أسر ومنلو

األطفال اللقطاء الذين يقضون أربع ساعات يف الشوارع حلني         : لـلخطر يف الشوارع بأهنم أوالً     
 ٣٣،  ٢٠٠٣العـثور عليهم من أحد املارة، وتسليمهم إىل دور الرعاية، إذ بلغ عددهم يف عام                

، ٢٠٠٤األطفال املتسولون الذين بلغ عددهم يف عام :  طفالً، وثانيا٢٢ً،  ٢٠٠٤الً ويف عام    طف
 األطفال العاملون الذين خيتلف حجمهم من دراسة إىل أخرى؛:  طفالً، وثالثا٦٥٠ً

قام اجمللس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون مع اجلهات املعنية حبماية الطفل يف الظروف الصعبة               -
األطفال العاملون، واألطفال املساء    : راسة حول وضع األطفال األقل حظاً، وهم فئات       بإعداد د 

واشتملت الدراسة على . إليهم، واألطفال ذوو االحتياجات اخلاصة، واألطفال الالجئون واأليتام
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حتليل الوضع احلايل لألطفال األقل حظاً والربامج والسياسات املوجهة لتحسني أوضاع األطفال            
وخلصت الدراسة إىل توصيات استراتيجية عامة تتقاطع مع مجيع فئات األطفال           . حظاًاألقـل   

 األقل حظاً وتوصيات خاصة لكل فئة؛

مج الرعاية املؤسسية يف مضمار إعادة التأهيل واالندماج اربتقوم وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ  -
شخصياهتم وإعدادهم لشق طريقهم    هبدف تزويد األحداث باملعلومات واملهارات الالزمة لصقل        

مج التعليم وحمو األمية، وبرنامج  نابر: ومن هذه الربامج  . يف احلـياة وإعادة اندماجهم يف اجملتمع      
التربية الروحية والدينية، وبرنامج التربية االجتماعية، وبرنامج التربية الصحية، وبرنامج التنمية           

، مت تعديل وصف ٢٠٠٢ لعام ٥٢ل رقم داث املعد حفحسـب قانون األ   . الفكـرية والعقلـية   
 احلكوميةيئات  هل ا ىعسكما ت  األطفـال املتسولني من مشردين إىل أطفال حباجة حلماية ورعاية،         

تواجد ن  د م لحآليات ل  تطويرإىل  تمة  هملة ا يلودال املنظماتة و يمحلكو ا مات غري ظبعـض املـن   و
 ويات أول  رأس ع على شواريف ال  األطفال املعرضني للخطر     ةيضوتعترب ق . األطفـال يف الشوارع   

 ؛ية األردناحلكومةبرامج 

الذين د األطفال   دع األطفال الذين يعملون أو يتسولون يف الشوارع على       عداد  أقديرات   ت تعتمد -
إذ  ،ردالتشالتسول وة افحمكن علني سؤوملااالجتماعية  نميةتة الرزا مراقيب وقبلن م مهطيتم ضب

 ٢٥٠  إىل٢٠٠  منمددهعدر ق وي،ررينك من املانحيأغلب األ سهم يفنفولني أ األطفال املتسإن
عطلة لا لخال(ول مرة يف فصل الصيف ألهم  يتم ضبطذينلااألطفال عن ا وذلك عد اًي سنوالًفط

 ة؛ئماد فةص عارشل ام يفهودجو يشكل الو) رسمدالل ةفييالص

جراء دراسة اجتماعية   يـتم إعـادة معظم األطفال الذين يتم ضبطهم إىل أسرهم األصلية بعد إ              -
ألوضـاعهم وتقدمي املساعدة املمكنة ملن تثبت حاجته، وأخذ الضمانات القانونية على أسرهم             

 بعدم تكرار التسول أو البيع املتجول؛

 الفترة  ول خالل ستفحة ال كال جلان م  قب ضبطها من     مت ليت ا  األطفال نالتسول م ت   عدد حاال  بلغ -
هذا  يفة   اإلشار در طفالً سنوياً، وجت   ٦٥٠فالً مبعدل    ط ٤ ٥٣٩،  ٢٠٠٤ية  ا هن  حىت ١٩٩٨من  
ـ ا ـ  ت  إىل لاجمل  نيولستملا دراسة أوضاع األطفال  ة  هموم مب  تق اليت" ولتسالة  حافكجلنة م "كيل  ش
 إىل  لفلط ا ةادإع فهبد هاحإىل إصال  سعىوتقافية  الثواالجتماعية   و ةيداتصقاالهم  رسأ عاوضأو

 األطفال؛ وإرشاد أسر هؤالء ة توجيهعتابة مبنذه اللجقوم هما تك. يةطبيعه الأسرت

ـ  - ـ  بي ت المح ضبطهم خالل مت ذينل اظات،افة احمل كاف يفتسولنيملا ه عددنادأرج دمل ا دولني اجل
 .٢٠٠٤ للعاملكة مامل توىسى ملل عومكافحة التس
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 خالل محالت مكافحة التسول على مستوى اململكة مهطبض متين ذملتسولني الادد ع
 ٠٤٢٠سبتمرب / أيلول٣٠ ولغاية ٢٠٠٤يناير /اين كانون الث١من 

 بالغون أحداث اجلنس

 املنطقة اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع عدد احلمالت

 عمان ٨١٥ ٢٢٥ ٢٠٥ ٤٣٠ ٣٤٠ ٤٥ ٣٨٥ ٧٨٥ ٣٠ ٨١٥ ١١٥

 إربد ١٩٦ ٥٠ ٥٦ ١٠٦ ٨٥ ٥ ٩٠ ١٩٦ - ١٩٦ ١٥٠

 الزرقاء ٨٩ ٢٩ ٢٥ ٥٤ ٣٠ ٥ ٣٥ ٨٩ - ٨٩ ٥٠

 الكرك ٧٤ ٩ ٤٠ ٤٩ ٦ ١٩ ٢٥ ٧٤ - ٧٤ ٤٠

 العقبة ٧١ ١٠ ٤٥ ٥٥ ٧ ٩ ١٦ ٦٥ ٦ ٧١ ٤٥

 السلط ٩ - ٦ ٦ - ٣ ٢ ٩ - ٩ ٨

 املفرق ٩ - ٢ ٢ ٢ ٥ ٧ ٩ - ٩ ٥

 دير عال ٧ - - - ٧ - ٧ ٧ - ٧ ٤

 اجملموع ١ ٢٧٠ ٣٢٣ ٣٧٩ ٧٠٢ ٤٧٧ ٩١ ٥٦٨ ١ ٢٣٤ ٣٦ ١ ٢٧٠ ١ ٠١٧

 .٢٠٠٤سبتمرب /يلول التنمية االجتماعية، أةزارو: املصدر

 متسوالً، أن أغلب    ١٨٢أظهـرت دراسـة أجـرهتا وزارة التنمية االجتماعية على عينة غرضية قوامها               -٢٢٢
املتسـولني مـن البالغني، والذكور، وسكان احملافظات املكتظة، واألصحاء اخلالني من األمراض، والقادرين على         

 .ني عنهالعمل وغري الباحث

املتسولني (ع رواشطفال املعرضني للخطر يف الأل لةيصخشوثائق اهلوية الاللجنة بإصدار   ة  بالنسـبة لتوصي   -٢٢٣
، فكما ذكرنا سابقاً ال يوجد يف األردن أطفال شوارع باملعىن املتعارف عليه، أما فيما               )والعـاملني يف الشوارع   

 .ولديهم كافة األوراق الثبوتية يف الشوارع فهم يتبعون أسرهم يتعلق باملتسولني

ها حلقوق  كث انتها يول من ح  سرة الت هاظة ب عيمتاجملة  يوع الت جماليف  نمـية االجتماعية    ة الت روزا قـدت ع -٢٢٤
  هدفت،٢٠٠٣ مأغسطس عا/خالل شهر آب" الحنراف لريقالتسول ط"ان نو بعتسوللاول وة رئيسية حدنالطفل 

يوليه /كما أطلقت محلة إعالمية يف شهر متوز. سول على األطفالت للةدمرية امل النفسية واالجتماعارإىل التوعية باآلث
 .، وروج هلذه احلملة عرب خمتلف أنواع االتصال اجلماهريي)جمتمع آمن جمتمع يعمل( حتت عنوان ٢٠٠٤من عام 

م نبني  هرسأ و لشوارعاألطفال املعرضني للخطر يف ا     بنيق  فيت التو دماختقدمي   حول   ةنجلل ا ةوصيوفيما يتعلق بت   -٢٢٥
 :ما يلي

 بالتعاون ما بني وزارة التنمية      ٢٠٠٤ لسنة   ٤٨ُوضـع مشـروع نظام دور محاية األسرة رقم           -
االجتماعـية وعدة جهات حكومية وغري حكومية، وقد أقر النظام رمسياً ونشر يف عدد اجلريدة               

 الذي جيري حالياً    كما استؤجر املبىن  . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١ الصادر يف    ٤٦٥١الرمسـية رقم    
ولقد شكلت جلنة من جهات عدة حكومية وغري حكومية لوضع تعليمات           . تأهـيله هلذه الغاية   
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رقم   األسرة ايةر مح وم د ظامرفق نسخة من ن   . (تشغيل الدار وتدريب الكوادر اليت ستعمل فيها      
 ).٢٠٠٤ لسنة ٤٨

 من خالل  ر للخط ضنيطفال املعر  لأل ة واألساسية يخلدمات االجتماعية والتربوية والترفيه    ا تقـدم  -
ني دراسة أوضاعهم األسرية وحل  بشكل مؤقت حل   إحلـاقهم يف دور رعايـة ومحايـة األطفال        

يل األحداث  هأتيف دور تربية أو      وليس من خالل إيداعهم    ألسرهم، هتمدمشـاكلهم متهيداً لعو  
 . كوهنا خاصة باألطفال املخالفني للقانون

م عا  يف انعم  يف افتتح   يالذ" نيلملتسواتقبال األطفال   اس"كز   مر  هذه يف  ظار االنت ةتكـون فتر   -
ـ يحيـث    ٢٠٠٣  لدىو. اًاثذكوراً وإن سنة   ١٨إىل   ٧ار  معألان  ماألطفال  هذا املركز    لتقبس

تم  ي مث ومنيه  و ذ إىل لمسدراسة، ي لا دعامقلى  ع الطفل، أو من أنه طالب       وي ذ هوية من   ثبتالت
س يف نف ةيعتماجالنمية التاواألحداث  ءاضق ضمماً بأنه قد مت ه، علتسرد إىل مدتهعا على إعمللا

 ة،كماحملاوالضبط   تاءجراإ  تتم يثح ،نوان مع الق  عا نز يف الألطفل سهيالً وذلـك ت   ،املـبىن 
 .بىن نفسهامل  يفهلاأل إىلم يتسلالو

 بس ومسكن لممأكل و من   األساسية تامدلقانون اخل ا مبوجب   مايةحل وا ةعايرال اتسسؤتقدم م  -
 خلدماتاأيضاً   مهل دمتقا  ، كم عوارشية لألطفال املوقوفني الذين يتم ضبطهم يف ال        صح ةيورعا

 على األحداث نوناق وقد أوجب . جتماعيالاسي و النف اإلرشاد ماتد وخ ،فيهيةر والت ةيميعللتا
 األحداث  نانوق من   ٣٦/٤ ةادمبوجب امل ها  بتراق مل دورياًت  ساه املؤس ذ ه رةايز  األحداث اةقض

، هذا ويبلغ متوسط كلفة الطفل املقيم يف مؤسسات وزارة  وتعديالته ١٩٦٨ لسـنة    ٢٤ رقـم 
 . ديناراً شهريا٢١٦ًالتنمية االجتماعية حوايل 

 :يا يل نبني ملسولتا رمجت ية اليتنولقان اماكحاأل وفيما يتعلق بتوصية اللجنة اخلاصة بإلغاء -٢٢٦

 علىبق  نط ت ك اليت ل وت نيغللبال ل ولتسا حة جن ىعلق  بطتنالقانونية اليت    بني األحكام    زالتمييجيب   -
 نونقا من   ٣٨٩دة  ملاا بجومبة  حنج بارهنظر إىل تسول البالغني باعت     ي حيث ،األطفالني  ولستملا
 ن وجدمكل  حبس ىلعيها ر إلملشاا ةاملاد تصن  إذ،١٩٦٠ة لسن ١٦قم ر هتيالعدوتوبات قعال

 الإ. مشروعة غريلغاية   أوب،اذكدعاء اإحسان ب  أوقةصد معجل ماع لحم يف الًأو متسو متجوالً
 .األطفال ختص الراشدين وال تنطبق على رةكوادة املذ املأن

 ةن لس ٢٤قم  ر  األحداث  قانون من ٣١ة  داملات  فقد نص ،  نياألحداث املتسول بأمـا فيما يتعلق      -
ـ  ١٩٦٨  ماية أو حلاإىل  اً  جا حمت عتربي"نه  بأ) ٢٠٠٢م   لعا ٥٢  رقم ملؤقتا نلقـانو ا (هوتعديالت
 :"ةليتاال تاالاحلمن أي  يهلق عبطنت نم ةياالرع

 ).٣/٣١ة داملا(طرقات لا يف ةان يبيت عاد مستقر أو ك مل يكن له عملمن �  

 ).٧/٣١ ادةملا(ائل الوس لة منبأي وسيك لذلى  عترسلو تدي ويستجمن كان  �  
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 وتعديالته إىل ١٩٦٨ لسنة ٢٤ من قانون األحداث رقم ٣٤، و ٣٣، و ٣٢، و ٣١أشارت املواد    -
حـاالت األطفال الذين يعتربون حمتاجني للحماية والرعاية واإلجراءات االجتماعية والقانونية           

 كزمر  إىللهتم إدخايرعاية، ية والما احلإىل فل الطةحاج قاضي األحداث ذا قرروإ .للتعامل معهم
 أن األسرة  الح   يف وذلكة،  بعقوالاية وليس   محل ا ريبتدا منع   كنو ة،ريعمالته  ئاإليواء حسب ف  

 .هب ءانتعايته واالع لرحؤهلة، وال تصل مغري

شأنه من  بذيتخ ما و،"ةماي احلوة أيرعالإىل ا اًجتاحم "ل متهماً ب٣١دث مبوجب املادة حل ايعتربال  -
 األطفال ب ظم االحتفا يتلذا    وليس يف باب العقوبات،    ايةمواحلاب الرعاية   ب  يف يدخـل ابـري   تد
 وكلبو الساقمر هم نيني مدوظفنيل ممن خال كون ذلكيو ية،امحلايات اع لغارشواليف  ولنيستامل

لوزارة ة ابع التاكزراملوضعهم يف    تم ي يث ح األطفالالء  ؤة هل بناس امل ةياحلما  بريادد ت ام إجي هباملناط  
 .ريةسأل ايةجتماع االةغ بالصب،األحداثضي اق مملثوهلم أما اًرظاتالتنمية االجتماعية ان

ـ وت -٢٢٧   أن غالبية  إىل ٢٠٠٤ نتائج إحدى الدراسات امليدانية اليت أجرهتا وزارة التنمية االجتماعية عام            ريش
 عية لبيضوئلا ترااإلش ا وعلىارع الشن يفاجدويتوة، ويعيبر طس أ ينحدرون من  رعاوشال يفسولني  ملتااألطفـال   

ئج هذه الدراسة مع معدل األطفال املودعني يف مركز         ، وتتقاطع نتا  ةفي اخلف بلعا األ ضعبو ةكلعلاك ةسيطب علس
 . أطفال١٠استقبال األطفال املتسولني الذين ال يزيدون عن 

 ةنيونقالاة  داملساعو ،شوارع ال يفون  تسولي  أو لذين يعملون اة األطفال   ماكحمو  يف أ توق حول قلق اللجنة  -٢٢٨
نبني . ، واألطفال الواقعني يف نزاع مع القانون) للحمايةاحملتاجني(ل املعرضني للخطر يف الشوارع طفادم لأل تقيتال
يف األحداث اجلاحنني أو األطفال احملتاجني للحماية والرعاية وقع ت منىلع نص النافذ حالياً قدن األحداث نوأن قاب

 يف مهجاماند ةداعز إ يزعت ل األحداثب ةخلاصية ا رعا ال سسات مؤ م إىل هلتاحتتم إ  لب يل،هتأح وال صال اإل زاكمريف  
ـ  ـ عوي. همعمتجم يس لم يف دور الرعاية و    هباظ  م االحتف  يت ينالذفال  ط لأل بري احلماية ادت بابمن   اءرجإل ا ذاه ربت

، ويف حالة ثبوت عدم أهلية أسر هؤالء األطفال لتقدمي الرعاية االجتماعية والتربوية والنفسية هلم، يتم                مهفتوقـي 
 .لتنمية االجتماعيةإحلاقهم يف مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة ا

 األطفال يف نزاع مع القانون � 

 م يتن يف املائة من األطفال يف نزاع مع القانون الذي ٥٦ن  أ إىل ةيماعتالجا ةيملتن ا ةار وز تال سج شـري ت -٢٢٩
 نم  يف املائة٤٩ل هويذكر بأن ج.  مسجلني يف املدارسنهم غري يف املائة م٤٤، وأن ارسملدا  يفونقحلت مهمطضب
 يهملعفاق  رلاثري   تأ ة إىل فإلضا با نوح،إىل اجل  هبم   تدأ ليتاب  ابساألد  حأهو  ة  نينوي القا واحلنا يف   األطفال ءهؤال
 . يف املائة٦سبة  بنالفقر، و يف املائة١٣ سبةنة بيماعتالجائة ش يف املائة، والتن٢٦ ةسببن

 األطفال يف نزاع مع القانون هي من كبهاتري اعية على أن غالبية اجلنح اليت    متمية االج  التن ةرزامصـادر و   تـدل  -٢٣٠
ـ  .  يف املائة فقط   ٤ث  ناكل اإل ما تش نيبني،  طضبوامل ن م  يف املائة  ٩٦ ونكليشر   الذكو وأن ،ء واملشاجرة داعتاالو،  رقةالس

وذلك لكون أكثر هؤالء    ،  متباينة ورةصات ب ظفاحملاقانون بني كافة    ل األطفال الذين هم يف نزاع مع ا       سبنتتوزع  كمـا   
 .دناألركان يف سالجممل  يف املائة من ٧٢ سكاهنا يشكلاليت  ءاالزرقو دبر وإمانت عاظافحمفال يعيشون يف األط



CRC/C/JOR/3 
Page 75 

ت ياللتعدمة على إجراء ا   ولة بالتعاون مع احلك    جمال الطفو  ن يف وملاوالع يةموكحل ا ريات غ منظملاتعمـل    -٢٣١
 كإجيادتمع،  يف اجمل  ج لألحداث امندالوايل  تأهالوإعادة   اإلصالحلى  ع لتركيزاالـيت تضمن     الالزمـة انونـية   الق
ماعي ت اج يائصبوجود أخ  إال   حنااجل لطفلاحقيق مع   تدم ال عاإلصالح، و  زكارعن التوقيف يف م   يلة  البدت  باقولعا

ء متخصص  ضا ق األطفال، وإجياد  ايقضابئية خاصة   اوقض طيةرت ش  وحدا نشاءإ، و اعيةجتمالة ا تنميلارة  مـن وزا  
  منالًد سنة ب١٢ إىل ئيةازحقة اجلالملان  سفعلر األحداث  قانونعديل ت إىلنظمات أيضاًى هذه املسعوت. حداثلأل
ـ  ٧  ١٠ ينص على رفع سن املسؤولية اجلزائية إىل         ٢٠٠٤، علماً بأن مشروع قانون حقوق الطفل لعام         اتونس

 .٢٠/أ/١سنوات حسب املادة 

ـ  -٢٣٢  القانون استقيت بياناته من وزارة التنمية       األطفال يف نزاع مع    وع وق بأسبا نيبياه جدول   أدنرج  دم
 .اإلجتماعية

 ٢٠٠٣أسباب وقوع األحداث يف نزاع مع القانون لعام 

 الرقم اجلنحة ذكر أنثى نسبة للمجموع
 ١ سرقة ١ ٧٤٥ ٣٥ ٢٩
 ٢ مشاجرة ٢ ٠٩١ ٥٣ ٣٥
 ٣ سلوك غري الئق ٦٥١ ٢٥ ١١
 ٤ خمالفات عامة ١٥٨ ١٠ ٣
 ٥ خمالفات سري ٢١١ ٢ ٥
 ٦ إتالف ممتلكات ٢٧٠ ٧ ٤

 ٧ تشرد ٢١٣ ٤٦ ٠,٠٣
 ٨ تسبب بالقتل ٢ - ٣
 ٩ اعتداءات جنسية ١٧٦ ٣ ١

 ١٠ حماولة قتل ٤٦ - ٠,٠٢
 ١١ قتل ١٣ - ٠,٠٢
 ١٢ خمدرات ١٠ - ٠,٠٢
 ١٣ نشل ١ - ٠,٠٢
 ١٤ حنث اليمني - ٦٧ ٠,٨
 ١٥ حباجة إىل محاية ورعاية ١٨٠ ٢٤٨ ٤
 ١٦ اجملموع ٥ ٨٧٨ ٢٤٨ ١٠٠
 ١٧ نسبة ٪٩٦ ٪٤ ٪١٠٠

 .وزارة التنمية اإلجتماعية: املصدر     

ة روزا كومة األردنية تقوم من خالل     نبني أن احل   -دة التأهيل   ا إع مجراوبت  مااللجنة حول خد   تسـاؤل  -٢٣٣
 ليهتأ ةإعادج  امبر يةتماعجاالمية  تنوزارة ال وتتبىن  . ختلفةعادة التأهيل امل  تماعـية بتطبيق برامج إ    جالتنمـية اال  
 :ةيال الت األساسيةهازل مراك خالنمية اعلراواية حلما  إىلتاجنياحمل األحداث

 .ءنة الزرقايا يف مده ومقر١٨ إىل ١٢سن  ت منتياالف ويضم: تيات الفعايةء لرانسار اخلد - 

يف ه رمقو ١٢ إىل ٧ من سن كورذيضم األطفال ال:  مالك حلماية ورعاية األطفالننس بكز أمر -
 .انعمينة مد
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 ١٨إىل   ١٢ سن م األطفال الذكور من   ضوي: ل حلماية ورعاية األطفال   تلا يفوص يدهشال كزمر -
 .ادبام دينةومقره يف م

 : ما يليجندماواالهيل لتأ اعادةإ ودضمار جهمبعض التجارب يف تتضمن  -٢٣٤

األطفال يف نزاع   توجيهي للمدربني والعاملني مع     /درييب ت و دليل وه: رل التدرييب نو  يدللاد ا دإع -١ 
منظمة  نائية باالشتراك مع  جلا ةلجمال العدا  يف األطفالاية ورعاية   شروع مح مار   إط  يف مـع القـانون مت إعـداده      

، امية األمن الع  رمديو حلقوق اإلنسان، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة العدل،         ةيكيونيسـيف، واللجنة املل   لا
  اجلنائي؛صالحلإل دوليةال، ومجعية ضحايا العنف واملنظمة "ميزان"موعة القانون من أجل حقوق اإلنسان وجم

ـ  -٢  إلرشاد واملساعدة  اري  فيهدف إىل تو  : نائيةدالة اجل عجمال ال  يف األطفال   ةياوع محايـة ورع   رمش
ة اطات تربوية وتأهيلي  شوتنفيذ ن  ،مسرهألون  القانونية لعدد من نزالء املراكز واملؤسسات املتهمني مبخالفة القانو        

صني يف اجملاالت   خمتدريب  تلقوانني األردنية يف هذا اجملال، و     اديث  حت ةراكز واملؤسسات، ومواكب  ملا ءاللعدد من نز  
لطب النفسي، على األحكام واملعايري الدولية      وا،  طباالجتماع، وال  وعلم املخـتلفة ذات العالقـة مثل القانون،      
 ميةوموظفي وزارة التن ،ةاضقلجلزائية حيث تضم الفئة املستهدفة ا    االعدالة  املتعلقة حبماية ورعاية األطفال يف جمال       

 ملنظمات غري احلكومية؛ اونشطاء،  والضابطة العدليةماععية وأفراد األمن التمااالج

ينفذ : معائالهتلون و نقاالة  فخال مب نيمهت امل لطفادية لأل اشرإلواة  نينوقالاعدة  ساامل ر، نو مجابـرن  -٣ 
ـ    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    ع   م عاونلت با )جل حقوق االنسان  أمن   نوناالق -ن  زايم(منظمة   جامنربهـذا ال

