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  للــــــــــــــــــــــــــــــالطفالطفوق وق ــــــــــــــــــــــ حق حقةةــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاقيتفاقيإإ
   الثالث الثالثاألردنياألردني  التقريرالتقرير

  
  

  

  ل ل ــــــــــــــــــــــــــــــــوق الطفوق الطفــــــــــــــــــــجلنة حقجلنة حق
  

  ففطراطراول األول األ املقدمة من الد املقدمة من الدالتقاريرالتقارير يف  يف النظرالنظر
   من االتفاقية من االتفاقية٤٤٤٤وفقاً للمادة وفقاً للمادة 




  ٢٠٠٤٢٠٠٤   عام عامم يفم يفالتقديالتقديملستحقة ملستحقة  األطراف ا األطراف اللدولللدول الدورية  الدورية التقاريرالتقارير
  
  

  اململكـــــــــــــــــــــة األردنيـــــــــــــة اهلامشيــــــــــــــةاململكـــــــــــــــــــــة األردنيـــــــــــــة اهلامشيــــــــــــــة
  
  

  ةــ المقدم–ف ـأل
  



  ٢

 حقوق ١٩٩٠ عام في القمة العالمية لألطفال  األردن ومن ضمنهاتهاقادو وضعت دول العالم  - ١
صادقتها على اتفاقية حقوق الطفل  أنها بملى األجندة العالمية للتنمية معلنةاألطفال واحتياجاتهم ع

 الطفأل اضعلتزامها بتخصيص الموارد، ورسم الخطط الرامية إلى النهوض بوعلى إفإنها تؤكد 
 هابتقديم التقارير الدورية حول تنفيذوشريعاتها الوطنية مع أحكام االتفاقية،  تمةاءمووب، هماهرفو

  .لهذه االلتزامات
  

 من اتفاقية حقوق ٤٤وفقاً للمادة إلى لجنة حقوق الطفل  اشميةلها ةيندرألا ةكلمملا ةموكح مدقت - ٢
 حتوي على كافةيالذي  ٢٠٠٥-١٩٩٨ين بما  عةاقللفترة الو ،لدوري الثالثارها ريتق لفالط
 يتلا ت بما في ذلك التغيرا،من قبلها ةلتدابير واإلجراءات المتخذالمتعلقة بكافة الومات المع

 المستحدثة تنفيذاً جياتتيراالسياسات والبرامج واالستية، ونطولا تاعيرشتلا ىلع طرأت
 التقرير بشأنلجنة المالحظات الختامية التي اعتمدتها الاالجابة على  ، فضالً عنلالتفاقية

 يف ةيلودلا إلى لجنة حقوق الطفل وليبتقريره األكان قد تقدم األردن  بأن الدوري السابق، علماً
  . ١٩٩٨ عام الثاني هربتقريو ،١٩٩٣ ماع

  

ول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تقريراً وطنياً مشتركاً ونتاج ردني الثالث حأل ايريعتبر التقر  - ٣
تألف  ةيعرف لمع قرف ينامث تلكشت فقد مجتمع،ن العة مواس عاتا قطتورااحمو والتمدا

 حكومية، والخبراء القانونيينالر غيت مانظلموا، يةومحكالت هاأعضاؤها من ممثلين عن الج
واسع والشرعيين واالجتماعيين والنفسيين، والباحثين المستقلين في شؤون الطفولة لضمان تمثيل 

عقدت ورشة عمل أولية  األردني الثالث، وقد رقريت الإعدادية ل عميع فممجتللكافة قطاعات ا
 عن بدء عملية إعداد اإلعالنهدفت إلى حيث  ٢٠٠٣عام ف تصمني  فجهاتالهذه لكافة 

ة يدوللا ةن للجطالع ممثلي الجهات المعنية على المالحظات الختاميةردني الثالث وإألار ريالتق
 يرارتقى المبادئ التوجيهية إلعداد اللع مهبيردتو ،قباسلا يندرألا ريرلتقى الل عفالط قوقحل
  .جنة الدولية لحقوق الطفللل اهاعتوضي لت ايةورلدا

  

 التقرير األردني الثالث حول تنفيذ إعدادية شراف على عملهية لإلجيتوة لجنبعد ذلك  تلشك - ٤
وزارة : ةيلاتلا  وغير الحكومية والدوليةةيموكحلا تاهجلا يلثمم  منتفل تأاتفاقية حقوق الطفل