 ،عهمم تعاملنيملاوهم يوذوانون  القيف نزاع مع) األحداث(ال طفلأل انيةية اجملنوناقلا تاراشتسالا ريفوتإىل ف دهيو
، روينتإللكل ا ااالتص ،ةنياديملارات  اية، الز يصالشخة  لبقاامل لة،ف، املراس اهلات: حة املتا الالتص ا ائلسولف  خـت مب

نه أمام ع عافدل لتمثيل الطفل واصاًباً خاريد تبنيردلني وممؤه منياف حمي تكلعدة من خاللاتقـدم املس  حيـث   
ـ ا ل فطللوي  لتربي وا لنفسي وا جتماعالات اإلرشاد ا  مدختوفري  إىل  صة، باإلضافة   ختملارمسية  الجلهـات    وا مكاحمل

 من  فةستهدلفئة امل اتشمل   و .معتاجمل  يفاج  مندال ا ةدعاإ  من همتكينوسة،  اردلقاعد ا م  قه وإعادته إىل  ولضـمان حق  
منة لثااوا  لغبي  مل نذي ال  األطفال تائف" ة واالستشارات القانونية لألحداث   دعا املس ،رون مجنارب "تماد خب نيعاملنتف

ـ  ـ ع مـن ال   رةعش ية، ارعلاة ولتربيكز امراوسات  مؤس يفمنيواملخد األطفالك ر واإلناث، وكذلكومن الذر،  م
 الت األطفال؛ئ عادذلك أفرا يفمبا بار، كلا من تائه الفذني مع هلاملتعامو

 على هذا الربنامج الذي يعترب      يةمية االجتماع نتشرف وزارة الت  : اتة الفتي يرعالمركـز اخلنساء     -٤ 
يعانني  و يةة ومحا عايرلحباجة    هن ايتاللوات  يتفل ل يتمعجملاندماج  الاو ليهأالت دةاد إع و جه رامضم يف رائدة   ربةجت

 فترة هن في، وقد ميكثنة س١٨و ١٢ بنيما كز رامل مات يف هذاار املقي أعموحاترءة حيث تسا إأو أسري فككتمن 
ن يد أب اتل فتي ة الستقبا قطنملايف   ليمعالتوة  يبرتلاة   مديري عق م التفا سنوات، وقد مت ا    ٥و حدةااوح بني سنة و   رتت

 نت م يالرت وذلك لتمكني ال   ٢٠٠٤-٢٠٠٣ دراسيلا ملعال،  لدراسةبا حاقلتاال فرصة   على ل احلصو يفالرغـبة   
مي علصيل ال لتحا يفن  هحيث تفوق من   التجربة   حات جنا يلفتاء  ؤالسية هل درر امل التقارينت  بي حيث   مهنيتعل عةبامت

 .تاي الفتيقة لباديالعس ارادملبا حاقتاللاصة رحة فبإتافكري تلعلى ا زكرامل رةجع إدا شامم ،كهنولوحسن س
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 )٣١ و٢٩ و٢٨املواد  (يةلثقافة اطش واألنغت الفرااقولتعليم وأا -زاي 

 )٢٨دة املا (طفلحق التعليم لل -١ 

 :لي ما ي، نبنييةفاالثقطة شألنا وأوقات الفراغ وليمتع حول الةنجللة تامي اخلحظاتملالوفيما يتعلق با -٢٣٥

يم، مها تعل بالتنيي معنارتنيزو صخصيوذلك بت لفطلل ميلتعل بضمان حق ااألردنية احلكومة قامت -
عليم العايل، حيث تشرف وزارة التربية والتعليم على مراحل         ت، ووزارة ال  ليمعتلواية  برتلا وزارة

ـ  ا ،ناالرد يف   التعلـيم  ميي كادي األ وثانلم ا ي مرحلة التعل   وحىت األطفالاض  رية  لحرم ناًء م تدب
 . األردنيةاتمعاجلا وعتمجمل اتليا كيف عليمتيل على الاع الالتعليم ارةوز رفتشبينما . هينملوا

 ل،صومثانية ف  يف   عليمالتب ملتعلقةور ا ماألده،   موا يف ١٩٩٤نة  سل ٣ قمم ر يلعتالوة  يبرتالن  وناق منظ -
  املراحل ننو القا  من ثثالل ا لصالفاول  ند ت قو. لدوري السابق  ا رريتقال   يف هايلصافت عـض دت ب رو
ـ يتعلال ن حيث  ميةملتعليملؤسسات ااف ينصى ت لع همنة  عباسال ةادمل ا  نصت  حيث هـا، هدافوأية  م
 .يولثانيم التعللة اح مر،ساسيأل ايملتعل احلةمر  األطفال، رياضمرحلة: واعنأ  ثالثةإىلاحلها مر

 بكرةرعاية الطفولة امل -٢ 

  :يلي ا، نبني مةركبملا ةلوفطلا ةلحرميف  ةعايلرة ايمهأ زيزتعحول  وفيما يتعلق بتوصية اللجنة -٢٣٦

مات اخلد ك بةلوملط ا ماتدخلا ع نو بسحرة  بكامل ةلفولط ا ؤون بش عنيةتتعدد اجلهات األردنية امل    -
 .لكذري غوة صاخلا اتئبالفية ا واالجتماعية والبيئية والعنالميةعإلاو يةحصلاوبوية التر

) تاون س ٦-٤ة  العمرية  الفئ (ألطفال ا اضيريف  ة  ربويتلا نشؤوليم ا لعبية والت رلتزارة ا ووىل  تـت  -
ـ  التع ةلحومـر  ـ  األسا ميل ـ ل ا يس كما تتوىل وزارة التنمية    ).  سنوات ٩-٦ية  لعمرا ةئفلا(يا  دن

 ةمملقدا تا اخلدم ىوعل) تاونس ٤ -صفر  العمرية   ةئفلا (ناتاحلضاى  لعاف  رإلشااالجتماعية  
 .متيلوا جلنوحألسري واا ككفتلاكاإلعاقة وية تماع االجتكالشملا نم يناع تيتال تفئالل

أعمارهم  وحراتت ذينلان احلضانة سائية مؤقته تعىن باألطفال يف عر انة مؤسساتتعترب دور احلض -
ني عودهتم إىل   ية حل رفيهوالتمات اإليوائية   داخل ، وتقدم هلم  تاونع س ب أر منل  أقود  واح م يو بني

ة تنشئ وال يةعالر با ىن تع يتلا ةتؤقملالة  بديال رسأل ا اعن أنو موعاً  نأيضاً   كمـا تعتـرب    م،هأسـر 
 خروج املرأة يداز مع تدناألرة يف ضان دور احل عددىامتنوقد .  هبامللتحقنيال افطأللة يعااالجتم

غ عدد   وأمهاهتم العامالت حيث بل    األطفال ةمدخ يفم  هاس مما ي  خريينيـن األ  عقد يف ال  لعمـل ل
 داراً، هذا   ٧٩٥،  ٢٠٠٤م  ااية ع جتماعية حىت هن  الا ةيمالتنة  ضـانات املسـجلة لدى وزار     احل

 بإعداد ومتابعة   ٢٠٠٤أكتوبر من عام    /وقامت وزارة التنمية االجتماعية يف شهر تشرين األول       
 .٢٠٠٥مشروع نظام لترخيص وتأسيس دور احلضانة اليت من املتوقع إقراره يف عام 
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 ٢٠٠٤توزيع احلضانات يف خمتلف حمافظات اململكة عام 

 الرقم احملافظة خاصة مؤسسية مجعيات اجملموع

  ١        العاصمة ١٨٣ ١٧٣ ٨ ٣٦٤
  ٢        البلقاء ١٨ ٢٠ ٦ ٤٤
  ٣        الزرقاء ١٣ ٤٦ ١ ٦٠
  ٤      مأدبا ١٥ ٧ ١ ٢٣
  ٥     اربد ٤٨ ٨٤ ٤ ١٣٦
  ٦      املفرق ٦ ٢٤ ٥ ٣٥
  ٧    جرش ٦ ٤ ٣ ١٣
  ٨      عجلون ٢ ٩ ٥ ١٦
  ٩      الكرك ١٣ ٨ ٩ ٣٠
   ١٠     معان ٢ ١٩ ٥ ٢٦
   ١١       العقبة ٤ ٢٣ ٢ ٢٩
   ١٢     فيلة   الط - ١٤ ٣ ١٧
   ١٣      املوقر - ١ - ١
   ١٤               الشونة اجلنوبية ١ - - ١
   ١٥            اجملموع الكلي ٣١١ ٤٣٢ ٥٢ ٧٩٥

ع طاوالق ةحلاملسقوات  لابية امللكية يف     الط دماتاخلخرى و  ناحية أ   من ةالصـح وزارة  تـتوىل    -
ـ لا  كما. ةركبملالة  فو الط لاحيع مر مج ة يف فتلة املخ حيصلات  ماددمي اخل وتق ةص إدار اخل ا حيص

 ةرحلمات سؤسم ارةد وإءنشاإاً يف   ريبكدوراً  ) يحبرلاي و عالتطو (يلهواأل صاخليلعب القطاع ا  
ـ فولطا  تاراز وذلك باإلضافة لو   األطفال ضريا و ت باحلضانا تعلقيا  ة فيم صاوخبة املـبكرة،    ل
ـ جو  مالإلعا اعفة وقط قاثلاة  اروزبكرة ك امل ةالطفولن  وشؤ ب ماهتمواقة  الع تى ذا ت أخـر  اه

 .ألخرىاهات جلاو تارازول ا منري ذلك وغيلحملامع تاجمل تساومؤس

ة، اص اخل األطفال ضاري سيتأس و ترخيصلى  عالقانون   بوجمبم  يتعلوالة  وزارة التربي تشـرف    -
 ذلك ل حتقيقاً، و ةراوز لل تاحةامل فرولظوات  انامكاإلء  يف ضو  ةيمكوحلا األطفالض  ا ري ءانشوإ
 :يليا ز مأجن

ـ  داحاسـت  �  ـ ة ع ث مخس  ثاناإلس ردا ميف ةبرجتارة للت ريات خم دي م  تسع يف ةروض رفةغ رش
 .ةمربي ١٥ليهم عفت شرأ والًفط ٣٧٥فيها  قحتلا ١٩٩٩/٢٠٠٠راسي عام الدال خالل 

 ١ ٣٠٤ فيها   قحتلا ٢٠٠٠/٢٠٠١ سيادرم ال االع ضة يف ور ةفغـر  ٥٨ ثادحاسـت  �
 وزارة على التة، وقد عملي مرب٦٠ يهمل عترف حبيث أششعبة ٦٠على عني  موزلفاطأ

ليت  ا يرياتمد لل ث الالزم ألثااري   توف ت يف عليمية وسامه تالة  دلأل ا عزيتو و تابيرامل توفري
 . هريوفت نمكن متت مل
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/٢٠٠٣م  لعا ةومي احلك األطفال ياض ر ددع غل ب ثيح األطفالياض  ء ر ايف انش وسع  تال �
جهزة بأ ضالري ايدوبتز ت، وقامت الوزارةااحملافظتلف  خمروضة يف  شعبة٢٠٣ ،٢٠٠٤
 .ثاثة، وأيميلعت دامو و،يةرجاخ ويةلخدا ابألعو ،ةصريزة مسعية وبهج، وأحاسوب

ـ تكمـن    - د رياض عدف ثيتك وم ودعاءإنش يف مليتعالوة  ربيالتة  سع وزار وت مماأاثلـة   ملات  اعوبالص
 الوزارة  لكن. ةيمكوحلرس ا ملدافة ا  كا أمام نشرها يف   قاًئ عا ا يقف  مم ،ةليار امل ة املصاد قلاألطفـال يف    

 ".تطوير التعليم من أجل االقتصاد املعريف"تسعى لتذليل هذا العائق من خالل تنفيذها ملشروع 

 ةامع تمعاجمل عاتاطوقثمرين  ست امل مامتهتستأثر با  حل اليت ار امل أكثر من   ض األطفال اي ر حلةر م ربتتع -
ـ   اهضعب عبتوت، ةلكمملا تظافا حمةف كايفء رياض األطفال  شانر إ هدزي  إذ اص،اخلالعمل   دى صعي لع

اض يد ردع  وقد بلغ  .طفلالك  رادمات و رقدتنمية  يف   ةياملعربوية ال تلا سسب واأل ي األسـال  ثأحـد 
 أن الإ ملكة،ملفظات ا  حما  كافة ض يف يار ١ ٢٠٥،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤راسي  دل ا ماع لل ةصااخل األطفـال 

ـ لا سة مأسزمة وإىل   الالية  ؤسسملا اترير القد طوت ر إىل يفتقشكل عام   كرة ب بامل ةولف الط لاجم يف لعم
رة، األمر الذي استدعى استفادة اجلهات املعنية من ملبكلة االطفوب عنيةملا تهاجل امل بنيكاتلا ويقنسالت

 .مشاريع التوعية الوالدية والتعليم األسري وتطوير التعليم من أجل االقتصاد املعريف

ـ  -٢٣٧ ألسر ا أوساط يف يماس كرة والبملا لةفولطرحلة ا ميف لرعاية ا تعزيز يةمهأ ىعل فلوق الط قح ةنجل يدتأك
ـ  ر قري الت دميقت ذنة م كرباملة  لفوطلا ة رعاي الجميف   ةجدتطط املس يجيات واخل ت بالنسبة لالسترا  -لدخـل   ية ا متدن
 :ق، نورد ما يليالساب

 ٢٠٠٠ لعام استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة `١` 

ة كربولة امل الطفة  ي لتنم نيةلوطاجية  يتراتسرة بإعداد اال  كبفولة امل الط يةتنم ل طين الو فـريق قـام ال   -
.  املعنية يندملا ة مع مؤسسات اجملتمع   راكلشاوب ميوكحلاتوى  س امل ت عريضة على  ااعقط مبشاركة

جب الواجهود للرجعي م لمر عاإطبكرة كملا ةولطفالتنمية  ة ل ملجية شا تي استرا عضو ةي أمه تربزو
ت البتطملات وااجحلئص وااخلص انة مرولة املبكفطلا نميةت ةيتراتيج اسقث، وتنبالاجملذا  ه يفذهلاب

 .ةميته االسالفاقثو ع ومن خصائص اجملتم،ةركبملا ةول الطفحلةمر يفة يمرعلات ائف الاليت متيز

، أةرملت ا جماال يف   عتمدةمل ا ت األردنية اجيستراتيالا رابعتالبعني ا جية   االسـتراتي   هـذه  تـأخذ  -
ـ الو لتنمية اط  خط و ،ولةفللط يةنطالو عمللة ا طافة إىل خ  ضإلاب ية،رشبلاد  وار امل ةنمي، وت كانس

ة دمتاملة  رتفلارة يشمل   كبملا ةة تعريفاً للطفول  يجيتارتسال ا عتمدتد ا قو. يةاعمجتالة وا يدتصااالق
ي تغط اًيسيرئ اًر حمور ة عش جية أربع راتيالستتتضمن ا و .عةاستلان  دون   حىت س  ملحلالة  حمرن  م
ـ  ةفخـتل ملا دعـا بألا وا يقضـا ال  ،ةراخطيط واإلد تال: ي ه راو احمل ههذو ة،ربكملة ا لحلة الطفو رمل
ـ لتاو بل قم  عليلتا و ،ةنور احلضا د يف اية األطفال رعو،  حلملا رةفت يف ية الصح ايةات، والرع يعرش
واألطفال  ،يلحملمع اجملتة واسرية األلتربي وا،وىلألا ثةالثلاصفوف لا يفساسي أللتعليم اا و،سةردامل
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إلعالم ور ا د، و  الطفل ةاف وثق ة،يصحلت ا ادمخلواج،  امربوال  واملناهج صة،ااخل تجاياحت اال ذوو
 .عياالجتمان واألم، واملوارد البشرية، كرةبامل لةوفط الةيمتنيف 

 ةلة بالسعي لتحقيق التنمية الشام    ركبامل لة الطفو يةمنت ةجيتيالستراامة  جياز األهداف الع  إكـن   مي -
ة للعاما هاتيق جهود اجلستن ويمظ تنة يفامهسوامل، ةهدفتسلعمرية املا تائف اليف لاطفنة لألزاملتوا

ـ    ةلمرح يةمهوبأ لةطفولا يااضقبتمع  جملاو، وتطوير وعي األسرة     ةركبملا ةلفوة الط نمـي تال  يف جم
 .ةكرباملطفولة ال

 بكرة املةفول الطيةنمخطة عمل ت `٢` 

 ،٢٠٠٧-٢٠٠٣كرة  ة املب ولفطالة  مين ت ملع خطةد  ا إعد ةركبملا لةوفلطاراتيجية تنمية   انبـثق عن است    -
 بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية املعنية بدعم من          ن األسرة ؤولش  طينو ال سلجملم ا س ر وقد
ال ، كما اًضبعا ضهكمل بعة، ي مترابطكلهاجاءت ، تيجيةراتسـعة أهداف لتحقيق االست  سـيف   ياليون
 : كما يلي، وهيخر اآلل عنعزمبها من مع أي لماعالت كنمي

 يةومكاحل ساتاسيلاع ووض كرةبمللة اوفلط ايةنملت ةلتشـريعات الشامل سـن ا   -١ 
 فيذها؛مة لتنزاللا

ـ مرالال التنسـيق  -٢  ط لوضع يطختلا التعاضد فيما بينها يفعات واطالقني  بزي  ك
 ا؛ذهفيتنبكرة وامل ةالطفولة ت تنميدماخو جامرب

عية قالواات  نبياالب ةمعودملا ا دافهد أه حتدي و ةربكملة ا فولطوضع اخلطط لتنمية ال    -٣ 
 ؛ارها إنكإىل ليبس اليت لا

 لطفاألة ليماعجلاة ايعرلا تشملة يالعة  عينو ت ذا ياد منهاج دراس  إعـداد مو   -٤ 
  املبكرة؛ةلوفطلاوالغرف الصفّية لقطاع تنمية 

 بكرة؛ملا ةولطفال ؤسساتع مطين جلميووضع إطار تنظيم  -٥ 

ـ      -٦   ح ومن كرةباملة  لوفطال يةتنمال   جم يفلني  عاملب ا يتدرين ل وضـع نظـام وط
 م؛هل داتاالشه

 ة؛ربكامل ةلوطف اليةمنت مجراب يةعوبناء قرتال لةباقومر ريبتد وضع أنظمه -٧ 

األطفال  لميشلاملبكرة   ةلوفطلج تنمية ا   برام هتوسـيع نطاق الدعم الذي توفر      -٨ 
 إليهم؛ل وصوالم يتين مل الذو تضعفنيسامل

 . فيهاتماراستث االجمح ةدياز وكرةاملب ولةالطفية ملتن ييدالتأمستوى  -٩ 
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من هداف إال   أل ا ذه ه ققيحتىن  يتس نل هن أ ٢٠٠٨-٢٠٠٣تنمية الطفولة املبكرة     تقر خطة عمل   -
 دينملا عتم اجمل تسساؤم عم ةت على مستوى احلكومة وبالشراك    عاقطاللتعدد   امل ضداعلتل ا الخ

 .تمعه جميفرته وس أضمنل فطبال اماالهتمق ايسن ضم و العملخطة حلراع ممجييف 

 املعايري الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة `٣` 

وبدعم فين من   ) اليونيسيف(بادر اجمللس الوطين لشؤون األسرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة           -
الطفولة املبكرة بتطوير معايري    جامعة كولومبيا ومبشاركة العديد من اخلرباء واملختصني يف جمال          

منائـية وطنية للطفولة املبكرة يف األردن اشتملت على عدة حماور هي التطور اللغوي، والتطور               
االجـتماعي والعـاطفي، والتطور العضلي، وتطور مهارات املنطق والتفكري، وتطور األساليب       

 .دياملنتهجة يف التعلم، وتأمني الرعاية الصحية وتطور النماء اجلس

يهـدف املشروع إىل تقييم تقدم كل طفل حيث إن املعايري ستزود األهل واملعلمني وغريهم من               -
مقدمي الرعاية بفهم جيد للتوقعات املناسبة اخلاصة بنماء األطفال ومتكنهم من إجراء عمليات             
تقيـيم سـليمة ملواطـن القوى لدى األطفال واهتماماهتم ونقاط ضعفهم وتعزيز عملية منائهم             

كما يهدف املشروع أيضاً إىل قيادة عملية تطوير املناهج ملرحلة          . باالستناد إىل هذه املعلومات   
الروضـة واملرحلة األساسية واألنشطة التعليمية لألهل واألطفال على حد سواء وتقييم فاعلية             

ة املبكرة  الربنامج وتوفري الفرص خللق إمجاع بني مجيع األطراف املعنية املشتركة يف تنمية الطفول            
هذا وسيتم  . باإلضـافة إىل تنظيم عملية مجع البيانات الوطنية من أجل التخطيط اإلستراتيجي           

 . بعد جتربتها يف امليدان٢٠٠٥سبتمرب عام /إطالق املعايري النمائية للطفولة املبكرة يف شهر أيلول

  األطفالضايالتفاعلي لرين الوط املنهاج إعداد `٤` 

ـ  - ة تنمية  ياتيجرالست  األساسية ؤيةرن ال  م ردين لرياض األطفال  أل ا ياعلف الت ينطالو جهاملناثق  انب
 حدهنج مو إجيادة ورضراج هي هنملاوير طتء ية وراسئيرلا رةالفك انتك دوق. الطفولة يف األردن

ـ  رة يدملاو ةفرشملااملعلمة و  بع حاجة شي يوترب ارطإكعمل  ياض األطفال األردنية ي   ر   يف نيلماللع
 .ماشكل عبربوي تلا كرلفابرتقي ية ويظيفوالة ءالكفاع يرفو

ث  حي األطفال،لرياض  ي  لتفاعلج ا اهناملعداد  إليقي  سنتلااجلانب   الوطين لشؤون األسرة  س   اجملل تبىن -
 ةرضاج يتناسب مع احلنهامد عداإب رةبكة املطفولة النميتة وبير يف تصصختمين ط و ف فريق ليكتبم  قا
 أدوب. األطفال مرن ع  م اسةسحللة ا رحملا هذه ةيبرتيف   حوظلامل جزلعا غطيي، و ردنينيألن ا ومضاملو

ة به  ميوكاحلض  يايد الر تزوو جملنها ا  إعداد منث مت االنتهاء    حي. ٢٠٠٢ الفريق عمله يف أواخر عام    
ـ  ة لوفطل ا ةينمتمن استراتيجية   مرفق نسخة   ( .٢٠٠٣/٢٠٠٤م  ن عا  م ينلثا ا يلدراسا لصف ال لالخ
هاج نملامن   سخةن، و ٢٠٠٧-٢٠٠٣ كرةبمللة ا فوطلا ةمينتلاألردنية   لمعلا خطة ونسخة من    كرة،بامل

 ).وزارة التنمية االجتماعية ونسخة من استراتيجية ٢٠٠٣/٢٠٠٤ التفاعلي لرياض األطفال
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 ةيومك احلاألطفالض ت ريااتدريب معلم `٥`

ات علمم وجود قلةظراً ل نيم بالتعاون مع اجمللس الوطين لشؤون األسرة     تعلالوربـية   تلا ارةز و امـت ق -
ـ م معة امنهاج ج  علمات رياض األطفال وفق   مل يةبيدرت اترو د عقدرة ب كباملة  ولل الطف جمات يف   الؤه
ـ سكونسـن وا  يو  ١٠٠ تدريب   ٢٠٠٣ لرياض األطفال حبيث مت يف عام        لياعتف ال وطـين لنهاج ا مل

يف رياض األطفال    بقية العاملني    ٢٠٠٤معلمة ومشرف من رياض األطفال احلكومية ويف عام         /معلم
كما تنوي وزارة التربية والتعليم تدريب معلمي رياض األطفال التابعة للمنظمات غري            . احلكومـية 

 .(ERfKE)احلكومية خالل مدة مشروع تطوير التعليم لالقتصاد املعريف 

 مسودة تعليمات تأسيس وترخيص رياض األطفال `٦` 

ع وزارة التربية والتعليم على تطوير مسودة تعليمات        عمـل اجمللس الوطين لشؤون األسرة بالتعاون م        -
تأسـيس وترخيص رياض األطفال حيث سترفع رمسياً إىل وزارة التربية والتعليم إلقرارها يف كانون               

 .٢٠٠٥يناير /الثاين

  باملدارستحاقلالت االدرفع مع -٣ 

 :يليا  م نبنيرس، ويف هذا الصددداملا  يفحاقلتاالت دال معسنيى حتعل ةنلجلحثت ا -٢٣٨

 يناجممي وزالم إعليتسي اسألم االتعلي"ن أ لىم عيلتعالربية ون قانون التم ،)أ (رةفقال، ١٠ ةادامل نصت -
 .اجملاين حىت سن السادسة عشرةعليم ق الت حبع األطفالتمت عيني مما "يةمكوحل اسدارامل يف

الطالب يف   عددامة أن   علا تااءحصإلة ا رئ دا ن ع ردالصا" ٢٠٠٣ مرقاأ   يف دنراأل "يـر قريـبني ت   -
 يف املائة وأن ٩٦,١بلغت  البطت للالباطلابة أن نس  و اً،بلاط ١ ١٩٠ ٥٩٥ بلغ   املـرحلة األساسية  

ة ل للمرح اإلمجايلاق  حتلالل ا دعم ةبوأن نس  ماً،لمع ٤٩ ٧٣٢بلغ   ة األساسية لملرح يف ا  نيلمعامل ددع
ـ س ال د عد ى عل قنيحتمللب ا اللط ا ددع(األساسية   هي ) ١٠٠× ة   سن ١٥-٦ ارألعمـي ا ـكان ف
ر وكذال يشكلو،   يف املائة  ٩٧ يلواساسي ح ألليم ا تعل با يفاصلا قحالتسبة اال وتبلغ ن .  يف املائة  ٨٨,٤

 ياسسم األ تعلية ال مرحل يف   قنيتحمللاألطفال ا من    توايلال ى يف املائة عل   ٩٧ يف املائة و   ٩٧,٣ ثااإلنو
 ).٢٠٠٣م اق أرن يفدر األرقريمرفق نسخة من ت(

 ه هذ ة، إال أن  ميوكاحلس  دارملا لىعتقتصر   يتليم ال عتل ا يةانجمى  لع ٣ دةاملان  م) أ (قـرة لفانصـت    -
  من طبسي  عبارة عن مبلغ   هيت املدرسية و  اربعتبال  يسمى ما بالطلل ا مح يت ة بل كاملت  يسل ةانيجملا
 واحلقائبة  رطاسيقلواي  رسدملالزي ا  نالطالب أيضاً مث  ل  حمت ي امك ة،دحاو مرة   ب الطال هسددال ي امل
 .ةيسردملا

منه ) ب(١٣نص مشروع قانون حقوق الطفل على إلزامية التعليم من جهة األسرة وتضمنت املادة               -
إنزال عقوبة باألسرة اليت تشجع أوالدها على التسرب من املدرسة، علماً بأن املنظمات غري احلكومية 
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 ءياولأة  تابعكة مب ململ ا طقنا م تلف خم ون يف ياردإلا مكام احل قومن جهتها تتابع تطبيق هذا القانون، وي      
وذلك ليم  عتل وا يةربتلا ةرع وزا م سيقتنالو نوالتعابارس  دباملئهم   يلحقون أبنا  الالذين    الطلبة رمـو أ

 .يمعللت اةيزامق إليتطب  املتخذة يفالجراءاتكأحد ا

 ية ترب روحملكوم يف د   وتعديالته للطفل املوقوف أو ا     ١٩٦٨ة  لسن ٢٤ مكفـل قـانون األحداث رق      -
ـ   دارسملاطفال امللتحقني بلألمسح حيث سة،  التعلم خارج املؤس  األحداث حقه يف  ورعايـة   يل  وتأه

ة يف هناية  سسة للمؤ وديطة الع رش ينه األكادميي أو تدريبهم امل     حتصيلهم تابعةملة  سسؤملا نم جورخلا
 .ييوملالدوام ا

 ربس ومنع التارساملد يف بقاء األطفالإلبرامج  -٤ 

ت ال إن سج  - بنيمتسر لل هينب امل تدري ال لتوفريو دارسملا  يف ذمي التال إلبقاء مجار ب عضو  بشأن ةنجللا ةيصوت -٢٣٩
، وىلاألف األساسية   وفالص يف   اًسبيرس متدنية ن  املدان  م األطفالب  رست ت عدالمأن   م تشري إىل  ربـية والتعلي  وزارة الت 

ن أن ويعاجتماالصائيون خألد اتقيعو. ةينوا الثفوفص السرب يفالت ةبس ندارة، وتزدية عشداحلا نس دعب اًيرتفع تدرجيوت
 من ثاًًانإو راًو األطفال ذكبتسر أدناه معدالت    لر اجلدو هويظ. ئليال الع معل ا م يف اطه اخنر يـاد بازدقـة   لـك عال  ذل
 .٢٠٠٢-٢٠٠١إىل العاشر للعام الدراسي ل وفوف األالص نمملدرسة يف اململكة ا

 ٢٠٠٢-٢٠٠١عام ل اململكة يف بسرتلا تمعدال

 ٪ناث إلا ٪الذكور اجملموع
٠,٣٣ ٠,٤٦ ٠,٣٩ 

 املرحلة األساسية

 لأو ٠,١١ ٠,١٢ ٠,١٢
 ثاين ٠,٦ ٠,١٢ ٠,٠٩
 ثالث ٠,٠٦ ٠,٠٩ ٠,٠٧
 رابع ٠,١٤ ٠,٢١ ٠,١٨
 خامس ٠,١٧ ٠,٣١ ٠,٢٤
 سادس ٠,٢٦ ٠,٤٥ ٠,٣٦
 سابع ٠,٤٣ ٠,٦٧ ٠,٥٧
 ثامن ٠,٥٩ ٠,٨٧ ٠,٧٣
 تاسع ٠,٨٠ ١,١٥ ٠,٩٨
 رشعا ٠,٩٢ ٠,٨٩ ٠,٩٠
 حادي عشر ٠,٤٦ ٠,٤٩ ٠,٤٧
 توجيهي ٠,٥٣ ٠,٧٢ ٠,٦٣
 اجملموع العام ٠,٣٥ ٠,٤٨ ٠,٤١

 .٢٠٠٢-٢٠٠١ معا، ميعلتلاو ةوزارة التربي: املصدر  
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 ٢٠٠٤-٢٠٠٣نسب التسرب عام 

 عمان األوىل ٠,٤٩ الرمثا ٪١
 عمان الثانية ٠,٢٦ جرش ٠,٢٧
 عمان الثالثة ٠,٤٣ نعجلو ٠,٥٢
 عمان الرابعة ٠,٩٦ املفرق ٠,٠٩
 مأدبا ٠,١٥ البادية الشمالية ٠,٢٧
 ذيبان ٠,٥٤ البادية الشمالية ٠,٠٧
 الزرقاء ٠,١٤ الكرك ٠,٣٧
 الرصيفة ٠,٩٤ املزار اجلنويب ٠,٢٥
 السلط ٠,١٢ القصر ٠,٦٧
 دير عال ١,٥ األغوار اجلنوبية ٢,٠٥
 ني الباشاع ٠,٣٠ الطفيلة ٠,٢٨
 إربد األوىل ٠,٢٢ معان ٠,٧٥
 إربد الثانية ١,٨ البتراء ٠,٤٤
 الكورة ٠,١٧ الشوبك ٠,٠٢

 بين كنانه ٠,٢١ األغوار الشمالية ٪١

 ةسردملا نمب رستلا بابسأ

لة ق كبسباأا بهاطبتوار سربت الت الطفل إزاء ارتفاع معدالقة حقونجل يساور يقلق الذوفيما يتعلق بال -٢٤٠
 :ما يلي، نبني فقرل واةسدراام بالمهتالا

                                                                           تشري االرقام إىل تدين نسبة التسرب من املدارس وهذا يبدد القلق الذي يساور اللجنة؛ - 

                       املرحلة األساسية للعام    /                                                                  تشـري اخلالصة اإلحصائية ألعداد الطلبة املتسربني يف املدارس احلكومية          -
          ً                          واإلناث معاً للمرحلة األساسية بلغت                                      إىل أن نسبة التسرب للذكور           ٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢           الدراسـي   

  .                  يف املائة عند الذكور    ٠,٤٦                 يف املائة، ومنها     ٠,٣٩

     املني   لع ا   ل ا ف ط أل ل   ين  دا ي    امل ح     ج املس  ائ       إىل نت س  ار د مل ا        سرب من   الت   ع     لة ملن و ذ ب مل ا              سياق اجلهود   ري يف  نش -
     الذي     ألمر    ، ا ة س  در  امل  ن  م   ب   تسر ل ا  ب  ا  سب أ   ى  عل   ف   تعر  ال      هبدف     ٢٠٠٢   مل      الع ة  ار     به وز   ت م ا   ي ق ذ  ال

  ج     برام   و  ية م  لي   لتع       خلدمات ا   ا ني س  تح      علقة ب ت  امل      رارات  ق    ي ال ذ  تخ مل   ً اً   مهم   ً الً ي ل د   ب     سبا     األ  ه     هذ  ن      جيعل م 
  ة   عد ا س م و   ة    هن    م  م ل ع ت                         أدناه أن الرغبة يف        ول د جل ا   يف          و مبني  ه            وفق ما           يالحظ    كما  .  ب ر س ت ل ا   ع    من

  .  مي ل ع    ال ل ي ص   لتح ا   ف       يهما ضع ل   ، ي  هم  رس ا د مل   ة     الطلب   رك       وراء ت      سببني    هم    مها أ   ً اً ي   ماد      األسرة 
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  املدرسةمنرب سب أسباب التس العاملني حاألطفالتوزيع 

 سةا من الدربأسباب التسر العدد ةبسالن
 اًيداممساعدة األسرة  ١ ٣٢٢ ٥٢,١
 الرغبة يف تعلم مهنة ١ ٣٣٨ ٥٢,٧
 نيياردإلوادرسني ملاة ملعا مسوء ٧٠ ٢,٨
  العلميلحصيتضعف مستوى ال ٩١١ ٣٥,٩
 ةغط من قبل األسرض ٣٨ ١,٥
 ثلحدلهل  األةعدم متابع ٨ ٠,٣

 .٢٠٠٠، رة العملوزا ،لنيعاملال ا لألطفين امليداحاملس: ملصدرا  

 ابةج إ أكثر من  لمتحي يذلال  ؤاسلة ا عك لطبي ذلملني و لعاااألطفال   عموف عن جم  لتداد خي عألا عوجمم :مالحظة
 .برلتسا املتعلق بأسباب لاى السؤلبوا عاجأ نلذياعدد األطفال  من تقةفهي مشب النس مادة، أحاو

 ١٦-١٥ رامعألي ان ذوهم من مكربنسبة األ الن أنيتسربملا حول األطفال ر آخحتشري نتائج مس -
 .ثانإل اربستبة ستفوق نور  الذكبةب الطلسرت ةبأن نسو ،سنة

 :ما يلية، نبني سدرملن امالتايل  ربتسلاب بابسأله ا هذطابتارو بأسباب عمل األطفالوفيما يتعلق  -٢٤١

 من  ونبيتسر لنيالعام صف األطفال ن وحن ن أ إىلالعاملني  فال  طأل ل ينيداامل حسملائج  ا نت شـارت أ -
من   اينثلاب  لسبا ا أم. هول أدنا جلديف ا  نيهو مب  ام ك ة،يشيعة امل اي احل يف مهراملدرسة ملساعدة أس  

 . ةة الثالثبترملايف  سةدراملن  مربس التنة، ويأيتهمم لع ت يفلف الطرغبةألمهية فهو ا ثيح

 ل األطفالمتوزيع أسباب عجدول 

 لعملأسباب ا التكرار  املئويةالنسبة
 التسرب من املدرسة ٢١٥ ٧,٧

 ادياً ماألسرةة مساعد ١ ٣٨٧ ٤٩,٦

 تعلم مهنة ١ ١٨٣ ٤٢,٣

 بيج فوتوفري مصر ٣ ٠,١

 نفسى الد علعتمااال ٣ ٠,١

 اب أخرىبسأ ٣ ٠,٢

 اجملموع ٢ ٧٩٤ ١٠٠

 .٢٠٠٠عمل، ل ارةزاو، نياملالع لطفا لألداينياملسح امل: ملصدرا    

ـ جم :ةظحمال  كنه ميلعامل  ل ا فطلان  أل ،سةادرلا ديق يساوي جمموع عدد األطفال      ال مللعااب  أسب كرارتوع  م
 .بسبن أكثر مار يت   اخ
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    فقد   .                 ن ظاهرة التسرب                                                                                  عملت وزارة التربية والتعليم على االهتمام يف مرحلة التعليم األساسي باحلد م            -   ٢٤٢
                                                       أن التعليم األساسي تعليم إلزامي وجماين يف املدارس             ١٩٩٤         لسنة    ٣                              مـن قانون التربية رقم         ١٠                 ورد يف املـادة     

                                                                                                 احلكومية وأن ال يفصل الطالب من التعليم قبل إمتام السادسة عشرة من عمره ويستثىن من ذلك من كانت به حالة 
                                                    تبنت وزارة التربية والتعليم العديد من اإلجراءات للحد  كما  .      املختصة                                   صحية خاصة وحصل على تقرير من اللجنة 

  :                      من ظاهرة التسرب، ومنها

إعـداد برامج تقوية للطلبة املقصرين دراسياً والتوسع يف فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة الذين                -
 يعانون من صعوبات التعليم يف مرحلة التعليم األساسي؛

يفية إلعداد برامج التقوية للطلبة الراسبني واملكملني وبرامج التعمق         تفعيل برامج الدراسات الص    -
 للمتفوقني يف املدارس خالل اإلجازة الصيفية؛

تأهـيل املعلمني وتدريبهم على أساليب التدريس احلديثة مبراعاة الفروق الفردية بني الطالب،              -
 احلديث يف التطور يف جمال      وتدريبهم على كل ما من شأنه رفع كفاءة املعلمني ومواكبة العصر          

 الكمبيوتر وغريه جلعل العملية التعليمية ممتعة للطالب؛

تفعيل دور املرشد التربوي يف املدرسة مبعاجلة املشكالت اليت قد يتعرض هلا الطالب ومساعدته يف  -
 حلها بالتعاون مع اإلدارة واملعلمني واألسرة إذا لزم؛

 األساسي يف ثالث عشرة مديرية تربية وتعليم من خالل ٤-١تقدمي وجبة غذائية لطلبة الصفوف  -
التغذية املدرسية مع إمكانية التوسع يف هذا الربنامج على مستوى املناطق بإضافة مناطق جديدة              
والتوسـع يف البنية التحتية للمشروع بتوفري ثالجات جلميع املدارس املشمولة واليت سيتم مشوهلا              

 ية يف املديريات املشمولة؛مستقبالً وتعيني أخصائي تغذ

توفـري بيـئة مدرسية آمنة وجاذبة للطالب من خالل تطوير املناهج واحملطات التقوميية وتأهيل                -
 املعلمني ليكونوا قادرين على التعامل مع تطوير املنهاج والطالب؛

 إىل  متكـني الطلبة من املهارات احلياتية من خالل مشاريع الشباب مع اليونيسيف واليت هتدف              -
 مساعدة الطالب يف حل مشاكله بنفسه ومتكنه من التعامل مع اجملتمع من حوله؛

 إعادة الطالب إىل املدرسة ومنع استخدامه يف العمل يف سن مبكرة من خالل برنامج عمالة األطفال؛ -

 إمكانية إحلاق الطلبة املتسربني بربنامج تعليمي ينمي املهارات احلياتية لديهم؛ -

لتحقني مبراكز التعليم اجملتمعي حرفاً مهنية معيشية وتزويدهم باملهارات األساسية          إكسـاب امل   -
 . عمان-وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو ) القراءة والكتابة واحلساب(
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 العوز، وأالفقر  عوامل كبنها بسبمتسرهبم  ع ومندارس امل األطفال يفءقاب إهم يفاستيت تشمل الربامج ال -٢٤٣
وتعليمات ،  ناتالفيتاميوع  شر وم ية،درسملاية  ذلتغوع ا ربرنامج املعونة الوطنية ومش   : امج التالية لرباويع  شـار ملا

 . ةياملدرسف ، واملقاصرمحاأل هلاللات ادعاومساالنضباط املدرسي، 

 لفقريةاطق املندارس يف املطفال األ ةسياملدر غذيةلتا وعمشر `١` 

 ،٢٠٠٤البالغ معدهلا يف عام      ةلاطبلر ا اشت الن نتيجةوذلك   الطفأل ل ذويغالت توىسمل ا يندع ت توق امل ن م ناك -٢٤٤
ص قي ن تفشىت اليت أجريت علاسلت الدراد د وق. يف املائة١٤,٢ يف املائة والفقر البالغ معدله لنفس العام ١٢,٥

آثار لك من    ملا قد حيدث بسبب ذ     وتالفياً. ملدارس ا  طلبة ة بني يذغتل ا وكذلك على سوء   دليو احلديد وا  نصـري ع
وتالفياً   قد تؤدي يف وقت الحق للتسرب،      عالستط اال  وحب علملتل ةافعيالدوي  علميل ال صحتى ال تربوية سيئة عل  

 وتدين  لكثرية ا ةويتغذال اضرألمة وانتشار ا  عنامل ا ازهف ج عضك ةلصحاذكاء و ل ا  معامل السيئة على ر  اثكذلك لآل 
ـ  تمع  جم ياألساسية أل  ةناللب هم كومة األردنية بأن األطفال   اعة احل ناً من ق  قانطالوكل عام،   ش ب يحصلتوى ا املس
 لافطألرسية  دملا ةيتغذبرنامج ال  "١٩٩٨عام  ة  كومطلقت احل د أ فقة،  شامللاية  تطور والتنم لواة  هضنـلل عليـتط 
ـ  ادية صتية االقوسع ال ورفالةبطلوافقر ة الرباحمل جهةوامل اجمهابرموعة  جممنضذلك ، و"ةقريالف قاملناط دارس يف امل
 .حظاً لقألاة للفئات يالجتماعاو

ي ماعتجال ا نمة األما زح نمض ي يأيت بدعم من وزارة التخطيط     ذال يدرس امل ةيغذتالهدف برنامج   سـت ي -٢٤٥
اض يلبة ر ط و وىلألا ةعربوف األ الصف يف   تطالبال وا بالذة الط فمن كجهة   يملعتال و ية الترب ارةزوون مـع    عابالـت 

غوار األ وبية،اجلنونة  عال، الش ير  د ،صرالق،  يلةلطفا ،نمعا ،عقبةال: ةياللت ا قناطامل نالكثري م   يفمية  واحلك األطفال
. فظةا حم ل ك ودة يف جوليم امل تعلاوة  بيتريات ال ديرم ن خالل  م ، وذلك يشدورلا و ةة الشرقي يالمشلاادية  اجلنوبية، الب 

س دارامل ت يف ا سنو ١٠-٦مر  عمن   ،ةربع األ لملراحا لطالب   ةيمويية  ئت غذا اجبني و مأت على   نامجالربعمـل   يو
 .سرادمليف بعض ا ةضورلاويات احلاجة، باإلضافة لطالب ولب أناطق وحسامللك  تة يفيكوماحل

ـ فاع ات توقـي يـتم    -٢٤٦  رةوزا قرية بني فلاناطق  ة يف امل  يكومحلاس  ملداراال   ألطف ةيسملدرية ا لتغذوع ا رية مش ق
 مان جناح  لض سياً واحداً، را د تمر عاماً  تس يتواللة،  حر م يم يف كل  تعلة وال ربيلتارة  اوزووالتعاون الدويل   طيط  خالت
حىت ، و١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٤خ اريتب جامنوىل للربألا ةيقوقد وقعت االتفا. نفيذه وتعوشرمل ا أهدافقيقحت
 :تايللالنحو ا  وعلى،ايل التوىلعسية  دراعوامثة أج لثالمنالرب اديدجت مت، فقد يررقتالا هذاد دعإ

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ول  الدراسي األالعام
 ينار د٧٧٣ ٠٠٠: ةدرصواملوازنة امل

احملافظات املشمولة /املناطق ة الغذائيةجبالو
 ةالفئة املستهدف نيملشمول اعدد الطلبة عوشربامل

 نكهم مقمع يبحل مل ٢٠٠  -
 تنيولرباايل يت ع غم بسكو٧٠  -
 حبة فاكهة  -
 ألف فيتامني   كبسولة-

 ن،فـيلة، معا  ، الط قصـر ال
ـ  ة،قـب لعا  يةداالب ،ال ع ردي

 .ةبي اجلنوةشون والةيالمالش

 طالــــب ١٠ ٠٠٠
 تفظاا حم ى عل موزعني
 ةاململك

 ٩-٦( املـرحلة األساسية،  
 )سنوات
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 ٢٠٠٠/٢٠٠١اين سي الثارام الدالع

 ريناد ٧٧٣ ٠٠٠: ةدوصرملاملوازنة ا

ت املشمولة اظاحملاف/املناطق  الوجبة الغذائية
 ئة املستهدفةالف نيمولشامل  الطلبةعدد روعملشبا

 كهم منقع مبمل حلي ٢٠٠ة عبو  -
غم،  ٧٠ وزن ويتك بس ةبوـع  -

ني ماتيفب دّعمُي،  تنيعـايل الربو      
  منكهد،يدباحلو    ألف ودال 

 حبة فاكهة  -

 ،ناع، م لةفـي ، الط قصـر ال
ـ الع دية البال، ا  ع يـر ، د بةق
وبية نجلنة ا الشوية،  شـمال لا

 ويشدروال

وزعني على   م ١٦ ٥٠٠
 ةكلملم ااتفظاحم

 ١٠-٦(،  املرحلة األساسية 
 )تسنوا

 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣لث ثا ال الدراسيالعام
 رانيا مليون د: املوازنة املرصودة

لة ملشمواحملافظات ا/ملناطقا غذائيةالالوجبة 
 دفةهملستئة االف نيشمولة املبلطعدد ال عاملشروب

 قم منكهعم  مل حليب٢٠٠عبوة   -
ـ ع  -  م،غ ٧٠سكويت وزن   ب بوةـ

 ألف  منياتبفي ُيدعم ،نيتوربلا يلعا    
 هنك    ودال وباحلديد، م

ـ حـبة فاك    -  من الفصل   اءابـتد /ةه
 ي الثايناسالدر    

ـ  قصـر لا  ،ناعم لة،ي، الطف
ـ د،  ةالعقـب   ، البادية ال ع ري
 ةبينوجلشونة اوال ةالشمالي

على عني  زوم ٢٤ ٣٠٠
 كةململاات ظحماف

 ١٠-٦ (املرحلة األساسية، 
 )سنوات

ـ اب -٢٤٧  بتطبيق املشروع اجلديد    ٢٠٠٥-٢٠٠٤بدء العام الدراسي اجلديد      ذن م ميلعتلات وزارة التربية و   رش
 طالب وطالبة يف ثالث مديريات جديدة بقيمة        ١٢ ٠٠٠اإلضـايف لتغذية طالب املدارس احلكومية الذي يشمل         

ة واألغوار الشمالية، لريتفع بذلك عدد الطلب ظات جرش، وعجلون،    فا دينار، يف كل من حم     ١٥٠ ٠٠٠ملـيون و  
 . طالب وطالبة٥٤ ٠٠٠ستفيدين الكلي إىل امل

 املزيد  إعطاءه و لمشروعلودي واألفقي   عم ال وسعلت ا ةيلتغذية املدرس ملشروع ا ية  لتقبسملات  اعلطالتتشمل   -٢٤٨
 يف ةثلتممن ايدملا يفشروع ملية لتحت يةبن إجيادو، بسناي املفيظولار داكلابد إدارته يوز إضافة إىل تلية،المن االستق

 .ةلشموملاات يريدملا يفغذية ت صائييوتعيني أخ ملشمولةا دارسميع املجلات ثالجفري وت

 .يةموي ةيئ تقدم لطالهبا ثالث وجبات غذايةنائناطق ال امليفية عسكرفة المدارس الثقا نأ رجيدر بالذك -٢٤٩

 فيتاميناتلامشروع  `٢` 

نة جل ليشك ت ٢٠٠٢ عام  يف  مت دقف سرملداا بةل ط ة بني غذيتال ء سو جلةاعالسامية مل ية  كلملغبة ا ء الر وض يف -٢٥٠
ـ  ات العمرية  ئالفوطق  املنايد  د وحت شكلةامل راسة هذه ف د د هب لك اململكة وذ  يف يةعن امل عاتاقطاللف  تخم نماء  ربخ
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ـ و ـ ذاغ ال كمـالت مل ا عون ات فيتامينلاب دارسملاة  ب طل يع مج يدزوت ةورربض ه اللجنة صت هذ أوقد  و. مةزالال ةيئ
 للطالب   ويعطى بركملا منيتايالفر، و أشه ٦ لة ك ب مرة واحد  لاطللطى  عيلف و أني  مايتف: يلي امك يوهرية  لضـرو ا