ن والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، المجلس الوطني لشؤ، يةاعتمجاالة ميتنالة وزار ،الخارجية
هذه اللجنة  تعمل، وقد يسفن اليو–لمتحدة للطفولة األسرة، أمانه عمان الكبرى، ومنظمة األمم ا

 . التقريرهذا  ونصف على إعداد مار عا مدىلع
 
 الجهود فراظت ويةومت الحكومية والمؤسسات غير الحكاسسؤملن ايب المشترك نواعتلأدى ا - ٥

التسريع في الوصول القائمة بينهما في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل ورعاية الطفولة إلى 
عوامل من المجتمع األردني يتمتع به   لماإضافةفي االتفاقية، ة منتض كثير من األهداف المإلى



  ٣

  العليا، اإلرادة السياسيةعزممن أهمها التي ى تحقيقه لمعظم أهداف نهاية العقد ت علساعد
 اذه ة وترجمقبة من قبل الحكومات األردنية المتعاالطفلح بحقوق وااللتزام السياسي الواض

نية التحتية المتطورة التي ب عن الفضالً ،بقةاالس واتنالس لى مرعيدة دعة يلمعبخطوات  مازلتاال
مما  ةلكمملا محافظات كافة  فيالطفألال حو فيةثقيالرسائل التات ولخدماساعدت على وصول 

 في األطفال ونوعية حياة ةولطفالتنمية مجاالت افة كلملموس في ايجابياً على التقدم ا نعكسا
  .ملكةالم

  

  دولة الطرف والتقدم المحرز فيهال تدابير المتابعة التي اتخذتها ا–باء 
  

 لضمان تمتع الطفل األردني لةولطفاة بيمعنلة ايلوطنات اعيرالتش ىتعديالت علالعديد من الطرأ  - ٦
 ،١٩٩٨ في عام  منذ تقديم التقرير األردني الثانييةاقتفال افيا يهعلص صو الحقوق المنبجميع
) ٨٦(، وقانون العقوبات رقم ٢٠٠١لسنة ) ٨٢(قانون األحوال الشـخصية رقم  : التاليأهمها 
 ةنسل) ٥١ (مقر لمعلا نانوق، و٢٠٠٢ة نلس) ٥٢(و) ١١( األحداث رقم ي، وقانون٢٠٠١لسنة 

وتمريره عبر  ٢٠٠٤ لسنة فلط الوقون حقناقشروع مكل من  عدادإل باإلضافة  ،٢٠٠٢
 إلقراره رئاسة الوزراء إلىورفعه  ٢٠٠٤  لسنةظام دور الحضانةمشروع نوقنواته التشريعية 

 لسنة ١٢ ومشروع تعديل قانون رعاية المعوقين رقم األيتاممشروع قانون أمان لمستقبل و
١٩٩٣.  

  

عدة استراتيجيات  منذ تقديم التقرير األردني الثاني جييتارتسال ايطخطلت اعلى مستوى درص - ٧
  المبكرةةلطفولل األردنية ةيوطنطة الخلا: أهمها ق الطفلوبحقوخطط وطنية ذات عالقة مباشرة 

الخطة  و٢٠٠٠لعام  ةكربملا ةلوفطل ا الوطنية لتنميةواإلستراتيجية، ٢٠١٣–٢٠٠٤م اعولأل
 ىعلء قضالة ليوطنل اواإلستراتيجية ،٢٠٠٧–٢٠٠٣ ماوعألل  المبكرةالوطنية لتنمية الطفولة

 وصندوق وزارة التنمية االجتماعيةل اإلستراتيجيةة الخط، و٢٠٠٣ عمل األطفال أشكالأ وأس
 ،٢٠٠٢ رلفقفحة ااكموطنية لل اواإلستراتيجية، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ لألعوام المعونة الوطنية

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤ لألعوام للحكومة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي اإلستراتيجية ةطخالو
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٥ الوطنية للشباب اإلستراتيجيةومشروع 

  

ج رنامبل ان معواتع بال٢٠٠١ ما عمطلع ي فالعمل ةر في وزالألطفالعمالة ا دةوح ستحدثتا - ٨
 التزاماً من حكومة ليةالدوعمل ة المنظم التابع ل)IPEC ( ايبكالدولي للقضاء على عمل األطفال

وأ أشكال سقضاء على ألاب ةقلعتملا ١٩٩٩ نةسل ١٨٢ مقر ةيلودلا لة العمقيفااتئ داألردن بمبا
ذه الوحدة مهمة دراسة مشكلة عمل األطفال من النواحي االقتصادية لى هتتو حيث فالطاأل لعم