  وحامض ،١٢  باء نيوفيتام ،٦ باء   فيتامنيو ،٢ باء فيتامني: يةللتا ا اتناميتلفيا احلبة على حتتوي   و ،مياًوة ي واحدة  حـب 
   .دال نيمتاجيم، وفي منياتيفو، كليالفو

ة قافثالوث  وغة ال كومية ووكال رس احل ااملدبة  لمجيع ط ات  نهدفة من مشروع الفيتامي    املسـت  تضـم الفـئة    -٢٥١
 :أدناه مبنياحلكومية كما هو  لبة رياض األطفال طإىل فةضاإلباة يسكرالع

 الفئة اجملموع

 ةمي احلكورسطلبة املدا ١ ٠٦٢ ٤٢٩

 ثوغالة الارس وكة مدطلب ١٣٨ ٦٦٣

 كريةسلعفة اطلبة مدارس الثقا ١١ ٩٣٢

 اجملموع العام ١ ٢١٣ ٠٢٤

 يميداكألا عيسرلت امجبرنا `٣` 

أكدت فلسفة التربية والتعليم وتوصيات مؤمتر التطوير التربوي والتوجهات العاملية على أمهية العناية بفئة             -٢٥٢
وقد متثلت هذه األمهية بتوصية جلنة    .  حاجات هذه الفئة   املـتفوقني لغايات حتقيق قيادات واعدة، وتوفري بيئة تليب        

كادميي للطلبة املتفوقني أل باعتماد برنامج التسريع ا١٩٩٧أبريل / نيسان٩ تاريخ ٤/٩٧التخطيط يف جلستها رقم 
من املادة ) و(ساسي، وجاء هذه تفعيالً لنص الفقرة   ألساسي وحىت الثامن ا   ألول ا ألحتصـيلياً يف الصـفوف من ا      

كادميـي اعتباراً مـن الفصل الدراسي أل وقد بدأ العمل يف برنامج التسريع ا. السياسة التربويةئامسة من مباداخل
كادميي السماح للطالب املتفوق بالتقدم عرب      ألويقصد مبفهوم التسريع ا   . ١٩٩٧/١٩٩٨الـثاين للعـام الدراسي      

كادميي دون اعتبار للمحددات ألعقلية وتفوقه او التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته ال  أدرجـات السلم التعليمي     
 .صغر من املعتادأقصر وعمر  أمتام املناهج املدرسية املقررة يف مدة زمنيةإالعمرية ومتكنه من 

ـ  -٢٥٣ تعليمات املراكز  "وجد تعليمات خاصة للعناية بفئة املتفوقني هي        تشارة يف هذا اجملال إىل أنه       إلا دروجت
 ".٢٠٠١ لسنة ٧قني رقم الريادية للطلبة املتفو

 يدرس املطضباالنامات تعلي `٤` 

ن  مهبايعمل و، "١٩٨٨ ةلسن ١قم ررسي ملدااط بضالنا لتعليمات معدلةتعليمات "تعليمات تسمى هذه ال -٢٥٤
يل عد لتةجيعاللا وائيةوقالليب ساألا لاونموعات تتجم سمخ ه التعليماتذم هضوت. ةمسير الدةريها يف اجل نشراريخت

ـ   دع مقا ىإبقاء الطالب عل  إىل   فدهتو. ةليميعتال حلاملرامن   حلةرل م  ك  يف ل مقبو جيايب إ بشكللطلـبة    ا كولس
 .انه مهسربم تد وعةراسدال
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 يندرل األمحر األالاهلوية سدرملف ااصقملل اواأم ن مدمتق ات اليتدعساملا `٥` 

 وذلك  ردين األ محرألا هلاللاكم   تسرهب نعمو سرادمل ا يفب  طاللء ا هود إبقا خرى يف ج  أهم جهات   سـا ت -٢٥٥
ـ   ونةظيم محلة معنت و ،ءراقالفبة  ل للط امةع ال ةيانوثدرسية ورسوم ال  ملالرسوم ا دفع  : هادرسية من م عداتمسا قدميتب
 اتاع مس اءشرية، و اد امل داتعاسامل وتقدمي،  ءاقرفلا بةوقرطاسية ولوازم أخرى للطل    يةياضرالبس  ء وتقدمي م  شتالا

األساسي، شر  اعلف ا صلا د بع ام يأنية  اجملا لطبيةاات  رنظال با شمولنية غري امل  ب للطل ةيبطرات  نظا فوصر ،ةطبـي 
راكز دائمة ماء شوإن لبة،ط العض لبة الطبية املعاجلة يفمهسا جمانية واملةبي ط ام أي لوعم قراء،الف لبةطلة ل يوشراء أدو 

 .ةيلالو ااتسعافإلات اتتضمن كافة جتهيز سرادملار يف المحا لالهلل

 حتسني نوعية التعليم -٥ 

 م بأن يلع الت ةيوعن حتسنيعلى  مام  الهتكيز ا رتوب  ج بو لفلط ا قوية حلق لدولا جنةللحظة ا ملال نبني بالنسبة  -٢٥٦
 يأشكال التعليم الثانو   وير تط ج تشجيع  هن ندرأل ا يف ميللتعاية  عونها لن حتسيليم قد اتبعت يف     التعو بـية ارة التر زو

ـ  ـ ام وامل الع ـ    وحتد ينه ات لتطورا  مع بناستيا  ومب تعليم،ال يفة  يثب احلد لياألسا دخالإبربوية  امج الـت  ربيـث ال
ـ و ـ ا ت يف تجدااملس ـ ملت ا الاجمل ة، بوسحلات  الا جم ة يف يالتلات ا از اإلجن حتققتد  وق. تعليمل حوسبة ا   وأمهها ةفلتخ

 .بدريوالت ،اهجواملن

 حوسبة التعليم )أ( 

ز، جها ٢٠ ٠٠٠لغ  ة ب ألجهزمن ا  دد ع بتوفريلك  وذية  نوثالس ا ار حوسبة كافة املد   ت مت ٢٠٠٠عام   يف -٢٥٧
ـ ومت كذ  ، روينتاإللكلم   للتع جياتياالسترلعمل  ا راطإ ةقيثواد   إعد متما  ، ك سيةساأ سةدر م ١ ٨٠٠ ةك حوسب ل

 بةطة حوس اخللمشتو. مكونات ٧ها  وعددوينكترل اإله للتعلم األساسيوناتكملاله لكافة  مشاة  طا خ هنع تقنبثا
 دارسامل ربط  إىلافةضاإل، ب٨ إىل ١ة رسدل مك يفة بلطدد ال عإىل هزهجد األعدة بسنبح تص يثحبارس ملد اةفكا

ية اخل دبكةا بشه ربط معBroad Band )ضةيعرال ةمز احلذات (بيةوحاس شبكة بة ومع الوزارةربيت التايريدمع م
 .Intranet التعليم وةلتربية ارابوز ةاصخ

 ناهجمليف جمال ا )ب( 

 بيجتر متد قو. سيأسا ٤-١وف الصف من ةيالنكليزا غةالل س مبحثريتد لةيمة تعلييلوسب سو اعتماد احلامت -٢٥٨
 يتمو. ٢٠٠٣/٢٠٠٤ اسيالدر ملعااين من ا  ثالي  سدرالا لصف ال  يف ةيريبس جت را مد  أربع لىحملوسبة ع اادة  املية  علفا ىدم

 فيزياءج ال اه من تني من حد و سبةوة، باإلضافة حل  لكس املم دارم عيمج حلاضر يف ا تقوسبة يف ال  وادة احمل املذه  تطبـيق ه  
ـ ل جل بناء  أ من   JICA) (اليابانية الةالوكو يملعتتربية وال لاارة  ني وز  ب ركتشم روعن مش وي ضم ناالث األولف  لص
 على اهعيمجاملدرسية  تبت الكخل كما أُد.سبةواحملية  التعليموادملد اعداوإ ميمال تصيف جمرة زالول ا خفاءات دا ك
 يفح ختصص جديد    ، كما مت فت    اهللا دبالع نيةارة  لكملمركز ا   يف نيةرواإللكتة  اببوال وحتميلها على    Eduware مظـا ن
 .ةانويلثة الرحلمل" ةيومات املعلةدارإلا"



CRC/C/JOR/3 
Page 91 

 ٣-١ف  لصفو ل سوبا احل بة ملادة وس حم ادةاد م متالععداد  إلا فتسووريكم ةك شر عم وناعالتبن و آلم ا يت -٢٥٩
ل بالتعاون  معالية  لئه على آ  ضا أع يبدرعمل لت ش  ور دقعوجرى  م  التعلية و يبرتال من وزارة  قيرفمت تشكيل    وقد

 امالعاية  دمع ب تطبيقها  ول  وألف ا صلل ةبوس احمل ةادملد ا ادعإ اء من ته يتم االن  نتوقع أ مل اخلاص، ومن ا   القطاعمـع   
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥دراسي ال

ـ  -٢٦٠  ستفاكة شر مع اونتعالك ب ذل و ١٢-١وف  صفلوم لل الع ثحامب وسبةد حل ادإلعرى العمـل على ا    جي
دء بال عتوق امل نم، و خصصنيتعدد من امل   روين من تم اإللك ولعلا جمنها رويطتوبعة   متا جلنةشكيل  ت نك، حيث مت  لي
 .لجاعل ابيف القري ذيفنابعة والتتإلعداد واملت اليام عىلتتوة اليت سخصصت املاريةشتالسلفنية واان جال الليكشتب

 بريتدال يف جمال )ج( 

 :تتضمن اإلجنازات يف هذا اجملال ما يلي -٢٦١

 ةرخصة قياد ) ICDL (جمبرنا على   ميعلوالتبية  رتل ا رة وزا يفياً  دارإ و ماًلعم ١٩ ٢٤١ دريـب ت -
فة يف  وظوم ظفوم  كل نم" اًباريإج"اً  بلطتح م بصأ مج قد انلرب ا هذا ن بأ علماً احلاسوب الدولية 

 ؛يم والتعليةبرتال ةارزو

 الصفَّية صةاحل يفب سوحلا على شبكة ا ةدورات تدريبي ل  خال نمالفنيني  و نيملع بعض امل  تدريب -
 ؛Word linksو Intelل ثمفة لتمج خمارب ضمن

 ؛بةوس احملهيليم التعادى املو علملشرفني واملعلمنيتدريب كافة ا -

كو سسي(ج  رنامب ضمن ب  واحلاسة   على شبك  يبيةدر ت وراتيف د والفنيني   منيلملعاعض  بتدريب   -
 ).تفوسوومايكر

 بني للمتسرينهمليب ادرمج الترا بريفتو -٦ 

 :ي، نبني ما يلنيبلمتسرين لهمل ابيدرتل اجمرابري لتوفنة جاللوفيما يتعلق بتوصية  -٢٦٢

  على أال  مل،لعق ا ل سو وخ لد  املدارس ن م نيبتسرملا ةئهتي يفاً  وردين  ه امل تدريبالب مؤسسة   تلع -
نون قا ال بجوين مب هدريب امل لتا ةسسمؤنشئت  أ دقو.  كحد أدىن  ة سن ١٦ عن    التلميذ عمرل  يق
ـ ر قـت ؤامل  انونق (١٩٨٥ة  ن لس ١١م  قر نوناقلوجب ا مب لياًا ح لمتعو .١٩٧٦ ةنلس ٣٥م  ق

ـ   يمظن ت قانون (١٩٩٩ لسنة ٢٧ قم ر ونانوالق) ٢٠٠١م  اعلته  يال وتعد ينهملدريب ا الت ةمؤسس
سة سؤمات  مدخ   تقدمي دفهبو. يندرألعمل ا ال سوق   ل يف معلاة  سنظيم ممار ت على) هيناململ  عال

اً هد مع ٣٥ه  ع أنشأت املؤسسة ما جممو    دقف ةيناكسلاو ةيع الصنا معاتجتللالتدريـب املهـين     
 .ينهامل يبدرلتلركزاً وم
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 اءهتا ورفع كف  ةينفلالعاملة ا  القوى دادعإلهين  هام املؤسسة يف إتاحة فرص التدريب امل      خص م تتل -
 ينهملا بيردتلا عيونتمل على عوال يميغري األكاد ينهاملب  التدريت  ياوتسموصات  صتلف خت  خم يف

 تظم طويلنمل ابدريتلا ةسمار مبنيالغبولل نالسلصغار  يسمح فيها ية اليتنذة املهملتلك امبا يف ذل
 .ةطوسترية واملغصلا  املؤسساترشاء وتطوينإلشاد املساندة رإل اماتد، وتقدمي خداألم

دد حم ىوتس مل بيردتلارنامج   ب هيامج  رب ت وتشمل س  سةسؤملا  يف ينلتدريب امله ابرامج  نوع  تت -
ـ   عليملت، وبرامج ا   املهين ىتوسمليب  ردتلا امجنهر، وبر اامل ىستويب مل دررنامج الت وب ،اتارامله

: ةرياألخه  هذوتشمل  . لكفاءةامج رفع ا  رب، و المةسلا يفرشم دادإع جمانربو ،يلتطبيقوي ا ناثلا
 دريبتال جماروب،  نيرفشملا بريدتامج  برو بني،املدر بدري ت مجاربو،  يةناءة الف فكل ا فعرج  مبرا

 أالج  ام هذه الرب  ويشترط يف مجيع  ،  قنيائلسايب  رتد جرامب و ،ةينملهصحة ا والة  مالسال يف جمـال  
 .ويانلثا ميالتعلة ء مرحلهناو إأ، ير األساسشاعلااء الصف هنأو إ سنة ١٦ عن تحقل املقل عمري

هللا ا دعبمللك اه ودعم من جاللة جاء بتوجيالذي " األردنيةنية املهءات  الكفادادوع إعرشم"يقوم  -
 تاظفع احملاي مجىل عزعةوددة م حمةينمهت ختصصا يفة ربدتمتدرب و م٥٠٠ب يردتعلى اين ثال
 .ةكلمملا يف

سلحة األردنية  املت  القواو ينهامل يبردالتسسة  ؤمني   ما ب  ونبالتعا" الوطينالتدريب   مشروع"يـنفذ    -
 ربد مت ١٢ ٠٠٠بول  ـل ق الـن خ ـم تمــخاص وي عام وال  ال نيطاعسسات الق  مؤ كةشـار ومب
 ام ةفلتخملا ينهملب اتدريج البرام يف ٢٠٠٢ عاملا لخالقني ح امللتربنيدتاملد ـلغ عد بد   وق .بةتدرمو

 سةؤس امل جمار ب يف خمتلف  نيحقتمللا نيبرتدمل ا ددح ع ب يص كلوبذبة،  درتممتدرباً و  ١٣ ٢٤٥ جمموعه
 .متدربةوباً ردت م١٩٨ ٨١١ جمموعه ا م٢٠٠٢ام اية الع هنحىتا ونشائهإذ من

 :ليةانني التاوقلا ر السابق صدويندرألا ريرقتلا ميذ تقدمن هينمل اريبدار التضمم  يفيةلقانونات استجدتشمل امل -٢٦٣

 ؛١٩٩٩نة س ل٢٧ م رقينملهعمل االقانون تنظيم  - 

 ؛٢٠٠١لسنة  ٥٨قم التقين ر وينهاملتدريب ال وتعليمقانون جملس ال - 

 ؛٢٠٠١نة لس ٥٠قم  رننوقالا ب مبوج١٩٨٥ سنةل ١١ مق ريب املهينردتلاون مؤسسة نتعديل قا - 

 ).رقيهالتتقدم ولني على املعملا يعجشل تج أنم (٢٠٠٢ ةنلس ٦١ مرق نيماملعل بتم رانظ - 

  التعليمإصالح مناهج -٧ 

 فكريلتا يةد على أمه  دشتل ميصالح مناهج التعل  لدولة األردنية بإ   تضطلع ا  بأننة   اللج وصية بت وفيما يتعلق  -٢٦٤
 :يليا م اكل، نبنية املشويتس تار ومهااقدالن
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ـ  - صل التواى  لقدرة عل  ا اطن ميلك ومعداد   إ إىل نألردا يف يوانلث وا األساسيم  تعليدف سياسـة ال   هت
 ؛نفلع اساليبأء إىل وجلل انود لتسامحاوهم التفاو

 نييم يف املرحلت  لعاف الت دهأ "لى أن م ع ة والتعلي يبترل قانون وزارة ا   من ١١ و ٩ املادتـان تـنص    -
 ةيسدجلاو ةيلعقلا تهاردية ق نم، وت  ومواهبه لباالطية  ص شخ ةنميتل  ودور ح ة ت وياألساسية والثان 

 ؛"كاناهتام إأقصىإىل 

ـ اتـنص    -  نواطملا ةتنشئ إىل فد هت وينـثالايم  لتعلاة  لح مر أن لى ع عليموالتة  لتربيا انونق ن م ١١ ادةمل
أن يكون  و ،ةنيفيب الع ال إىل األس  ءللجوا دونل  امعالت يف حسامتوال روايف احل  هعقلتخدام  س على ا  درالقا
 ؤولة مس ةايحل للطفاد  ادع، حيث يساهم هذا النص يف إ      ختلفةمل ا ةيايا الدول ضالقطنية و اياه الو بقض  لماًم

 ؛شعوبلاع يصداقة بني مجلني واـنسجلبني ااة وح واملسا والتسام التفاهم روحفيه سيطرت  حريف جمتمع

 أنإىل مكتب األردن  -ة اليونيسيف ممنظف ارإش ب ٢٠٠٣م  اعت  دع أ اليتلة  لشام الدراسة ا  أشارت -
 ديرهقتزز علية وتلعائاه ميوقديه للوا فلطل اماحتر امية تن إىلدارس هتدف املم يفيب التعليلا وأسجناهملا
ـ لل  همي وق تهلغ و افيةلثق ا هتويه و ل الطف يوذم  اراحت لتنمية   لنسبةبا و .رىألخ ا نيةنسـا إلت ا اراحض
 تنمية العالقات   تارامهوات  مولمعة  ختلف امل اسيةر الد احلاملر يف ةرسيدملاهج ا املن نمتتض،  نـية وطال
ليم التع و ةيتربال وزارةن  أ إىل املذكورة   ةسرالد ا ريتش اكم. ةلميسرق  طبات  لرتاع ا ية وحل تماعالجا
ظم  أن مع  الإ. ةمييلعتهج ال نارب امل  ع ثاإلن وا  الذكور نيب زييملى الت  القضاء ع  لىة ع جـاهد  مـل عت
 ؛ميلتعل ايف نيسجلنا بني صللفا اسةيس عبتتة لكمملادارس م

ضمن ن  اس اإلن ققو حب لقتعت عياض مو ونب يتلق طاللكورة إىل أن ا   ذمل ا ة اليونيسيف  دراسة منظم  تشري -
  الطفل؛ حبقوقصةصخم ةداأو م لفصنم  فصليفبة وبم نوتك نأدون  لفةتاملخ داوامل

ـ نالب - ـ ة  بس  ١٩٩٨ مي عا ردول ا دنألررير ا  تق رة يف  إشا دتر و قدف" فلق الط وحق ةاقيفات "سدريتل
 كما أعدت وزارة التربية  .األساسية فوفللصة  ن مناهج الدراس  مالطفل ض حقوق  مادة  دخال  حول إ 

 املة حول مفاهيم حقوق االنسان حيث سيتم تضمينها يف املناهج التعليمية؛والتعليم مصفوفة متك

 مرحلة  نأى  ص عل نت ميعلالتبية و رتلون ا انق من   ٩م  دة رق ا امل ن فإ ةيعيبطاللبيئة  ا مراحت ا ية جمال تنم  يف -
 .معهجمت و وبيئتههن وطولياته جتاهؤسمل ركاملدالب طال د إعداإىل دفلتعليم األساسي هتا

  التعليم نوعيةصدر -٨ 

ـ رتلارة ا وز طـبق ت -٢٦٥  يبتدرالتقدم  ج التعاون الدويل اليت     مابر ةملكمل ا ارسد مع م  نعاوتلام ب التعلـي  و يةب
 احلاملر فة يف خمتل  الطلب ولحصف  د هب ، وذلك ميةللعاو يةن الف تومااملعلى  الطالع عل ايح هلم فرص    تلمني وت عملل

ـ   يسع التدر ومشر "ذ يف تنفي  نييدنكلا حتاد املعلمني امع  ن قائم   فعلى سبيل املثال هناك تعاو    . التعلـيم فع  لى  ع
 ينايف الربيطاركز الثقمع املو" ري وحدة تطوةرسداملو ا،يهف ئيساًراً ر حموينورت اإللكيبدرتل اثة يكوندي حبيلساأب

 .لاءة للطفإلس اروع ومشةيكليزغة االنللاي معلمب يرمن خالل مشروع تد
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ن أ إىل) ٢٠٠٣ -يف  سينوليا(سة  ارارت د أشة  يدراسلا جهنااملة و سيدرامل ياساتسل ا اجعةتص مبر  خي مافي -٢٦٦
 اتتجدت واملسرا التطو معسبناتا يمب هثيحتدوم ليالتعر يولتط ءاً من امليزانيةز جصتخصد تعليم قلاو ةيبلترا ةرازو
ـ ا يف وإنشاء  ،دارهتاوإة ميليعتلت ااسسؤاملشاء ات يف إنيئ واهل فرادأل حرية ا  احتراميف ذلك   ، مبا   فةخـتل مل ا تاالجمل
 .تقلياأل لخاصةرس ادم واألطفال، ضيارو، خلاصةس املدارا

فاقية نوضح بأن الدراسة    تالا هددتح ام ب حس ميلعتف ال ت ألهدا سسا من احترام املؤ   التأكد جمـال    ويف -٢٦٧
جة ا حبةصا اخلساملدارو أ ةميوك احلرسداملا يفل التعليم سواء  يف جماةيالعمل تاسراممل انقد أشارت إىل ألة ماشال

ا هنإتيش ف فلت ل تاءارإج دوج و مرغ ها وإىل أن  ه ومبادئ لة حقوق الطف  يقافت ا ص نصو عمق  فتتبة ل لرقامن ا  زيداملإىل  
ق قوح مياه مفسية تدركمليف املة  مدارس كثريدأتبو قد . امن حماورهاً حمور طفلالوق ة حقيقاف اتعل جت العادة

 :الجملاا ذه ة يفطشنالا أهم ة، ومنريخوات األن السيف حوظ مللكبشن نساإلا

ع سان، بالتعاون م  ناالقوق  يم ح هفام علمتم و يل تع ل حو نري ورشـات عمل للمعلمني واملدي     عقـد  -
 اإلنسان؛ال حقوق  جميفلة ية العامهلألااملنظمات 

 نم هائثراإو ننساالاق  قو ح ميهافم زبراإلية  جتماعة اال يبرتة وال نيدية ال يب والتر يةغة العرب  مناهج الل  حتليل -
 ؛١٩٩٩-١٩٩٨ن اسإلناوق قحيم  لتعليةجنة الوطنلزهتا الراسة أجند كلذ ا يفمب ة،صاخشطة  أنخالل

 ؛نساناالحقوق يم اه مفعلمتو ميلتع ي يفكاملتلا مج منهج الداعتماد -

ـ  -  ةفقاثز  عزوت معدة اليت ت  يالعمل طةنشاأل دارس لتمارس مل ا  يف ناحلقوق اإلنس  ةديأن جلـان و   سيتأس
 يف ربةجتطرق إىل هذه الت   لوسيتم ا . كوميةحلا ريغ ظماتنامل ىدحإع  م نلتعاو، با سانإلنا ققـو ح
 ر؛يتقرلا لوصن فمر خآصل ف

ع اقط"لكة  مملا تربوية يف للقطاعات ا هام من ا  اع  قطيف  ان  سنإلاوق  حقيم  ج تعل مانوقـد خضـع لرب     -
 .لبةطا ولبطا ٦٠ ٠٠٠" لغوثا وكالة

 ةاصت اخل االحتياجاول ذواألطفا -٩ 

  :ليةالتا امهباملم علي والتية يف وزارة الترباخلاصةبية ررية التيدص مبيخشم قسم التيقو -٢٦٨

ذوي وللطلبة   ،لتسريعان برنامج   ضم ميزينملت ا لبةمة للط زالاليصية  لتشخارات  راء االختبا جإو رطويت -
 ة؛فلختمل ابفئاهتماالحتياجات اخلاصة 

 ؛ةفتلخملم افئاهت بةاصاخلاجات يالحتا يذو لبةط للصتشخي ت خدماتقدمي -

، أصحاب إعاقات موهوبون،  ( صةاخلا بيةرالت تفئااصة ب خلاالتربوية  لـبحوث والدراسات    جـراء ا  إ -
 ).علمات تصعوب
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 :على ما يليية الاحلتشخيص  قسم العيشارمل متشت -٢٦٩

ـ وطت مشـروع  - ة، يالعرباللغة : حثابم  يفالتعلم تباوعص ة ذويلب للط يةخيصشتلات  ااالختـبار  ري
 لألوا من فصفول، لةيماعاالجت وة الوطنيةي، التربةإلسالميا ةيبرت، الةيهنملابية التروم، لعل ا،تياضلرياا
 ؛٢٠٠٢ي اسلدرام اعل لع األساسيبراال ايةغل

ـ    -  ،ةبيعرلا ةغللا:  مباحث يفملعتال ي صعوباتوذ ةب للطليصيةخارات التشر االختـب  مشـروع تطوي
 ؛٢٠٠٠ لعاماألساسيني لس دلسااومس ااخل فنيللص مولعلوايات، اضريالو

يا جنة العل لالع  مون  اعتلابصة  اخلا جاتاحتيالي ا بة ذو طل لل  الشامل سـح الطيب التربوي   مشـروع امل   -
ر زالواء امل  ،بةدي عر وا: دارسم يف ألمري رعد اتب مسو   مك/خلاصةت ا جاتياذوي االح يع  ار مش دارةإل
 .٢٠٠٣ اسيالدر للعام - ةلغربيا ليةامالش يةبادلواء ا، لةلفيفظة الطا، حمويبناجل

 :يت حتققتلات اازتتضمن اإلجن -٢٧٠

ديريات يع امل مج علىة  عموزاململكة   اءلف أحن تخم يفلم  ع ت تاعوبصدر  ا مص فاسـتحداث غـر    -١ 
 .فةرغ ٣٠٠ ناآلدها حىت دع غلبالتعليم والتربية  ة لوزارةابعلتا

 يملع م ليهتأ لمن أج وات  ر سن شعة  دمل ١٩٩٣/١٩٩٤وت  ثر ريةألمية ا لك معة  يقفاقـد ات  ع -٢ 
لماً مع ٦٠ يتم ختريج  حيث،ةاخلاص تااجيتحالاوي ذ مع املعللتة بوي التراتوي التخصصذصفوف األوىل من لا

 .لتعلما تابيل يف صعوادبلوم العة الجبدراً يومعلمة سنو

 ينطلوا دملعهي وا عالجم ال لتعليا قسمبلة  ث مم ليمعة والت بيرتلا رةني وزا  ب مان  اوعقـد اتفاقـية تع     -٣ 
 اخلاصة  بيةتر ال جمال م يف  والتعلي ةبيترلة ل عباتلارس  ادملاملعلمي   راتوجامعة مؤتة من أجل عقد د     /جملتمعيا ليهأتلل
 .٢٠٠٣/٢٠٠٤ امللع

 .٢٠٠٣/٢٠٠٤ام علل م هباصةخهزة جء أاشر متث يح فنيوفملكم ايلع تستخدمة يفملا تيانديث التقحت -٤ 

 ويةغ ل ة،يقطن ،كيةر ح ،ةصريبة و عيمس إعاقة (ات اخلاصة جحتيااال ية لذوي ونس تاحمسو ءارجإ -٥ 
 .زمةهزة الالجألهم بادوي تزمتوي) وغريها

 .٢٠٠٢  لسنة٤م  رقاهخيصترو ة اخلاصبيةرتلاكز سات ومراسؤم ممات لتنظيي تعلإصدار -٦ 

 )٣١ ةداملا (ابعلة األلزاومغ ولفراوقت او احلق يف الراحة -١٠ 

 عاب، وقدألل اولةومزا غفراأوقات الو احةر اليف لفط الق حىل علفالط قحقواقية تف من ا٣١ املادة تنص -٢٧١
 حكومية ريوغة يومكح تهاج عدةة لريث كاتزإجنااك نهو لكذلطفل يف ا قحلية فائقة ا عنكومة األردنية احللتأو

 :رد أبرزهاون ارضمامل اهذيف 
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 ةفثقالزارة او )أ( 

ـ  -٢٧٢ إلمكانيات اص صيختوفه يقثتو فلطلا ةياعرة ل لقافية املتكام لثا ساتاسيلالى وضع   ع ةفاقث ال ةرازو لتعم
ـ ملاا ـ ة وا يل هيل وتأ ،كملاألوجه  لا لىعلسياسات  يذ هذه ا  ة الكفيلة بتنف  ر املتطو تقنيالت وا البشـرية، ات  اءلكف
ـ لفا هار زدا عمل على لل يبرعن ال طوال وألكة  املمتوى  ى مس اء عل وست  سساؤمو  اداًرأفشعبية  الو ت الرمسـية  ياعال
فرص لهم ا ائإعطاجملال و ذا   ه  يف ملنيا الع التنافس بني  وح ر بثوم،  هحرسمو مهتينغأو موهننات األطفال وف  بـي دأ

 .اهز بإجناومقتيت  الةيافالثق جمارب خالل الالعرب منتكاك بأشقائهم حلال

 ،٢٠٠٢-١٩٩٩ مايف األعورة الثقافة زا وي سجلت يفـلت ا الطفلةقافثب ةعني امليةفاقثلت ااـئيهلبلغ عدد ا  -٢٧٣
 ةرازولكما قامت ا. هيئة ل لكايو سنصمببلغ خيص مالياً تم دعمهايف اجملاالت وتلالطفل يف خمفة قاث بىنتعت هيئا ٧
 ).ىملسة مريأل اركزم(اء لزرقنة ا مدييف لفطلا ةفقاث لصصكز متخمر شاءن إليةالم لغاب مصيصختب

 : ما يلي٢٠٠٣-١٩٩٨نـوات سلل ةفاقثلا ةراوز اـهب امتقيت لاة يالدور و أبرز األنشطة السنويةتضمنت -٢٧٤

 .ريبعلا ىلى املستوععريب،  الية الطفلاملهرجان األردين ألغن -١ 

 .لطفل ان مسرحجامهر -٢ 

 .لطفا لألةي شهريةفاثق: اموسة لإصدار جم -٣ 

 .األطفالب كتشراء ونشر ودعم  -٤ 

 .ةيحمل ويةنة سقي مسابه و٢٣-١٦لعمرية لفئة ال: يبابش العادبإلامسابقة  -٥ 

 .ب األطفال أدقل حلصها ختصيويتم: ريةيتقدلة اللدواجائزة  -٦ 

 . سنة١٨ إىل ٨لفئة العمرية من ايلة جلم اونفنل الا جميفال ـية لألطفت تدريبدورا -٧ 

قات إبداعية باسمو ،طفالأل لةينة وطأدبيعية إبداات بقا مسملشتو: ةليولدبية وار العتركاشاامل -٨ 
 .ةيدولوية برض عومعار، ب األطفالالكت

 .لف الطول ثقافةة حبيلعر الدول ا مننيخصصمتءات لللقا: اعيةدإلبان ام عتاملتقي -٩ 

 كربىل اانعمنة ماأ )ب( 

 لدياتبلا ننوقا ل دلعمن  ون قا بجو مب ١٩٨٧يناير  / كانون الثاين  ١ تاريخبالكربى    عمان ةناست أم سأت -٢٧٥
ة نما أ دأتبو". ةصملعاانة  أما"ان إىل   م ع ةدينمبية احمليطة   وة والقر يس البلد لاجملاويات  دللبا مبه ض مبوج مت   حيـث 
ـ ل ا عمـان  ق طرارة ال دإو قانفاألو روسمة اجل اوإق قرالط ةنايص ك صمة عمان  للعا ةكثري قدمي خدمات  ت ربى يف ك

 . كما تبنت مشروع محاية الطفل،ريهاق وغحلدائا ءانبو تابكتمل ا كبناءيةفاقثل ااتواخلدمفة اظوالن

 :نهاا، ومرهوائدتلف  خمل يففاة خاصة لألطياها عنمنذ تأسيسى ربلكن ااعمة انمأت لوأ -٢٧٦



CRC/C/JOR/3 
Page 97 

 لألطفال الثقايف  زهامركز )أ( 

ـ ق -٢٧٧   األطفال واهب م ة ودعم ايدف رع هب ١٩٩٨فال عام   طأل ل يفالثقاا  كز زه مرلكربى بإنشاء   امانة عمان   أت  ام
ية ر دو ١٠٠اب و ت ك ٨ ٠٠٠ أكثر من    ىلع ىوتل حت افطألل املةبة ش  مكت ز من املرك نوتكيو ،ةيمللعواية  ركفالو فيةقالثا
ة كبشمن  ض رتويب جهاز كم  ١٧على   ىوتتر حي ويبمز ك ركبه م يوجد  ا   كم ،ةيليزإلنكاوعربية  ل ا نيغتلل با ةشهريوة  يبوعسأ
ض عار واملاضراتحملا اه فيامق تاتة نشاطاعق ىلة إافليها عن طريق اإلنترنت، باإلضإميكن الوصول ة يهيرف وتةيميلعامج ترب
 د من دع، و  رمزية رسعابأ ة األطفال مخلد ياريافتككز  رامل ويضم. التدريبية الدوراتوألفالم  ا ضورعوحية  رسملا ضلعرووا
 .كز باملريطحت ةيقوحد ريفاواحة نسب واعألة حاسو يرضلتنس األعب امالة ك اخلارجيافقرامل

 ت األطفالكتبام )ب( 

ـ  -٢٧٨  قدف. وأقدمها مة عمان صيف العا  ةيفاقث ال ملاعملا برز من أ  كربى عمان ال  مانة أل لعامـة ا ترب املكتـبا  تعت
 ريف نش  ان الكربى مانة عم امة أل لعا تكتباملا ئرةدا دور   نم اًقالانطو .١٩٦٠ عام ركزيةملة ا معالابة  تاملك ستستأ
 ةلوطفلاية بلعناية امهأل اهكا مناردإ وى،ربالكعمان نة ماأاطق منة لى كافة عيب املكتات اخلدمميمعتو يةففة املعراقثال
 يف رسةواملدبيت لل يفدر كلطفا لألتبةكميل كتش  الدائرة إىلتادرب،  لدى األطفالملطالعةاقراءة ولا ةكلممية نتو
دة زيا ىوسة، علدر خطة م ضمن،ىربلكا نامع ة ألمانةماع التابتكمل ات دائرةوعمل. بهواهل وصقل ملطف اليمتع

طفال يف  كتبة لأل مشاء أول   نإب ىكربلا انمعأمانة  مت  د قا وق. اياهتحمتو عوإىل تن  افةض إ بات األطفال كت م عـدد 
 ناعمء  حياأيف  ت األطفال   اء مكتبا نشإنامي  ، وت دلالب وسط   يفكزية  رة األطفال امل  ي مكتب هو ،١٩٦٤م  ان ع رداأل
 .علوماتاملا جيلونوزا لتكة ومرككتبم ٣٢ يلااحل اهددع بلغ  حىتةفلختملا

 ةالدائرة الثقافي )ج( 

 ة يف يالثقاف ئرةالدا دور نحصري و ،ربىلكمانة عمان ا  ضاري أل حلالدور الوطين وا   برازإ هذه الدائرة ب   عىنت -٢٧٩
 :يةتالالطة نشاأل  يف الطفللجما

 نيار مخس صداآلن إ ىت  ح متد  ق و ،لفطلصصة ل خ مت ةيره ش ةلجم يه و ناعم عم صـدار جملة برا   إ -
 د منها؛عد

ويا ندائرة سلوتقوم ا ،اناجمفال طلأل اهقدمي باألطفال لتاخلاصة ةيندرألا تايحرسشراء عدد من امل -
 ة؛يسرح لكل مضعروة الثثبواقع  ياتحسرم مخس  إىلثالثض لروبشراء ع

 .٢٠٠٣ام ة عيابنهب  كتسعة بنشر تمانع ةمانقامت أ قدون، ايتنشر كتب خاصة باألطفال وبالف -

 ياان رامللكةائق حد )د( 

ر، تويبمك مركزو ،يحصركز  لى م مل ع شت ت طفال لأل ةصصة متخ قيد ح ياان ر امللكةائق   حد  يف نشـئت أ -٢٨٠
 ةبيقة شعهي منطة وسمقوي اليف هيةالترفي عابل لألزة ومركيشرقل انا عمةمنطق يف يكوتراخلياطة وال  لتعليملومشغ
 .نكاسلاب ةظمكت
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 األطفال واملدينةمؤمتر   )ه( 

تأيت مبادرة محاية األطفال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا استجابة من املعهد العريب إلمناء املدن                 -٢٨١
مانة والبنك الدويل فكان إعالن عمان الذي صدر عن مؤمتر األطفال واملدينة الذي نظمه املعهد والبنك الدويل وأ                

ودعا إىل إنشاء صندوق إقليمي يسهم يف متويل املشروعات البلدية . ٢٠٠٢ديسمرب /عمان الكربى يف كانون األول
وهتدف املبادرة إىل رفع قدرة وكفاءة اإلدارات احمللية والبلديات على    . واحمللـية املوجهة لألطفال يف املدن العربية      

اطر واألقل حظاً يف مدن املنطقة وإىل زيادة املعرفة بالسياسات حتسـني رفاهية األطفال وخصوصاً املعرضني للمخ   
 . والربامج الفعالة يف مواجهة القضايا امللحة اليت تواجه األطفال

 يف و ،يبالعروطن   ال ل يف طفل ل اًعام ونكلي ٢٠٠٢م  ر العا ياتخاة  بيرعلاول  دلة ا امع ج عالنإ معاوبـاً   وجت -٢٨٢
ـ  رإطـا  ـ   ا يعس  ون نا ككربى يف لن ا ما ع  أمانة دتق، ع  األطفال لة حو ييملقإ يةاتيجاد استر دعويل إل دلبـنك ال

  يف اببلشااألطفال و "ول   ح ؤمتراً م ،يلودل ا كدن والبن ملااء   إلمن يبعهد العر ن مع امل  والتع، با ٢٠٠٢مرب  ديس/لألوا
 ءراقالفل ، مثاجلنسني شباب منل وااألطفال نم األقل حظاً تائ الف علىخاصةصفة ز بكيرتلا عم ،"ةيضرحلناطق املا

ـ وال  ومشال  طسوألا قرشلا لىع زيكرتومت ال . عوقني امل اصشخ واأل ،اعاتق الرت طمنا  يفن  وشن يعي يالذو،  نياملع
 هجتابليت  ت ا شكاللى امل ع ءاوضألا يطلتس  اصة إىل  خ ةروبصل  فلطانة و ديؤمتر امل  م وهدف. ةاسيرد ةالحيقيا ك رأف

  .تاطاعقالة دتعدمية جاتير استعبات باتهلذه املشكال الفاعل يب والتصدابشلااألطفال و

 نوفزيتلوالاعة ذإلاسة مؤس )و(

ـ اذتـويل مؤسسـة اإل     -٢٨٣  اهتالسسلوم اهتا وفقرا هل براجم الة من خ  ئقلطفل عناية فا  ا  يندر األ نويزفلتلاو ةع
ة ياحلظر إىل ا  نة جيل ي  ئبيل تنش س يف ةيحضار ةعيامتة اج ربويية ت  علم  بأسس همليعتى  لع زكث تر هتـا حي  يااعدو
 بي نصلفطلل كانه نوكي ن أندوين التلفزيوأو ي إلذاع ا البث يوم منود خيلا يكالو. رلعصاح ورا به معاملعتوي
 .وطنلات انن لبصاحلة مة نعله لبوجدراته  قيساهم يف بناء يهف

ـ     -٢٨٤  فكانت   األردين نالتلفزيوو عةاذاإل لالخن  م ٢٠٠٣م  ىت عا  وح ١٩٩٩ ذ عام نم  بثه مت امت رصـد م
 . ضلىلطفل الفة احيف مصلتصب  ةادفنوعات همارير وق وتفللطلهه جمو تساللومسمج ارلة بصيحلا

 باسن للشبحلة اجائز )ز(

رة  وتتجسد فك  . عمان الوريا،بكلا سةدررييب يف م   جت روعكمش ١٩٨٤عام  ئزة منذ    هبذه اجلا  لمع ال بـدأ  -٢٨٥
ة عرب أ ة يف تياذلاكة  رشامل ا يفاط  رخنال ل ٢٥  إىل ١٤سن   ردين من شباب األ لل ةصرفة ال حاإتب بلشبالسن   احل ائزةج

ت ماج اخلد نامرب: يوه  األردين بابشال ةيصخشلزن  اوتملا ومنلا قيقحت ل ةادفمنهجية ه ال  ة  بوية تر يبشبابـرامج   
 ملشاركنيعدد ا لغ   ب دوق. فيةاشتكسالت ا لرحالمج ا برنااضي،  ير ال طنشالاج  نامررات، ب هاملاج  امة، برن عيامتجالا

من  ٦ ٤٨٧م موعه جم ام سنة   ١٨-١٢ية  مرعل ا فئةن ال  م ٢٠٠٢-١٩٩٩ام  وعألا لالخز  ئاوجلن على ا  يواحلائـز 
 .ةومشارك ركاشم ٢ ٢٣٧ئز اوج لىع مهنم حاز ،ثاإلناو روكذال

 يفاقثلا ايهكز رم )ح( 

 :يةتالج الربامية الرودال يفلثقا ااهي مركز تاطنشاتشمل  -٢٨٦
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 ؛ مع اليونيسيف بالتعاون: إىل طفلبرنامج من طفل -١

 ؛سكونوع اليونيسيف واليم نوبالتعا: الطفلوق ق حاقيهعلى اتفبرنامج تدرييب  -٢

 راعةلزا رةاووز يم،تعللوا تربية ال رةووزا ى،ربك ال مانع أمانة عم نوابالتع: بيئية الوطنية حلملة ال ا -٣
 ؛"هلطفادي أ بأينظيف ورخضردن أأ"عنوان  تحت

وزع على كافة تددة و متعيةلأهو يةمست را جه معلتعاونباتقام سنويا  :ال اليدويةمسابقة األشغ -٤
 ن؛ديف األر  نوعهانم ةديحولاة بقاسملا ربتتعوة لكمت املاظافحم

لى ع وتوزعمتعددة   ةليهة وأ مسير اتجهع  ن م عاوتبال وياًسن ماتق: ةميتعليل ا ئلاسمسـابقة الو   -٥
 عليمية؛توسائل  رر وتطوياكتب اإىلدف  وهتكةلملمات اافظفة حمكا

ء فرقة  عضان خالل أ   م ياًسنو ملهرجانة أعضاء املركز يف ا    شارك م :يبعرلافل  ط ال ةغنيأمهرجان   -٦
 ركز؛ملاليه يف االب

ذلك غريها و و ز،دياإل،  دراتخامل ني،تدخل ا ملياه،ك ا ال استه يد ترش عضيوام حول: ةيعوت جبرام -٧
 ية؛موكح ولية أهجهات وةوليات دمؤسسمع تعاون لاب

 و؛نظمة اليونسكمومية وحكوة يهلأ هاتجمع  اونعبالت: مسابقة األلعاب الشعبية -٨

 روضةلال ا وأطف ساسيةألا ةلحملراب   طال ن كبرية م  اًدركز أعدا يستقبل امل : رسيةدالـزيارات امل   -٩
 ؛فةلختامل قسامه أرةيالز

ناطق م خمتلف   نم ةفييلصة ا لعطل ا لخال ارساملد من   طالب حيث يتم استقبال     :يةلصيفا يالنواد -١٠
 .زكرملل نيسبتنملاضاء عألل ةيهيفرية وتمة وعلقافي ثةشطنأية فلصيامج رباشمل الوتملكة، امل

 البشريةين اهلامشي للتنمية وق األردالصند )ط(

ـ ين  درألا دوقصـن لأوىل ا  -٢٨٧  يةمهامج رعاية الطفولة أ   رب ١٩٧٧  عام يف همنذ إنشائ  ريةشالب نمية للت امشياهل
كزاً منتشرة يف   ر م ٥٠ا  هددع لغابالتابعة للصندوق وال  ة  للتنمية   من خالل شبكة مراكز األمرية بسم      لكوذة  اصخ

 : ة ما يليلة الطفويبرامج رعاث تتضمن خمتلف أحناء اململكة حي

انة ضح ١١ ضانات احل ددع غلب دقو - )ناتحلضاا (عايـة األطفال يف فترة الطفولة املبكرة      ر -
 صناعية؛الن الصناعية وأخرى يف مدينة سحاب سحل انةيد ميفت سمنها حضانة أس

 ٥٠للصندوق التابعة اض األطفال ير ددع غلوقد ب -) ض األطفالاري (ةرسدامل لا قبم األطفال ةياعر -
 تم اتباع يو ٢٠٠٢-١٩٩٩راسية  د ال معوال األ  خال طفلةالً و فط ٩ ٩٨٧ا  هنم جرحق هبا وخت  تروضة ال 

 ىلارجية مع التركيز ع   اخلخلية و دالرياض باإلضافة لتوفر األلعاب ال    ا   يف عبلل ا لخال طريقة التعلم من  
 ؛املختلفةاألهايل بالروضة من خالل إشراكهم باألنشطة  دمج يةلمع
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ـ دنأ -  دمقتاً   عام ١٤ إىل   ٧من  رية  العمفئة  دياً لل ان ٥٠ها  ددلغ ع ويب -صـيفية   ال األطفـال  ةي
ية علتواضوع  مو متنوعة، باإلضافة إىل إيالء      تماعيةجواة  نيفو يةاضوري لألطفـال برامج ثقافية   

ة نديألل ا م عقد العديد من ورش العمل التدريبية ألطفا       تة حيث ي   خاص أمهية  الطفـل  ققـو حب
 ةتفاقيالاملا ورد ب فقاوطفل ق ال حبقوعية  م للتو يلعية والت برتلا ةلتعاون مع وزار  ادارس ب ملوطالب ا 

فة ضال باإل امشرفات األندية للتدريب يف هذا اجمل     ل  هيتأ و ادعدإ حبقوق الطفل فضالً عن      صةاخلا
د عدا إيفك ارتشالاو ،يذ مسابقة وطنية حول حقوق الطفل    ف تن  يف يألرا إىل الـتعاون مع جريدة    

 اذه. الثقايف هيا مركز مع   عاونبالتلوطين  ا ىملستوا ىلع" كتقبل بني يدي  سامل"بقة  اونشـر مس  
 .ت لالحتفال بأسبوع الطفل العريبظافاحمل االطفأل ي إىل إقامة مهرجان سنوةإضاف

ـ م - ـ نت عورش مجيع مراكز   يف هذا املشروع    ذفنوي -) ديةللوااة  يعتولا(فولـة املبكرة    طلا ةيم
منو الت  مبجاباء  ت واآل اهموعي األ وى  تسم اليونيسيف ويهدف إىل رفع     مع منظمة  بالتعاونالصندوق  

 الدورات املنفذة   إمجايل عدد  غلب ثيح تاونس ٧ من عمر يوم ولغاية   ه  بة  العناي سس الطفل وأ  رتطوو
 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٩وذلك لألعوام من  فعةتمنواً فعتن م٥ ٦٦٥اد منها تفورة اس د٢٦٥

 ماعيةالجتا ةمينتلا ةزارو )ي(

 ريطاع غقلات  ومؤسساةاعيمالجتية التنمرة اسسات وزا ؤم خدمات نم نيعنـتف امل سـبة لألطفـال   نبال -٢٨٨
 : األطفال منهاعنؤسسات للترفيه ملا هذه اهب موقت تطاشالن امن ةلمجكومي فإن هناك احل

 ة؛يسنول اةيهيفراملخيمات الت -١
 ؤسسات؛مهرجان أطفال امل -٢
 لعريب؛الطفل ااالحتفال السنوي بأسبوع  -٣
 سات؛سللمؤ ي رياضيردو -٤
 ا؛هلة ألطفاسمؤس ا كلنفذهيت تة الالترفيهي ةجيمنهاللا جماالرب -٥
 ت؛اسسؤية بني امللبادالزيارات الت -٦
 الترفيهية؛ اخليم الرمضانية -٧
 ملعوقني؛ األطفال لةيالنشاطات الرياض -٨

 يوم األسرة العريب؛ -٩

 .أسبوع الطفل املعاق -١٠
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 )٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٢٣، ٢٢املواد  ( التدابري اخلاصة باحلماية�واو 
 هم وملتمسو اللجوءاألطفال الالجئون وغري املصحوبني مبن يعيل -١ 

                                                                                     أولت احلكومة األردنية موضوع األطفال الالجئني عناية كبرية من خالل توفري املتطلبات األساسية هلم يف  -   ٢٨٩
                                                                                وتواصل احلكومة تقدمي خدماهتا لكافة خميمات الالجئني من خالل اخلطط والربامج التنموية اليت مت   .           كافة اجملاالت

                                                                    االجتماعي، وهو املشروع الذي بلغت تكلفته يف املخيمات منذ عام                                                     تنفـيذها مـثل بـرنامج حـزمة األمـان         
                                                                           مليون دينار أردين، وقد مت توفري كافة خدمات البنية التحتية املادية              ٢٦                     مـا يـزيد عن           ٢٠٠٤          وحـىت        ١٩٩٩

  م                                                                                           واالقتصادية واالجتماعية وتقوم احلكومة باستئجار األراضي املخصصة ملخيمات الالجئني من أصحاهبا، كما تقو
                                                                                                            احلكومـة بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع احمللي بتنفيذ العديد من املشاريع من أجل رفع مستوى املعيشة وحتسني                 

  .               اخلدمات للمخيمات

                                                                                               ويسـتفيد يف جمال التعليم عدد كبري من أبناء وبنات الالجئني من خدمات التعليم احلكومي يف املرحلتني          -   ٢٩٠
                باإلضافة لتوفري  ،                                                  لدى مدارس وكالة الغوث يقتصر على املرحلة األساسية فقط                                  األساسية والثانوية نظرا ألن التعليم 

                                                                                                               فـرص التعليم العايل ألبناء الالجئني والنازحني يف اجلامعات األردنية من خالل مشاركتهم يف التنافس العام على                 
   .                                       مقعد جامعي ألبناء املخيمات مبكرمة ملكية   ٣٠٠                  وأيضا من خالل ختصيص   ،             املستوى الوطين

                                                                                     ويستفيد يف اجملال الصحي عدد كبري من الالجئني من اخلدمات والتأمينات الصحية احلكومية، حيث تعمل  -   ٢٩١
   .                                                                                          احلكومة أيضا على تغطية النقص يف خدمات الوكالة يف اجملال الصحي وتوفري بعض األدوية واملطاعيم الالزمة

                                      يذ مشاريع لتحسني األحوال املعيشية يف                                                                    وتقـوم احلكومـة بالتعاون مع مؤسسات دولية ماحنة على تنف           -   ٢٩٢
                                                                                                              املخيمات، تتمثل بإنشاء مراكز صحية ومراكز تقدم خدمات خمتلفة لفئات السكان مع التركيز على الطفل مثل                

          ً      خميمات فضالً عن  ٣                   حدائق عامة يف      ٣                  أنشأت احلكومة        ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢              فخالل األعوام     .                        إنشـاء احلدائق العامة   
   .                                                                  طفال ومكتبات عامة ومكتبات لألطفال، وغريها من املشاريع اليت تعىن بالطفل                           تنفيذ مشاريع إلقامة روضات لأل

                                                                                              تـبذل احلكومة جهودها مع الالجئني بشكل عام واألطفال منهم بشكل خاص للتخفيف من أوضاعهم                -   ٢٩٣
     تبلغ                                                                                                            السـيئة الـناجتة عن زيادة أعدادهم واحتياجاهتم وعن تقليص النفقات واخلدمات املقدمة من األنروا حيث                 

                                                                   مليون دوالر أمريكي بينما تبلغ تكاليف جمموع اخلدمات املقدمة من احلكومة   ٧٥                           موازنة األنروا املخصصة لألردن 
         والدول                                                        ولذلك تقوم احلكومة من خالل العمل مع األنروا من جهة          .       ً        ً    دوالراً أمريكياً     ٤٢٣     ١٢١     ١٦١                    األردنية ما يوازي    

   .                                                     يص على جمتمع الالجئني، وتدعو إىل تقدمي املساعدة العاجلة هلم                                        املاحنة من جهة أخرى على بيان أثر هذا التقل

                                                                                                      قامـت احلكومة األردنية بتوقيع مذكريت تفاهم مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني للتعامل مع قضايا               -   ٢٩٤
          مية جمانا                                                                  عليه، يتم السماح لألطفال الالجئني بالدراسة يف املدارس احلكو              ً وبناًء  .                             الالجـئني من غري الفلسطينيني    

     يف ق حل ا  م     طفاهل    وأ ني ئ ج ال       ردنية ل أل ا   ني ن ا            وتضمن القو .                                                    كالطالب األردنيني بغض النظر إن كانوا برفقة والديهم أم ال
       وثائق   و    والدة ل ا   ي ث ي د      طفال ح أل ل   الد    املي    دات      شها    صدار إ   من      كنهم  مت      ، حيث  ة ف ل ت  ملخ ا   ت       إلدارا    ا  ىل إ   ء    جو  لل       اضي وا  ق ت ل ا

                    ً                                                       ما أبرمت احلكومة أيضاً اتفاقية مع اللجنة الدولية الصليب األمحر لتقدمي            ك  .    رية و ر ض     ال  ق  ائ ث  لو        ا من ا     غريه      واج و    الز
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                                  هذا باإلضافة إىل اخلدمات األساسية       ،                                                                      اخلدمات الصحية واإلرشاد واملشورة واملأوى للصغار غري املرافقني لذويهم        
  .                          اليت يقدمها اهلالل األمحر األردين

 )٣٧ دةملاا(م وبة اإلعدااألطفال وعق -٢ 

جلرائم اخلطرية وعلى   ا ضلى بع عبة اإلعدام   و إيقاع عق  قةابلس ا يرارتقيف ال ه  كر ذ مت ا كم التشريعاتز  يجت -٢٩٥
م داعت إلالدن حاراأل  يفجد يووال كما ،نةس ١٨ تقل أعمارهم عن ذينال ال تطبق على  حبيثالبالغني فقــط

 .ي أو إعدام تعسف، حماكمةال بأو، انونلقء وا نطاق القضارجخا

 )٣٨املادة (حة لسامل عاتالرتاوفال األط -٣ 

ـ   األ صـادق  -٢٩٦ ـ اف ات لىردن ع افيني امللحقني هبذه   ضلربوتوكولني اإل ا وعلى   ١٩٤٩ة لعام   بعرأليف ا جنت  ايق
ة، واختذت يلدولاة ينائجلاة كممحللي اسسظام األ نوما، ال رفاقية  ت ا ىعل تدقاص  يتل ال الدوائل  وأن  من  اكاالتفاقيات، و 

  يف ةيريبلتدات  ارن الدو  م عديدلنظم ا  دفق. عنينيملواب على هذه االتفاقيات للمهتمني       والتدري وعيةتلاال   جم يفابـري   دت
 ققوين حل طلواز  كرملا اًيلحا(إلنسان  اقوق   حل ةامللكي نةجللا لب ق من كذلكو ،ةسلحات امل وقاد ال رفة وأل طشر ال ةيدمياكأ
 نمأللقليمي  اإل زكرمل وا ،ءلنساان  ملتضا ويللد ا هدعاملمية كميزان و  كوية غري احل  ردناأل ظماتن، وبعـض امل   )نسـان اإل
ـ نإلا  الختاذ تتوصياعدة تج عنها األطفال ننود حول اجل ءاتقا كذلك لدق الذي ع املعهد الدبلوماسي األردين   - اينس

عض ب حيث جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن          لتجنيدان  وبسد األطفال   ونجلاتعلق ب  ت اريةدوإ يعيةرتش عـدة تدابـري   
كول ووتربة على ال  ادقصاملة ب نيد األر ةكوم قد طالبت احل   لفطلا قوقحب رباء املعنيني اخلومية وعدد من    كاحل  ريغت  مانظامل
  .ة املسلحت الرتاعا يفشاركة األطفالق مبتعلامل حقوق الطفل يةقا امللحق باتفيفاضإلا

  )٣٤دة املا( ة ملعاملاساءة اجلنسي وإ لالغتساال -٤ 

على هذا فقد    ء، وبنا هت وقطاعا ه شرائح ةافك ب عمجتمل ل ةمحايالل  ستغالة وا ءا اإلس نم لفطلا ةيامح ربتعت -٢٩٧
ـ    ألردنا عمـل   ة علىب العقودساءة، وشد واإلنفعالة أشكال   كافمن   فلطلمي ا  حت يتلاد التشريعات ا   عـلى إجي

رضى لاها أو حصلت بجراخأو  رةل األساخد تقع واءجلنسية سو ااحيلنوا اصة من وخلفطلسد اج ىلعل واطتلا
 .اهإلكرو باأ

 يندراألبات وقالع  قانونلياصفت ١٩٩٨ام عين االث ندرألا ري وتقر،١٩٩٣ام ع األردن األويل رد تقريروأ -٢٩٨
 .هاندأ نيبم وه  كمامه معاملتةفال وإساءطنسي لألجلستغالل ا باالقلتعي فيما

ـ  -  باتكار  صوصاًواحي اجلنسية، وخ  لن ا  يف لفطل ا لاستغال ردين العقوبة على   األ املشـرع د  دش
تكمل  مل  اليتنثىاأل قعة، ومواعينير شري غأو ينيرعش كانوا اء سوفروعلصول واألابني فاح الس
 ؛ابغري رضاها أو اهضبراء كان ذلك  سورهاعم من ةشر عةنالثام

نها مو ة،وعرشغري امل ة  يسنجل ا اتيف النشاط األطفال   لاستغاليت متنع   ل ا صوصنلوجـد املشرع ا   أ -
 اثاً؛ناً أو إراألطفال سواء كانوا ذكوطف أو خ عرض كته
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 ياء، ومنعة للحفيامنى بصورة أنثو  أاًركان ذكء اسو لطف ي أعبةاعقوبات على مد شرعملا عضو -
 ةيام حل ةئماملالري  بادلت ا ينشرع األرد امل ع وض كما. عرةلداا دااملوو ضورلعا يف األطفال استخدام

 . ينس جءاتدعا عليهيقع الذي  لالطف

 : ما يليسينجلل اتغالسالل من افطلا ةيار محامضم  يفتلخد أيتلا املستجداتتضمنت  -٢٩٩

 من ٣١املادة  يفد رو كما ةوالرعاي ا للحمايةحمتاج لاحو هذه األ يفطفلل اينألرداع رشتبار املعا -
ة، وقد رعاي والحمايةللتاجاً حم  فيها الطفل ربعتيت  الاحر   عش ددتحيت  لاالنافذ   ثاألحدا نونقا

 "ةليبدلاة  يعاية والر سر األ ةبيئلا"ل  ونات لذي ا رقريت ال اذه نمفصل هاء   لا يفل  فصيبالت إيرادهامت  
 عي؛امتجاال اجاالندمة داإعوي فس والنينهيل البدتأال والإلمهواإساءة املعاملة  حتت بند

ت اال ح ةاجلومع دصر ل مالعامن  ة األ ة ملديري بع تا إدارة ك ١٩٩٧ عام   ةسرألا ةي محا رةادإإنشـاء    -
ضد  فنا الع ايضق ومتابعة   ةصخا ةنسي اجل ءاتاعتدالواة  ام ع اكاهلشة أ كافب ءةسـا اإل و فلعـن ا

 ةرسألا جراخو اخلدومن  ،  لاإلمهواة  يسدجل ا تءاادعتال ا ايضاق يف   مرهساخل أ دن   م األطفال
 ةيامحل امقسأاح تتافبلك ذو ٢٠٠٣ة يف عام دارة، وقد مت التوسع يف عمل هذه اإلينساجلايا ضللق
ماية مكاتب حل كما مت افتتاح     .بةقعربد وال وإء  قابللالزرقاء وا صمة يف كل من     ا الع ارجخ رةألسا
األمن العام ة ديريعة ملبا تكون تةرألساة ايمح ةارإلد سامأق فيها يوجد  الاليت تفظااحمل ايف سرةاأل
ت، وجيري العمل حالياً على فتح      احملافظاك  لية يف تل  بتق مس اترادإم   ألقسا اةكون نو تلتصة  خامل

  األسرة يف مدينيت مأدبا والكرك؛حلمايةقسمني آخرين 

ـ  - بواسطة  دعب ن األطفال ع  ت من ادافاإلو دةاهلشاع ا مسو ديويفلاة  طسواير ب صـو لتا مداتخاس
ل عند األطفاضحايا اليت قد يتعرض هلا ال ةانا املع نمخفيف  تلل ورةتطاملاألجهزة احلديثة   ولفيديو  ا

 إنشاء  ىلإ  مستقبالًة  وميحلكا  غريو ميةوكاحلة  ع كافة اجلهات املعني   لتتطتقدميهم إلفاداهتم، كما    
 .ةاألسر يةامح اياض قيف رظنلتصة باسرية خمكم أحما

 :عض يف العمل وهمعضهم البكمـل بي الذين ءالشركان مة وأقسامها جمموع رةسألا ةايمح بإدارةحق يل -٣٠٠

 ةماعيالجت امةاخلدمكاتب  )أ(

ء را إج ىتعمل عل وألسرة  ا ية محا قسامحقة بأ ملوة  ماعياالجت ةلتنميا لوزارة يرادإلا ماظنلاوهي جزء من    
د ق و،ساءةنف واإللعان ة األطفال ممايحب ةللكفيااإلجراءات ذ اختباب ُتَنس للعنف ور املعرضةألسل يةرتلات املارلزيا

 خالل رةسألاية امح ةدارإ/ةعيامتجالامة خلد ام مكتبمعه لعام وتةينس اجلةاءسإللذين تعرضوا لا بلغ عدد األطفال
أقسام ب امللحقة   جتماعيةاتب اخلدمة اال  مكد  عدغ  بلكما  .  على التوايل  ٩٢٢ و ١ ٠٦٨،  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣عـامي   

اتب العاملة كاملد عدح بيص حبيث يئزتبني يعمالن بشكل ج ومكائمةتب د مكا٥،  ٢٠٠٤عام   اية األسرة حىت  مح
 .اتب مك٧
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 يعرشلا بطلا تاعياد )ب(

ة، وصيصية واخل سرال  من  جو يف ةنا واجل الضحايلعي  رشلا حص الطيب ف ال إجراءى  دات عل ياتعمل هذه الع  
 .عتياديالا حصفلا زكمرا ىلإ لهقء نان جرمة يسنفلاة اانعملا أوري للتشه جلاين اوأ الضحيةتعريض  مدع منا يضومب

 سيعيادات الطب النف )ج(

ا هتاجيحمل سيةفتشارات الن االسالج و لعدمي ا قتوي  يب النفس الطيص  ختشال ميدتقب نباء النفسيو يقـوم األط  
 .مسرهأويا اح للضيةسفنوال ال األحنيسحت منا يضاة ومبعانمليضهم لعر دون تارةدإلال خدا

 لبرنامج محاية الطف )د(

 نردألر اهن ؤسسةمل ةج التابعأحد الربام ك١٩٩٧ والذي نشأ عام ةءاساإل ة الطفل منمحاينامج بريتضمن 
 :كزين التالينير املرير التقاذهاء من هفصل  يف الربكفصيل أه بتتناولمت و

 مت إنشاء هذا املركز بدعم من وزارة التنمية         - )ساءةإلالطفل من    ا  محاية كـز مر(مـان   ألدار ا  -
ألطفال ان  م ددعر  الدا ذه ه يفيم  ويق ٢٠٠٠ ما ع أغسطس/شهر آب  يف   االجتماعـية، وافتتح  

 ليأهلتا جدم هلم برامتقث يل حامهإلوا ةسديواجل نسيةجلعها ااونختلف أساءة مبإلعرضوا لتن يالذ
 . األخرىيةساسأل ااتماخلد ة إىلفضاإلابألكادميية وا يةالصح وماعيةتجاالملتابعات واسي فلنا

ـ  -  ةيراستشاالت  اللحا ل يفسنال دشاإلرمات ا ديقدم خ و ناألرد رسسة هن ؤمللتابع  وقاية ا ز ال مرك
 .اوهلح لنصر وماال جبة قمنط  يفتعااطالق افةكعية لوت التامد إيل خةافضإلاة بيراهنال

 :ة، نبني ما يلياءا اإلسحايض األطفالع مملني اتعملا ريب املوظفني تدحول نةجاللصية وفيما يتعلق بتو -٣٠١

 ني شرعي طباءأ و  للشرطة طبااعيني وض مجتا نيلما من ع  سرةاأل يةرة محا  إدا يف لنيالعـام مجـيع    -
ويف  تاعتداءالايا احع األطفال ضم التابقملاب يلساأ  يفةبييرتد جاملربخيضعون  ينينفس باءطوأ

ـ  مر من خالل   تملساللتدريب  رامج  ة ب راألس ةيكما تقدم إدارة محا   . ةاجلنامع   يققحالت ليباأس
د ورشات عمل  وعقتاحماضر لقاءإبن فيها واملعلم ايف حني يقو لة،ماات املتكورلدان معة وجمم
 تمع؛ اجملتاعة قطاافسية لكجلنا ةءساول اإلة حيعولتل

أة ملراد احتا ثلم  من،اتمدخل اقدميوتعية لتوا يةلم يف ع باملساعدةأيضاًعدة جهات تطوعية تقوم  -
 ؛اغريهرأة واملتقى اإلنساين حلقوق لملا و،ءازرقلا/رياألساد شاإلرلتوعية وز اك ومرية،نرداأل

تقـوم وزارة التربية والتعليم بدور هام أيضاً يف هذا اجملال حيث بلغ عدد املرشدين التربويني يف      -
 يف املدارس ١ ١٠٤ مرشداً ومرشدة تربوية منهم ١ ٢١٤املـدارس احلكومية واملدارس اخلاصة      

 عن  ويتلقى املرشدون التربويون يف املدارس دورات تدريبية      .  يف املـدارس اخلاصة    ١١٠احلكومـية و  
حـاالت اإلسـاءة للطفل وأساليب التبليغ عنها يف كافة مدارس مديريات التربية والتعليم بالتعاون مع       
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دورات، ٥املؤسسـات واجلهات املعنية، وقد بلغ عدد الدورات التدريبية على مستوى مركز الوزارة              
رشة للعام الدراسي    و ٣٣وبلـغ عدد ورش العمل التدريبية اليت عقدت للمرشدين التربويني يف امليدان             

ويف . ٢٠٠٤-٢٠٠٣، وعقدت ورشتان لرؤساء أقسام اإلرشاد خالل العام الدراسي          ٢٠٠٣-٢٠٠٢
حال اكتشاف املرشدين التربويني حاالت عنف أسري بني طلبة املدرسة يتم اإلبالغ عنها مباشرة إىل               

 .زمة جتاههامديرية األمن العام اليت تتوىل اختاذ اإلجراءات الال/إدارة محاية األسرة

ـ  -٣٠٢ ن األطفال ة مسراألة ايمحة رادإ ىلإة دوارلت االااحلو ايضاقل اددع على هانأدة حقت املل ائيااإلحصل  دت
 يف  األطفال من   هميلع ينجملا فقد بلغ جمموع  ،  ٢٠٠٣-١٩٩٩خـالل األعوام    اءات اجلنسـية    دا االعـت  يضـحا 

 ، ٢٠٠٤يونيه / حزيران ٣٠ ةايغ ل ١٩٩٩يناير  /اين كانون الث  ١ن  م ةينمز الفترة ال   خـالل  سـية نداءات اجل عـت اال
 :ييل اكم اتوسنل ابسحم زيعهوت من اإلناث، وكان ٩٠١ من الذكور و١ ٠٦٠هم نن ماك طفالً ١ ٩٦١

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠ و١٩٩٩ ني با مترةلفلة ءات اجلنسياالعتداليهم من األطفال يف اجملين ع

 األطفال عليهم اجملين
 اجملموع اءات اجلنسيةيف االعتد

 ذكور إناث
 السنة

١٩٩٩ ١٠٦ ١٢١ ٢٢٧ 
٢٠٠٠ ١٥٢ ١٤٨ ٣٠٠ 
٢٠٠١ ١٣٦ ١٠٦ ٢٤٢ 
٢٠٠٢ ١٦٥ ١٧٣ ٣٣٨ 
٢٠٠٣ ٣١٥ ٢١٨ ٥٣٣ 
٢٠٠٤ ٤٢٠ ٣٤٠ ٧٦٠ 
 اجملموع ١ ٢٩٤ ١ ١٠٦ ٢ ٤٠٠

ي لألطفال، نبني   نسل اجل االستغالحول  نية  راسات وط راء د  املتعلقة بإج  لطفلا ققوح ةتوصية جلن وفيما يتعلق ب   -٣٠٣
ي، سرية حول العنف األ   نية قانو ع اجتما دراسة بإجراء مفيونيل ا ةظمنم مع   نوعاتبالقام احتاد املرأة األردنية     : مـا يـلي   

ت اءادعتالوا مئارجلملتعلقة با القضايا امييز حوللتم اكرات حماقراياً للليحت ثاًحبن مضتين  و قان ألولا: نيقشلى  ع لتشتما
سنة يف   ١٤مرية  علائة  لفل شاملة ةاسن در ي تضم ماعتجالثاين  وا،  ةن س ١٨ن  م لقة أ رية العم لفئل ل ة ضد األطفا  جلنسـي ا
كالة  و ارساصة، ومد س خ دارم و ،ن عما  يف ةيات الترب ريدي م ثلمتية  محكو سردام(ة  صمالعس يف حمافظة ا   ردايـئة امل  ب

ـ  ـ  وثالغ  صفمن ال  تخذأث  انواإلر  وكذخص من ال   ش ٥٠٠وائية من   ش ع ةنيعلى  عة  ساردلات  دمتعاو). ية الدول
ـ التا ن  م بةنسن هناك   وبينت بأ  جلنسيةاتداءات  عاكن اال مسري وأ األ نفعل ا ثارآو لكايف أش  حثبلادفت  هتسع، وا س
م هوفخل أو   ملههما جل إلك  ذن   ع احصإلفامن   وانمكت ي وملة  يسدعتداءات جنسية وج  عرضوا ال تبات قد   لوالطا بطالال
 :لينياتدولني الجليف ادراسة هذه الئج انت وتظهر بعض ألهلن ام
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 اًثااً وإنورينة ذك العدارف أتعرض هلا يتلا فالعن عاوأن

 وع العنفن كورذ إناث عاجملمو
 عنف نفسي ٢٧,٦ ٥٢,٠ ٧٩,٦
 ف جسدينع ٤٩,٨ ٣٤,٦ ٨٤,٤
 عنف جنسي ٢٦,٣ ٢١,٠ ٤٧,٣

 ثاًان وإاًوركذ العينة دراأف اض هلر تعليتاي سن اجلنفعالأشكال 

 سيف اجلنعنأشكال ال ذكور إناث اجملموع
 حترش جنسي ٠,٣٠ ٧٤,٠ ٧٤,٠٣
 سفاح قرىب - ٢٨,٦ ٢٨,٦
 تصابغا - ١٩,٨ ١٩,٨
 ضرهتك ع - ٥١,٦ ٥١,٦

 )٤٠ ةداملا( داث األح ءاقضة راإد -٥ 

 )٤٠ ةادامل(ث حداألااء قضن دارة شؤوإم هم نظالي عييسرن األطفال الذي )أ(

 وءضى  عل اثدحألا ءة بإدارة قضا  ق املتعل تلتشريعالشاملة  ل ا ةعراج حول امل  ةناللجصية  تووفـيما يتعلق ب    -٣٠٤
 :يا يلة، نبني م الدوليريايعاملوية قتفااال

ية ئات اجلز مااحملاكأصول   ونناق نهام  يتلاو ثاقضاء األحد  لتشريعات الوطنية يف جمال   ا تددعت -
ة رفية إدا يكة و كماحملة  يحالوص ةكماحملل ا كش ظم ين ذيالوتعديالته  و ١٩٦١ سـنة ل ٩رقـم   

 ذي حيدد لاويالته  دعـتو ١٩٦٤نة  س ل ١٦م  ق ر دينرألت ا باوعقون ال ناقتحقيق، و لو ا أمة  كاحملا
 ديالتهعتو ١٩٦٨ لسنة ٢٤ م رقثداحألا نورمية، وقان جعلى كل ة   املفروض اتوبقالعو مجلرائا
 ؛حداثة األكماحم ةصيصوخم ظن ييالذو

  بكرامته لفطاس ال سدرجة إح  على رفع  ألحداثاء  اقضب ةخلاصا دنيةاألريعات  لتشـر ا عمـل ت -
 اكمته،حمية  سردث، و  احل ييدق ت زام جو د ع ثي، من ح  اتءراجاإل  من ةموع جم لالخن  ه م درقو

ينسجم ذلك مع   و. عمريةت  بع فئا ىل أر إث  ادحاألف  نيصت ثيح واحـترام خصوصياته، ومن   
 ؛)بيجنيد قواع (اثدحألاء اض قنؤوشة رادإل انيدلذجية اوة النمحدملتاألمم ا دعاقو

امل لتعث ا ي ح نمطفل  ل ا قوفاقية حق ت ا معث  احدألء ا اقضبة  اص اخل ةدنيرتشريعات األ ل ا تنسجم -
. ينالد ولعرق ألون أو اال وس أجلن اساسأتمييز على او دون التسبشكل مث  األحدامع األطفال

وفر  وقد. اءوانون س قال مامأ  نييدنراأل ن أ ىل ع نص ي حيثبدأ  مل ا ذاه يندر األ ورستدلد ا أكد  قو
أفعال كاب تبارامه هتأو اك القانون اتهالدعاء عليه بانان م فلطلل ةياحلما يناألردالعقوبات  نوانق
ة من  ءارباض ال رتفا تربعي امك). اتوبقعلا نوناق نم ٣ة  املاد (اارتكاهب ظـورة وقت  حم تكـن    مل
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 تثبت  ون ما مل  نر القا ظ ن  يف ئر ب مهتمل ا ثدحلا ف كلذوب ةألردنياريعات  التش ة يف ئيزااجلل  ألصوا
 ؛اسألس ااهذويعامل على  هتاندإ

ـ  -  على ٢٠٠٢ و١٩٨٣عامي  ليالتهدعوت ١٩٦٨ ة لسن ٢٤ مرق ث األردين احدأل قانون ا  ينطوي
ـ عمـال ا  ألا " انونلقاع   م اعزن يفاألطفال   " مع لم للتعا مة الالز راءاتاإلجو ملألحكـا  ةمظانل
 ظر أحداث بالن حمكمة كمة الصلح بصفتها  خص حم بأن  " ةيرعالا و ةلحمايل نيجاتاحملواألطفـال   "
ـ  يف  أو أشغاالً   ساً حب  سنوات ٧عن  يد   تز  ال اهقوبتعت  نااث مىت ك  دحاألا  هرفقت ي يتال ئمار اجل

ل زا اوم. رىخأل ا اتاي اجلن ة يف يئ اجلنا هاة بصفت لبداياة  مكص حمل اختصالا دقشـاقة يف حني ينع    
حاليا يف عمان   ة  ملوجوداحملاكم  ا تلك   غري ثداحألاب صةامة خ ك حم ءا إنش لى ع عقدااألمـل مـن   
 . حداثألاايا ضلتعامل مع قل داريةإ بقرارات وإربد واملنشأة

 املركز  معتعاون   وبال ١٩٩٨ معا ذنمم  العا نمألال ومديرية   عدارة ال وزة و ينمية االجتماع  الت دأبت وزارة  -٣٠٥
ذ يوبدعم من اليونيسيف بتنف    ةيولدلا و ةيجنبألاولية  ت احمل ئايهلواة  يموكاحل  ت غري ملنظماالوطين حلقوق اإلنسان وا   

ت اهجلابني هذه    يقنسلتاه و تراءجوإ اثدح األ اءضبقالت ذات العالقة    ايف اجمل  تدريبيةلرشات ا وال مـن  ةسـل لس
ـ  ق حقيتلسائل ا ووماعية  االجت اتساردوال اثدألحاب لية اخلاصة  احمل ننيواب مواضيع الق  لتدريل ا قد مش و. ةعمتجم
 .حداثألبقضاء ا اخلاصة اتياقفتالاوة يلدولا قثياوامل ىريب علدىل التفة إضاإث داحألا معة بعملتا

 )٣٩ دةاامل(ي عماتجدماج االناالة عادإل ويأهتلا: همريت حن ماألطفال اجملردون )ب(

 :نبني ما يلي ،يعجتمااج االمندالاويل هتألا ةداعتدابري إيالء العناية لحول إتوصية اللجنة فيما يتعلق ب -٣٠٦

حداث ا يف تعاملها مع األهاذاخت ةحكمملل ليت ميكنري التداباد  تعدىل عةيدنرألات عايرشتلكز اتر -١
ـ   ت إشراف ه حت وضع  أو يهذو ىلإ سنة ١٨ون  د دثاحل ليمسن ت كمي ، إذ عتم اجمل  يف مإعادة اندماجه  ا يشـجع  مب
 جوءلل ا ويف حال  ،خصيد ش هعبطه بت  ر الة أو  الكف لمث ىرخ أ ريابدت ذاخت للمحكمة ا  كنكما مي ،  ب السلوك اقمر

 ادةملا(غ  بالال لىيت تفرض ع  ال ةدمل ا ثل ث إىل ةبقولعاخفيف   بت اًطمنومر  األ كلن ذ وك، ي ةريحلبة ل لاسعقوبة ال إىل ال 
 وقد عقدت عدة ورشات حول العدالة اإلصالحية والواسطة للتخفيف من العقوبات السالبة للحرية ).ثاأحد/١٨

 . إىل التدابري اجملتمعية، وقد نص مشروع قانون حقوق الطفل على التدابري البديلة كعقوبة مناسبة لألطفالواللجوء 

ر دو يف لتأهيل وإمنا واحالص اإليف مراكز ثادحألاف قيتوع منى عل  النافذاثحدقانون األينص  -٢
 ةرميبالعدوى اجل مهأثرت ةينمكاإفف من خيكبار ولبا همطتالخانع مي ومهجمادن اززعا يمم داث،حاأل بصةاخلاية بلترا
 ).ثادحألا ن قانو٤ادة امل (لغالتلالسم هض تعرأو

هم ك مبنح وذل مهرس أ  بزيارة نيموكحملقوفني وا وامل اثدحأل ل نون األحداث املذكور  قـا مسـح    -٣
 ).٢٧/٤ دةاملا (ريةروضلابات ساند واملايعع يف األسبو أعند يتز ال ة ملدتإجازا

  عامةةسسؤم أي  يفين أو املهيميادكأله الصيحتة عبتاملسة سملؤا نم باخلروج ثدح للونناقمسح ال -٤
 ). ٢٦/٢ادة امل( هينملا و أيه املدرسطاشن نمء انته االد بعة عودته للمؤسسطةشري صةو خاأ
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و أ ليهأتلو اأية تربال دور(اث دة باألحصاخلاالة  اإلحتاسسمؤى عل نيةوطلات اعيرشتجب الووت -٥
ـ ) يةاالـرع  النفسية ج  اموية والرب تربوال يةهيلترفا و ةيت األساس ادمخل ا ةكاف دميقوت ىفضللل ا فالط راعاة مصاحل م
 .ميلسكل ش بوهمنن ما يضمبو ةعيماجت االتهيئيف باجه دمريع انوتس ثداحل ادة تكيفعإ ىلع عملتيت لة ايماعتاالج

 حداث األضاءقل اجم  يفةييعررات التشوطتال )ج(

دمي  تق منذ اثدح األ ءضاق  يف جمال  ةيدداجل راتولتطال  وحفل  طل ا قحقو  على مالحظات جلنة   ابـة لإلج -٣٠٧
 :يليا م، نبني ١٩٩٨م اردن الثاين عألر اتقري

عمل لد ا ي صع لى ع هأن ٢٠٠٣ امأواخر ع اية  لغ و ٢٠٠٠  عام نذم به م  يامت الق ا  اض م تعرسابني ب تي -١
وذلك من  ،دينرألاع رملشاى دلية بعقالفة ا الفلسن تغيريع ربة تعواسعخطوات  ةاملختص ةطت األجهزعي خريالتش
 . األول منهما مباشر والثاين غري مباشرل حمورينخال

اللذان  ٢٠٠٢ لسنة   ٥٢ و ١١املؤقتان رقما   اث  دحاأل قانوناباشر  ل امل واألر  وحملضمن ا ينطوي   -٢
 : يا يلم أبرزها يتضمنان عدة مالمح وضمانات

 اذهل مث خرى عنأ ةهج  أي وبذلك تغل يد ةائيضالسلطة الق د  يف ي ف األحداث   قـي حصـر تو   `١`
 .اثألحد انونقا ن م٤ة دملا امكا ألحنداسة  الفئه هذةيحبراس مللعمل اا

ىل  إدةسنملائم اجلرا يف لنظر باصختت ث يف مركز كل حمكمة بدايةادكمة أحنشاء حم إالتأكيد على `٢`
ـ  ثأي حـد    اذ إ ة املسائي تارتفلاية و مسالر عيةو العطل األسب  اميمة أ ذه احملك د ه عقان ا ةي وإمكان

 بجو مبهاؤغاإل  متنها ال، إ)حداثألاون انن ق م٨ دةاامل(ك  احلدث ذلةحمصلة وورت الضرقتضا
 . ون بسبب عدم توفر اإلمكانات املاليةقانعلى ال ذي طرأل ايلدعتلا

رشاد ال وا يرعب الش ط ال يف  صنيت خم مضيق  يرفبة  محمك  يف كل  جتماعينشاء مكتب الدفاع اال   إ `٣`
 ). ثاحدون األناق نم ٩ املادة (اعيمجتال وايالنفس

صيه وو أ هيلو روضحب المعه إقيق التحجيوز  الث حبيث  احلدعم حقيقالت ند عهمة ضمانة مضافةإ `٤`
 روضحل  السلوك باقمرى  ع يد ممنه أي رحضو عذرتال  ح أو حماميه ويف     ليهسلم إ املالشخص   أو

 ).١٥ة ادامل (تحقيقل اتاجلس

هيل تأ يف دار     جتاوزه هناية مرحلة الطفولة ومل ينه مدة حمكوميته        دع بقـاء احلـدث ب     ةانـي إمك `٥`
 دار ل ا لك ت يفه  أ بد يلذايه  لتأهو همليتعام   إلمت مرهع من   نيشرعلسن ا  حلـني بلوغه     األحـداث 

 ). ٢٠ ةادامل(

ـ    `٦` ية ملتناب من وزير    سيتن ب دثحل ا فراج عن إلا  دةإلعا تءاإجرا عدل امل ثون األحـدا  انضـمان ق
 .ماعية بعد قضاء ثلث مدة العقوبة احملكوم هبا إذا كان اإلفراج يصب يف مصلحة الطفل الفضلىتالجا
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 لدعاملن  قانووجب ال مب يةئزااجلات  كما احمل لوصأ ونن تعديل قا  باشرالثاين غري امل  ر  وحمليتضـمن ا   -٣
ـ ر  ١٨الصادر يف    ٤ ٤٨٠لرمسية  ادة  يجلران عدد   م ١ ٢٩٤حة  فص ال ىعـل ر  نشـو  وامل ٢٠٠١ ةلسـن  ١٦ مق

ام ع لكشب رياتحلز ا يتعز  يف جديداً هاماًست إ ضافيت أ الهلذا القانون   ات  انملضاومن أبرز   . ٢٠٠١أبريل  /نيسان
 : يليا  ماصشكل خب لألحداث لقانوينز اكرمل اوحتسني

 خاص يشمل ضرظيم حمكتنجديدة  ضماناتبة يرحلاب ةسامل ااتاءرج اإلهمد أحأك ض القبةحاطإ `١`
 ). ١٠٠املادة (بيانات عديدة وبشروط ال بد من استيفائها وإال وقع القبض حتت طائلة البطالن 

 حكماً احق السرطالمرة بإآللنصوص ااو لاوحد األيحتدوقيف لتواحصر حاالت التوقيف ومتديد  `٢`
 ).١١٤دة املا(حكام  ألون سندد وبلةافكب ووننالق اكملى ح عوالزن

يع دتو م ساعة ويت  ٢٤ إىل   ٤٨من   رطةش ال راألمنية ودوائ ز  كراى امل دل الحتفاظختفـيض مدة ا    `٣`
 )ورةذك امليالت التعدنصمرفق طياً . ())ب (١١٠ة دما (ةيقيقألوراق التحار وضاة احملفكا

 ونمل واءاقبلا يف دثحل احق )د( 

ـ تك -٣٠٨ ة بعقوظر إيقاع حي حيث نكحد ممأقصى  ىلإوالنمو  قاءبل ايفث د احلحقنية  ألرداات  ل التشـريع  ف
 .ثاحدألا ىلعاقة شال لألشغا اةبوظر عقحتما ك ،ثادحألى ال عماعدإلا

 :ايلتالشكل الب اثدحور األدين دألرارع شف املعر -٣٠٩

 ثادحألا لاقتعر ال وزيدها ال تمع ي ةيلهية أو أ  موك ح ةحيصال إ ةسأية مؤس : دار تربية األحداث   )أ(
 .وقيفهمتو

حداث األ إلصالح   ريزومدها ال تيعلية  هة أو أ  ميكوح حيةصال إ سسةؤأي م :  تأهيل األحداث  دار )ب(
 . نياها عمليا وميمتعل همتعليمو

 .أي مؤسسة حكومية أو أهلية يعتمدها الوزير لرعاية األحداث: دار رعاية األحداث )ج(

ـ  -٣١٠  امتهر وك هـيتننساإ مارحتس ا على أسا ث  دحلا تعاملت  سا املؤس أنف  ه التعاري ذ ه يفى التمعن    لد دجن
 اتمخلد وا،)ةح، صءيوامأكل، ملبس، إ(األساسيـة اخلدمات  هلم مدتقو ث،احدألل ةمئالملات جاحتيااالي عتراو
 اتسسؤاملرج  وخاخل  اترفية د الوخدمات   ت،ساسؤاملوخارج   لخاد) ةنظاميل ا ري وغ ةمياالنظ(هنية  املوية  يمتعلال
ـ لت( ـ ف،   صـح  ،ونيزف وي ة ذ  زيار لخالم من    بذويه االتصالن  اوخدمات لضم  ،)اتميت، خم الحر ،ةرياض

ت الباالتصام اح هلهم والسمذويرة ازيل حداثألل حناليت مت اتازجإلل ا خال ن م وأات  سؤسمل ا يفاألحـداث هلم    
 .يعتماجالا ويشاد النفسرإلا تفية، وخدماتهلاا

ثة ال ث كل لقألا مرة واحدة على     رة الدو اكم على زيار  احملقضاة   ٣٦/٤ادة  حداث يف امل  نون األ ا ق بجوأ -٣١١
 .ةيعامتجال اعايةات الرسسؤ م يفماتخلد امي تقددةجون حس واثحداأل احترام وذلك لضمان رشهأ
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ه هذ ىلعل  و احلص كنميا، و فيهين  د املوجو اث لألحد نيةوناقة  دمساعي  أ ةيعامتجوفر املؤسسات اال  ت ال -٣١٢
 كنمييث حكم، بعد احلفترة  الل خوحمام أيل م توكهن بإمكا نذيلا لهألا لال خ من ،قيفلتو ا ةفتر ل خال ساعدةملا

ـ  ـ الف  انئامي اسـت  لمحل  إال أن بعض مؤسسات اجملتمع املدين يوفر احلماية القضائية          .ه ب نع الط وأ ردارار الص ق
 بني األعوام    حدثاً ما  ٧٢٠واملشورة القانونية، من خالل افتتاح العيادة القضائية اليت قدمت املساعدة القضائية ل               

 . ٢٠٠٤ و٢٠٠١

 )٣٣املادة ( تارخدمل االعمست اءةساإ -٦

إن يكون أحد    ض عليه رفد  رايف ق غجلاع  قواال ن أ الن، إ ديف األر ة  لكمشرات  شـكل إسـاءة استعمال املخد     ال ت  -٣١٣
د قة ف قهلذه احلقي تبعاً  و. اأفريقيال   ومش ط األوس قشرل ا ةقنطملا  ههالك است دول و تارملخدا جإنتا لود بني   لوصالت  قاحل
ـ   ايدزكما ونظراً لت  .  اجملاورة دولالإىل   اقلهن عملية    أثناء ضيهراألت  ارملخدات  ان عبور شح  ةكلمشن  مين  ا يع ندرألأ ا دب

ـ   ياضراأل داخلني  طتعااملني و وجراملن  د م عدا أ دوجحظ و ول دفقة  ني األرد ةسينء اجل ناات من أب  خدرملا ب لنيماعاملـت اد  دأع
 بنالق ولف حق يجة إتال تيم ن لقاإل إىل   صوهلاواً ل رظنن  درألا ملادة اهلروين يف   اطنيملتعد ا دا أع زايد ت ولوحظ أيضاً . يةنرداأل
 .اترخدملال ماتعاسء ر سو خطءلدر ئيةاووقة وإدارية يعيرابري تشد تختاذا استوجب األمر الذي لبنان،يف 

 يةدارإلاو عيةريلتشري ابادتال )أ(

ـ تن -٣١٤  تراخدملانون ا ر ق دصوقد  . تاخلمسينل ا ئاوأمنذ   تاردخملاة  لكش م إىل ألردنـية ا احلكومـة    تبه
 هبارت اع ى عل منملدا إىلورة  ظرة املشرع املتط  ني ن ت ب زنا و صورةاء ب جو .١٩٨٨ة  نلس ١١قم  ر ةيعقلل ا ؤثراتاملو
 رةظن وة،جه من جز العالك إحدى مراجل يفعاي وعقوبةل ا منعفىيج ال للعهفسن من تلقاءم دتق ماا إذه  أن و اًيضمر
ـ ملا  بعض   يف امدعىل اإل إالعقوبة   صلد ت قو نة س ١٥ دة مل جنلسي يستحق ا  لذ ا ريطاخل شخصاللـك   ذ ىلرع إ ش

ـ الت  احلـا  كما وازنت نظرة   . لية من جهة أخرى   دوعصابة  د  وجو للمحكمة بتأو ث  راالجتا يااقض ترركتو  ل
 وجرلتعامل مع امل  متعددة ل ات  قوبع ضتر، حيث فر  ركملالتاجر   ل معداإلان و ملمدلالج   بني الع  اماملشـرع أيضاً    

ن الماتع وي عري س بحصيل ر ل حت ما من أج  يهم مهنت خداتسا يئانسي لذينلاين  دالالصيوالطبيب   ائـز، وكذلك  واحل
 .هبح ومسملاع ضة للوالفة خمورصبطرة خلااقري عقبال

 ن مل عداماإل وبةق ع رباعت أنه   ١٩٨٨ة  نلس ١١قم  ر ةيعقلل ا ؤثراتاملو تراملخد ا نقانو حممال زبرأ مـن  -٣١٥
 الل از يام قاصرلاف). خدراتانون املقمن  `٣`) ب(٨ادة ملا (رة األوىلاملمن وت اخدرامل ةرا يف جتاًراص قمدخستي
 قل حتقيجأل فلطل اةايحبهان استطر لكنه ذا اخله كرديتاجر لاك لذ أن ني حيفا هب  يتعاملاليت ة املادرة خطودركي

 .عري ربح سلىل عويف احلص تهرغبا

 دع أو أرلياً لقاصقأو مؤثراً عدرة  خمةادن يقدم م ملبدةؤملا شاقةل الا أو األشغدامعإلة ابعقو عرش املفرض -٣١٦
ـ   دمخ استر أو قاصرم معجلذا اترك هبش واخصش ي أل خمدرةة  اد م ةيم أ قد ة أو خدرملد ا وا امل يطاعاً لت ناكم ينااجل

 ).`٣`) أ(٩املادة (رة قاصراً دملخادة اامله ليمت إقدذي لالشخص ا انأو ك اتكاهب ار يفاًراصق
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ـ ملافـرض    -٣١٧ ـ عع  رش  صددرة بق خمةدام ةأي عنصو أ نتجأن  مل سنة لك١٥ نة ال تقل ع   ة ملد قتؤملاألشغال  ة ا قوب
 ٦ عن   ل تق  ال ةدماحلبس   وبةعقع  شرمل ا أوجبكما  ). ترادخم) أ(٨دة  اامل"(انوناًق اهبص  خر امل  األحوال ري يف غ  ةرالـتجا 
 .طيالتعاد صبقة خمدرة مادية ى ألحاز ع أو عتج أو صنن اأو رىشت اأود ستورن امكل  لتني سنعن تزيد وال رأشه

 .غلا والبرصاقالل مشث ي حبار هباجتالاو ةردخمل اد املوااجنع إنت ميف هتمومي عىلع نيتداملاالنص يف هاتني  ءجا -٣١٨

 ةلديصقانون مهنة ال  يد ب قللت ياتلصيدالش على   تيلتفائية ب وادالابة  قرالرية  يمبدة  ثلممة  صحقـوم وزارة ال   ت -٣١٩
 دقةصم ة طبي ةفصوب  الإها  عبيظر  حية اليت   راقري اخلط لعق ا رف ص ثيح من ٧٢ ةنس ل ٤٣ قمر طـرة خل ا ريوالعقـاق 
 .ةحمدودة وبكمي

منها اتفاقية رات اليت مل تشمل أي دخملافحة اك مأنشب ةيموإقلينائية ثلية ووتفاقيات د لعدة ادنراألم انض -٣٢٠
 :ت هذه االتفاقيامن و،غر والبالقاص التلمش حبيث  مجيعها عامةءتجامنا  باألطفال إةخاص

 ؛١٩٧٢ ام عاهلعدل امل ولوالربتوك ١٩٦١ات عام رخدملل ةلوحيداية قاالتفا -

 ؛١٩٧١م ة عااتفاقية املؤثرات العقلي -

 ؛١٩٨٨م عاة ليعقت الثراؤاملوات رخدملاشروع بامل ري االجتار غافحةكتحدة مل املممأل ايةاقاتف -

 .رصمو اركين تمل ك اهم معفت مذكرات -

 اإلجراءات الوقائية )ب(

، بباشلل ىعلأل ا سجمللم وا تعلية وال يب التر ةرازع و مق  التنسيل  الخن  مت  ملخدراة ا حفرة مكا داحتـرص إ   -٣٢١
 ه املواد  هذ طارخ أ نمعية  ولتاب اخلاصة   ترااضحملوات  واندد ال  عق ةدامإلى  عامعات،  جل، وا م لإلعال ىعل األ سلواجمل
فحة اكارة م ت إد قامفقد  . ةربجتلاب  حفضول و  ال باب عها من م لامعت ال إىلذلك   أن يؤدي   دون ،ابيةة إجي ورصب
ـ امل  فدهبيم  للتعاة و بية التر ار وز يرشدملة  ييبلتدرا  العمل شور من ةموع جم د بعق عليمالتتربية و لارة ا ز وو راتدخ

ـ  يت لاة  يمعالاإلامج   الرب على عالوة، وذلك   جياًعال و اًلة وقائي شك امل ههذ عمل م اتعلااهتم يف   رهاوم ماهتدر ق يةتنم
 .ادوامل ههذ  مثلعاطيلى تئهم عانام أبدقإ خطر منذيرهم وحتم هتيعوت يلسب  يفراألموء ل وأوليااأله فدتسته

 تماولوي واملع اشكال بلتقتسة  كلاملماء   أحن عمجي  يف تبمكاوم  سات أق حة املخدرا فاكة م ويوجـد إلدار   -٣٢٢
ز كرهلا أيضا م  يوجد   اكم. ةفافيشو ةيسر ل بك ايهة إل دت الوار اع املعلوم امل م تعتث   حي ،خدراتاملرة  هظا نبشأ

 .رةدملخااد واملى نني علدمامل األشخاص ةمعاجل هان يتم فيملعاجلة اإلدم

 .ماندإلا تالاض حع باجلةعخلاص مباى الرشيد مستشف وننييل املدمتأه لينوطلاركز ملاب حة ممثلةصالة رزا وومقوت -٣٢٣

رة اي الط اتذيبكاملاً،  يولدرمة  احملطرة   اخل ريقالعقا ةمئ قا ىعلدرجة  امل ري غ رىألخواد ا باملفيما يتعلق   أمـا    -٣٢٤
 وراحمل ىت علارحة املخدكافم ةرداإ رو در، فيقتصامهاخدست ااءيسن أ كنمييت ل اتليايديف الصة جودوبوب املاحلو
الً وة أو كح  ريااد ط وم يقدم   ن م ل ك فيوقتب هلاخال من   دارةم اإل وقليت ت ا ةطبسيل ا اإلجراءات ضبع   يف ي إال ائقالو
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ـ   اثألحداداد من   عت يف هذا اجملال بوجود أ     ادرفحة املخ مكارة  ادوتعترف إ . شرةعنة  ملثااسن  ن   هـم دو   نمل
ـ  ونطايـتع  اصة سن، وخبار الغص وهم   لمعل ل مهفعدليت ت  ا مهتالائلعة  يحضا  ويكون نيذالك  ئلوأا  مواد سي امل هذه

ام تخدسا عن   تغينس ت ال يتال دةدااحلو ة،رنجالهان، وا لدالت ا  حم مثل  املواد ههذيها  ف تستخدم تالا جم  يف نولملعاا
 . وغري ذلكالبرتيننر والتِّوو جطيارة كاآل الداوملا

الة مط حول ع  سلشرق األو  يف ا  يةعماية االجت تنم لل بكوس كويستة  سسن قبل مؤ  مان  تأجريـت دراس   -٣٢٥
ات ملؤسساوملهن اول امـن األعمـاً دد عضم ت مناطقمن سةاردلل ت غرضيةانيمشلت أخذ ع األردن، يفاألطفال 

ن أات سدرال نتائج ا  توبين. دب إر -ركزي   امل ارق اخلض سو و سطمنطقة الشرق األو  لح و ويص قةطنعية، يف م  لصناا
ـ اعم ا هب نوملعايتاملواد اليت   م  تخداسإساءة ا   كيفية  األطفال لمع تؤدي إىل ت   ليتباب ا ألسد ا ح أ  تشكل األطفالة  ل
 .ريهاغو جوين واآلرت والبرنتلل اث معادة

ـ  -٣٢٦  ، ٢٠٠٠م  واعأل ل اتدرخ بامل املعالت صور تلفخمني يف   وطضبمل ا د األطفال ابأعد ئيةا إحص بني تالـياً  ن
ئة فالن  ور وم ذكلاهم من   يعومج ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١خ  اريحـىت ت   ٢٠٠٤و،  ٢٠٠٣و ،٢٠٠٢و ،٢٠٠١و
 .ةن س١٨-١٦ عمريةلا

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١-٢٠٠٠م اوعأل لاتخدراملل بما التع يفنوضبوطملاألطفال ا

 لسنةا العدد
٢٠٠٠ ٥ 
٢٠٠١ ١٠ 
٢٠٠٢ ٨ 
٢٠٠٣ ١٣ 
٢٠٠٤ ٢٠ 

 طينالو كزر واملترادخافحة املك مرةادإى لدل سجمل ت فإنه نيمند األطفال املةلنسبة ملعاجلابنبني أيضاً أنه  -٣٢٧
ما ب  حساصخل ارشيدل افىشت يف مسنياملدمن من األطفال ددع ةجلاعم مت أنه جية، إالالية حالة عنني أدمامللتأهيل 

 :يظهر يف اجلدول التايل

 ٠٠٤٢أغسطس / آب٣١-١٩٩٩ة فترللرشيد لاتشفى مس يفنون املعاجلون دمملاألطفال ا

 سيةاجلن اجلنس
 السنة يندرأ يندر أ- غري ذكر نثىأ

-- -- -- -- ١٩٩٩ 
-- ٢٠٠٠ ٥ ١ ٦ 
٢٠٠١ ٣ ١ ٣ ١ 
٢٠٠٢ ١ -- -- ١ 

-- ٢٠٠٣ ١ -- ١ 
٢٠٠٤ ٥ ٧ ٦ ٦ 
 اجملموع ١٥ ٩ ١٦ ٨
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 غبلتا ولوكحلل األطفال كستهالنع ابري التشريعية مللتداا )ج(

على  بغحول والت للك  األطفال امستخد ا ٢٠٠١ لسنة   ٥١ رقم ؤقت امل ثداحألسلوك ا ة  راقبم نوناق مينع -٣٢٨
 :النحو التايل

 داواملو ةالعقليت  ارثؤامل و ملخدرةد ا اوأو امل ة  الروحيات  بور املش وأ غبلتا ءارش ر على احلدث  ظحي -
 .؛)`١`)أ(٣٥ادة امل (ةرالطيا

ـ حي - رة دخامل ادومل ا أوحية  ـرولت ا اروبشاملي  و تعاط  أ يلةجنرأو ال   التبغ نيدث تدخ حلر على ا  ظ
 ؛)`٢`)أ(٣ة ادامل( رةاد الطياملوو اأة يلالعق اترثواملؤ

ـ حي -  فةصو رفبصو  وحية أ الر تشروبااملبغ أو   الت ءراث بش دح يأف  يلكت صخر على أي ش   ظ
 ؛))ب(٣ادة امل( ه غريل أو ه لء سواقليةات عومؤثر ة خمدرداومبة صاخطبية 

بتني لعقوا اتكلبو ينار أد سمائةمخز واتجت الة ام بغر  أو ر أشه ستةز  اوتجة ال ت  مدقب باحلبس   ايع -
رف و صأ ي منها أ بشراءكلفهو يارة أ طادموو  أيةوح رباتوأو مشر حدث تبغاًاع لل بن مكل

ـ لـه    ـ  ط فةوص ية لي اللي هالامل لخودبث  دح للح  مس ة أو  عقلي تاومؤثر ةرد خم داواصة مل  خ ةيب
 ؛)`١`)أ(٨دة اامل (حيةوله مشروبات ر قدم نـات أواحلوا

 أو  ةردـخملو ا أ ةوحيرشروبات ال ي امل اطع ت دخينه أو و ت بغ أ لتا راءشبم  وقث الذي ي  داحل قباعي -
 ؛))أ(٧ ةادامل(  فةلاخمل لهرالة تكرحا يفة امغرهذه ال فضاعتت ديناراً ٢٠ رهاقداامة مرغطيارة بال

ذي  ال ىقهملا أو   ةنا أو احل  ليللياامللهى   ل أو حملاإغالق   صالحية   ختصمل ا ريداإلاكم ا حلليعطي   -
 ؛)٩دة املا(ألحداث ك اسلو بةقان مروانق حكامألة لفاخم كهال مكبرتي

 يةوعضو ريادإلااكم   احل ئاسةظة بر فاكل حم  يف ثداحألسلوك ا ة  بقامرة  نشكيل جل بتت  ا تعليم رتصـد  -٣٢٩
ـ  مـن اجل   مـندوبني  ك  سلوقبةراقانون م ماحكصوص وأذ ن فين ت بةاقر مل وميةالي بعةاملتا هاة، مهمت قلعالاات ذات   ه

 هذظر دخول هي حيذوالل يف كل حمن اخلاص العإلا عضوبلق عتصة ما يه وخاجبومبالصادرة ات ليمعلتااث ودحألا
 .رمن العم ةرش عةنمن الثا سنودم  همن ىالت علاحمل

 )٣٥ دةاامل (األطفالجتارة  -٧  

ي نس اجل لالغتاالس ولح لوماتملعا قصن جتارة األطفال و   ل حو للطفاقوق  حظة جلنة ح  الوفيما يتعلق مب   -٣٣٠
 اليت تعاجل هذه    اتعيرشورغم وجود الت  . ، نبني بأن جتارة األطفال غري موجودة يف األردن        طفـال أللي  الـتجار 
شريع  ت رارقضرورة إ  اآلخرين ختصنيملوا يةموكحلا  ريات غ نظمء امل عضاأوحملامني  من القضاة وا   عدد   رىاجلرمية، ي 

 يف هذا اجملال، وقد روعي ذلك بالفعل يف مشروع قانون حقوق الطفل              هبا لموعمل ا يةوللد ا اثيقملوامع   اشـى ميت
 . األخري الذي خصصت فيه مواد حمددة تعاجل هذا املوضوع
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 )٣٢ ةاملاد (األطفال ملع لكذ مبا يف طفال لألاالستغالل االقتصادي -٨

ـ اللة  توصـي  -٣٣١   األسرية يع املشار اصة يف خ و نيللعامااألطفال  اية   مح لةاكف ل مللع ا انونقل  يتعدحول  نة  ج
 نو قان  من ٧٤ة  ادملص ا ن ل اًسند ١٩٩٧ عام الصادر   ـقرار ال  نشري هنا إىل   -ة  يلرتاملة  دماخل و ،عيةرالزانشطة  ألوا
اليت حيظر دث و احلةبصح ضرةملة أو اهقراملألعمال اخلطرة أو اوالذي يبني وتعديالته،  ١٩٩٦ة سن ل٨ مقرلعمل ا

 .)١٤٥ الفقرة( ١٩٩٨ ام السابق عريالدو ريرقتلا يف رارقل الصيفات تفقأروقد ا، فيه داثحألا عمل

من األطفال،  ل  معل مج الدويل ناربل من ا  عمدب ١٩٩٩عام   يف ل األطفال لعمة  حد و عمللة ا ر وزا أنشأت -٣٣٢
 :اهماه مزربأ

رير تقول  أ عدادإو اهعادأبواقعها   و ىلعف  قولومية وا ل ع ةريقدراسـة ظاهرة عمل األطفال بط      -١  
 ةئياوقالوة  جياللع ا اساتلسيايط  طوخت يةائات إحص وم معل ن لتوفري ديف األر  عاملنيل ا األطفال عوض  حول وطـين 

 ؛اهيلع ءاضقلاو ةكلشملذه ال هحبكفيلة  الساتاسيلاول ولحلا عضوو

 وتعترب  ٢٠٠١إنشـاء قاعدة بيانات خاصة بعمل األطفال يتم حتديثها دوريا منذ منتصف العام               -٢
  البيانات هذه هي األمشل على املستوى الوطين والعريب؛قاعدة

ات م املنظىلإضافة إ لثالثةاج اإلنت افاثل أطر يت مت والبعمل األطفال    ةص اخلا ةنجل الل امأعمتابعة   -٣
  عمل األطفال  شكالأسوا  أ  من حلدا  إىل فدية هت جتيارتسرة ا لوبمة  هم جنةل ال ه هلذ وكلتأُ حيث   ،ةيعنملاألهلية ا 

قضاء لااص بخلا وطينل اربنامجلل يسيةرئاللنواة كل اش تلية وسوفعملاو ةيميلعتلت ااسايسلا من دعدعلى  يحتتوو
  األطفال؛ملاص بع اخلدويللج ام بدعم من الربنا٢٠٠٦-٢٠٠٣ امعوألخالل ا األطفالل عمل شكاأ أسوأعلى 

 ،ةهلياأل ماتظنملا ة إىلف إضاةثثاللا جاتنإلا فا أطرلثمت ةدحلوف ات إشراحت ةيننواق ةن جلةتسمي -٤  
 مل األطفال؛عب ةعلقتمليعات اشرتلاة اف كودراسةعة جاهمة مر م إليهاكلتأو

 يملتعلة ا يأمهو األطفال حقوق   عنتمع  ائح اجمل ر كافة ش  وعي بني لر ا نش ل يةوع ت تصـميم برنامج   -٥
 ؛ندراألن كاوع سمن جمم يف املائة ٣٤ ونشكلين يذ الساردملاب ال طصخاألبف هدستي

 ةيبرالت رةمع وزا ن  واعلتباة  لدراسيد ا عاك املق ترمساوْي  ول   ح سراد طالب امل  نيب ةقبر مسا شن -٦
 لخالن وع موضملا اذل هو حهمن رؤيت عريتعبة للصهم الفرحملننة  س١٦-٦ يةرملعا ئةفن الب م طاليم بنيلعوالت
 ؛نيزئا الف تكرميمت وةكلمملاء احنأ فتل خممن ةدرس م١٢٠ تك شارثحي رعشوال صصقالة بتاك

ـ امل -٧ ظمة نملقته  طأ دديي ج يمتعلج  منار ب هوو" سكرمي" برنامج   قالط إل يةيب التجر لة باملرح ةمهاس
ربع أته بنجاح يف برت جت ومت،  ٢٠٠٢م  الع ا ل األطفال يف  مء على ع  ايل للقض ومج الد انربال لالخ من ولية الد لعملا

ـ   ـ ن  درأل ا اهندول م تعليم وال نفلاام  دختس ا ساسأ ىلع بينمتعليمي    برنامج  وهو .يةربعلا ةنطقملعن ا ج  ذونمك
 . األطفالل ممن علحد فة لاملعرب ليحهمستو بابشالمتكني ف دهبل طفال حقوق دعمل إلعالموا
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 يلحملاى  وستملاى  عل ل األطفال بعم لقةعملتاث  اواألحب اتلدراسكـز توثيق لكافة ا    تأسـيس مر   -٨
 . دويلالوريب عالو

ة عم يف جا  مواإلعالفة  احصلاسم  ق عمون  اعتالب ي عن عمل األطفال يف األردن     ائقث و ملينتاج ف إ -٩
 . ٢٠٠٢ عاملايل يف ولدال معال رمتؤات متماع اجى هامشلعولية دلا العمل منظمة  يفضهعر  متلبتراءا

ة وسالم ةحصلسلبية على   ا اهجئاونتاألطفال   ملبعق  تتعلنية  زيوفوتل عيةاذإ يف برامج    ملشاركةا -١٠
 . ملنيفال العااألط

استخدام منوذج إحصائي يقيس األبعاد االقتصادية واالجتماعية والتربوية والتعليمية لطبيعة عمل            -١١
 ).مرفق نسخة منه(األطفال يف األردن 

 :يالدن انسل اريياعق ميبطت -٣٣٣

ـ ا حـددت  -  رريـي التق ه ف  ذكر مت ام ك ،١٩٩٦نة  سل ٨ته رقم   تعديالو لن العم انومن ق  ٧٣ ادةمل
 ن م دسة عشرة االس أن يكمل احلدث   ب دامخستالن ا  األدىن لس  داحل ،)١٤١رة  قالف( الـثاين    دينراأل
 هقة أو ر أو امل  طرةخلا لعمااأل  يف ثدحلا متخداساسن   فعر ل  منه ٧٤ادة  نص امل كما عدل   . همـر ع
ـ ا وز جي  ال"على أنه   دة  املايث نصت    حب ة عشر سابعةلا كان   نأ د بع ةشرامنة ع لثا ىلة إ صحرة بال ملض
ـ ت ـ  ش ملضرة او  أ املرهقةو  ة أ رطخل ا العمأليف ا ره  من ع مرة  ش ع نة الثام مل يك ملث الـذي    دغيل احل
 ".تصةخية امللرمسا تاهاجل ءارع آالطتسا  بعدرا الوزيهارات يصدرال بقراألعمدد هذه ة وحتحلصبا

ـ  حـد  - ـ ١٩٩٤لسنة   ٣ مقرم  يعلة والت يبرلت ا وناند ق اسي س األ م التعلي ة مرحل ١٠ة  ادـ امل ي ف
 . ينهملا لتدريبلسن نفسه ل حدد ااكم ،ثداحلعمر من  شرةعسة دساالهي سن  و)يمازلاإل(

 دة ملاا من) د (رةقف نص ال  ُعدل  بأنه ةاعرلز ا عقطا يف   ملنيالعااألطفال   يةماحبفيما يتعلق   نـبني    -
  العمل ونانقكام  حأل نيضعاراعة اخل زلا لا عم د فئات حد حيث صدر نظام     ملعقانون ال  من   ٣
ت اسسملؤواة  يمكوحل ا تساسؤ امل يف ةلزراعا لعامو ،يرلبيطاب  ، والطبي يعلزرا ا دساملهن: همو
 مرةاملثاألشجار  لتاشم ويفة اعيرالز اآلالت لىعين  لفامل  اوالع ،وميةور ي جأ ب عامـة لالرمسـية   ا

ـ  رخات مفر ووبذلاو سجةنألابل شتاألا جاتوإنالقطف ر زهاأومزارع   ،ة واخلضار نت الزي اتابون
 .حللنوا كااألمس يةبررع تزاموناعي طصااللقيح والت امواألغنر اق األبيةبترو نواجدلا

 واءملني س عال وال معلا فروظو نكا على أم  شيتف الت ١٩٩٦سنة  ل ٥٦مل  لع ا فتشيكفل نظام م   -
 .ةيدلعضابطة اللا ةيحصاللكون  ميالغني من قبل أشخاص ب أوطفاالأا انوك

ـ محايـة ا   -٣٣٤  و أ يندالبه  مونبو  أ تهحبص ةلضار ا ةر اخلط لاماألعء  ادأ مني و قتصاداالل  التغساال من   للطف
 ليةلدو العملا ياتتفاقا نم د عدلى قد صادق عردنأل نبني هنا أن ا-االجتماعي عنوي أو امل وأ يحروو الأ العقلي

د  احل بشأن ١٩٧٣نة   لس ١٣٨ مة رق يتفاقالا: ريا التقر ذه نم ىأخرمواقع    قد ورد ذكرها يف   باألطفال  اخلاصـة   
ـ  سـن األدىن ل  ال عمل   أشك أسوأعلى   ء بشأن القضا  ١٩٩٩ة  نسل ١٨٢ة  يتفاقواال ،١٩٩٧نة  س ام يف دختاالس



CRC/C/JOR/3 
Page 116 

 

ـ   يفاألطفـال     اص بلياقة األحداث   الطيب اخل  لفحص ا نشأب ١٩٦٥ة  سنل ١٢٤ ةيقافإىل االت  ، إضافة ٢٠٠٠ نةس
 .١٩٦٦نة س يفم جيف املنا ضرألات لعمل حتل

 األطفال عتقريراً حول وض    أعدت وزارة العمل   -  األطفال لعم أشكالأ  وسألى   ع يدرجيلتقضـاء ا  الجهـود    -٣٣٥
، يلقي الضوء على وضع األطفال العاملني وأسرهم يف األردن من عدة نواح تضمنت  ٢٠٠١ة  سـن لدن  رملني يف األ  العـا 

ع التعليمي وما يتعلق بتوزيع     الوضـع الدميغرايف الذي يتعلق بتوزيع األطفال حسب املهنة وأسباب العمل والدخل والوض            
األطفـال حسب مستواهم التعليمي وأسباب التسرب من املدرسة واخلصائص التعليمية لألب واألم، والوضع االجتماعي               

، والوضع الصحي   )مهنة األب واألم وعدد اإلخوة العاملني     (وما يتعلق بتوزيع األطفال حسب الوضع االجتماعي ألسرهم         
وضاع األطفال الصحية ومعرفتهم بشروط السالمة والصحة املهنية، وظروف العمل الذي يتعلق            الذي يلقي الضوء على أ    

 .بتوزيع األطفال حسب املنشأة وساعات العمل والعطلة األسبوعية

 : عدة أمور من بينهااألطفال لل عموحير رتقبينت نتائج ال -٣٣٦

ت اماملعلو يث تشري، حىر أخىل إحمافظة نم ري كبردن بشكل طبيعة عمل األطفال يف األاختالف -
ـ ىل أن   إ ة ظفاا حم ه تلي صمة، العا افظةن حم م م ه)  يف املائة  ٥٧(  نيلمالعا األطفال   صفن ن م ثرأك
 تضحوأ ماك).  يف املائة  ٤ (ءحمافظة البلقا مث  ) يف املائة  ٨ (إربدظة  فحما مث)  يف املائـة     ٢١(لـزرقاء   ا

 د يومياً؛حاو رادينقل من  أن على أجرحيصلو من األطفال  يف املائة١٠و  حننأسة االدر

 ن األطفال  يف املائة م   ٨٨ و حن يعملث  حي،  اً جد ة صغري اتسلون يف مؤس   يعم معظم األطفال إن   -
 مدختتس ساتسؤم م يفه من يف املائة٩٤ و حنملعل، ويق أو ألعما م مخسةستخدت تساؤس ميف
 ؛لأو أقل ا عم١٠

 لمون الع قان ه يف ح ب ومسامل د األعلى حلا زواجتويلة ت  ط  ساعات  يعملون معظـم األطفـال   إن   -
ـ  ف ردين،األ  أن  دجن،  اييوم أقل   وأ اعاتس ٨ نيعملو  األطفال من يف املائة    ٥٤حظ أن   الن انمبي
 ؛رأو أكثات ع سا٩ لميعيبا رقاآلخر ت صفنلا

هنة، كما أوضحت    م علمتهم يف ت  رغب بباسة يعملون بس  رالد من األطفال قيد    يف املائة  ٥٣ إن -
أسباب ن  أ رذكال ب اجلديرن  وم. ادياً م أسرهمة  دع ملسا ونيعمل مهنم يف املائة    ٥٢ حنوسة، و ارالد
 .ببس نر مكث أىل إلفلطال مععزى  ينأميكن  ثيدة حدعتمل معال

 ).لمعلا ةرعن وزا رالصاد ٢٠٠١ ن لسنةألردا يف نيملالعاع األطفال وض ريرقت مرفق(
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 املرفقات

 ينوطل ا لساجمل/كرةلتنمية الطفولة املب  ين  طلو، الفريق ا  ٢٠٠٧-٢٠٠٣ة املبكرة   طفولية ال نممل األردنية لت  لعخطة ا 
 .رةسألؤون اشل

ـ   ينلس الوط اجمل/ةبكرملاالطفولة  ية  لتنم  الوطين قالفري،  ٢٠٠٠أغسطس  /آب،  رةبكة امل طفولة ال تنمـي  تراتيجيةاس
 . ناعم، رةألسا لشؤون

 .طيتخطلة ار، وزا٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول،  من أجل الطفل العامليمةالق ابعة مؤمتر متلوح ينطولا ريرالتق

 . لمعلارة ازو ،٢٠٠١ة نلس األردن يف نيملعا الاألطفالتقرير وضع 

 .لعملا ةزار، و٢٠٠٣فرباير /شباط ،ل األطفالمعكال ش أسوأ ألىع ءاقض لليةطنلو ايةاالستراتيج

 ةستراتيجيا عرومشعية ومااالجت وزارة التنمية، ىقول أردن أ أج منرفقل اةحفكاماسـتراتيجية وطنـية شاملة،   
 . ٢٠٠٢مايو /ار أير،فقلاحة مكاف

 .٢٠٠٣  مكتب األردنف،يسينوالية مظمن، ناألرداب  لشبطينوالملسح ا، هماؤآروياهتم ح: نيودنراألالشباب 

 .ةمالعات حصاءاإلة ار دائ،٢٠٠٣ مايو/رايأ، ٥ ددع القام،ر أدن يفاألر

 .١٩٩٣ ينالث تشرين ا٢٧، CRC/C/8/Add.4، ق الطفل جلنة حقو،ألويلاألردين ا التقرير

 .١٩٩٩سبتمرب /أيلول ١٣، CRC/C/70/Add.4، لق الطف حقونةجل، تقرير األردين الثاينل ا

 .يةمشااهلة يألردنا ةململكا، ةامعت الااءاإلحصرة ئ، دا٥٣ دلعدا ،٢٠٠٢ ويئي السناالكتاب اإلحص

 ،٢٠٠٢ديسمرب /األردن، كانون األول يفة عيجتمااالتقرير السنوي للتنمية ال، ةماعيتجث االبحولل يناألرد زكرامل
 .ةيمشااهلدنية ر األلكةملما

كة لم، امل مةعاال تءاصاحإلة ا رئاد،  يسيئالرقرير  الت،  ٢٠٠٣أغسطس  /آب) ثةلاالثولة  اجل(مسح العمالة والبطالة    
 .ةيهلامشا ةدنيرألا

 ،ائيمنتحدة اإل ملام  ممج األ نات العامة، اإلسكوا، بر   ءاإلحصاائرة ا ، د ئيةاصإح ةروص،  ندراملـرأة والرجل يف األ    
 .١٩٩٩يوليه /زومت

 يف اًظل حقألااألطفال لق بعتملا يلاوضع احل لل وكمي نوعيفصن، ودرأل ايف اًظقل حألا لفاطلألوطنية ة الالدراس
ـ  لل قدمـة م ،نردألا  ألسرة، اململكة األردنية اهلامشية،    جمللـس الوطين لشؤون ا    ا مـع    نواعالـت ب ،يللـدو نك ا ب

 .٢٠٠٣مايو /أيار
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 .٢٠٠٣يوليه / متوز٢١عية، ماجت التنمية االرةازو ،)اق عملأور (فارحنالل ندوة التسول طريق

 .٢٠٠١ة لسنردين ألمشروع قانون حقوق الطفل ا

The Situation of  Children, Youth and Women in Jordan, UNICEF 2003. 

Jordan Population and Family Health Survey, 2002, Department of  Statistics, Amman-Jordan, June 2003. 

 )درج قائمة هبام( القوانني األردنية

 )اهب ةممدرج قائ( ةيندراالستراتيجيات األ
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