 أسوأ ىقضاء علـطنية للوال اإلستراتيجية دتماعم اتما كة، يلصحاة ويليمعواالجتماعية والت
أعد د ق، و١٨٢ند إلى مبادئ االتفاقية رقم تستالتي  ٢٠٠٣ شباط ي فطفالأل اةلا عمشكالأ



  ٤

 يرقر ت" التقارير والدراسات الميدانية حول مشكلة عمالة األطفال في األردن من بينها منالكثير 
  عمل علىريجيالتدضاء هدف الق وذلك ب "٢٠٠١وضع األطفال العاملين في األردن لسنة 

 .ألطفالالسد جزء من النقص في المعلومات المتعلقة بعمل و األطفال
  

ز حقوق اإلنسان في األردن تأسيس يزتعية وام حصعيد ىعلجازه ن اما تم زرمن أبكان  - ٩
 ماعل) ٧٥( نون رقم القابموجب  ٢٠٠٢م ر عاأواخ في نسانالمـركز الـوطني لحقـوق اإل

ز رمـحلم ادقلتـاهم في رصد وتقييم است تعنى بحقوق اإلنسان وةلتقسم ةيوطن ةسسؤكم ٢٠٠٢
 .لفق الطقو حيةقتفاايذ ف تنيف

  

) ٢٧ (مرقن انو القموجب ب٢٠٠١ام صف ع منتفية ألسرؤون ا المجلس الوطني لشنشاءجاء إ -١٠
ي فالعاملة  الجهات جميعل نيالوط  الصعيدى علدوهجالدعم وتنسيق  ىلع لمعلل ٢٠٠١ ةنسل

 المجتمع المدني وهيئاته اتسسؤمبما فيها  للطفاة ورألساون ؤبش المعنيةمختلف القطاعات 
  .الطفل كما حددتها االتفاقيةحقوق  نماضلها ينمل باكلتة ولتحقيق افالمختل

  

 األردن عام رهة نفي مؤسس" ن ألمادار ا" ركز  من اإلساءةفي مضمار حماية الطفل مُأنشئ  -١١
 ،المساء إليهمية األطفال احمل صصمتخز كرمك  بدعم من وزارة التنمية االجتماعية٢٠٠٠

  .ةعربيلال  والدوندر في األه من نوعلالمركز األوذا هبر تويع
  

 وفير تإلى ويهدف بصورة رئيسية ،٢٠٠٤لسنة ) ٤٨( رقم ةسرألة ايحما دور مظاندر ص -١٢
 ، اإلدارية أو القانونية لحين تسوية قضاياهن بالطرق  اللواتي يتعرضن للعنفنساء للمايةالح

 في دور  ألمهاتهمر العمنم سةمالخارهم امتتجاوز أع الذين ال األطفال مرافقة النظام أجازقد و
  .األسرةحماية 

  

طفال، ة األبخاصته و فئاكافةني بألرد نحو تنمية المجتمع االموجهةفي مجال توفير المعلومات  -١٣
ن  حزيرا١٤لك حسين بن طالل في لما ةسسؤم يف ثوحبلاو تامولعملا كز مرإنشاءفقد تم 

ة ميلتنات ساسيا تاالفي مجوث راء بحجإ ئيسيةرلاه تمهمقل مست أبحاثز ككمر ٢٠٠١ عام
، رةلمبكلة الطفو، وافال األطوق الشباب واألطفال، والتشريعات المتعلقة بقح ةبخاصة، ولبشريا

 . هذا المركز مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مثل الجامعات وغيرهاويتوازى
  

 قانون حقوق الطفل من إقرار للتسريع في السلطة التنفيذيةن  مثفةمكوة جديد وجهيا  البذل حتُ -١٤
 . الوطنية النافذةتاعلتشريا ن ضمانهكخذ مأية ليسمرل اةريدلجي اره فنش واألمةمجلس قبل 

  
 فاقيةاالتنفيذ  العوامل والصعوبات التي تعرقل ت–جيم 

  



  ٥

 ندراأل في الألطف للكامال متعتالن امض بةوصعى إلية خلداالوية رجخاال لامعوال  بعضأدت -١٥
ذولة من كافة بالم يثةثالح هودج النم مغالر ب،ةيقاتفال افي يها علصوصنم اللحقوق اةفكاب

 : بما يليمل واذه العه حيث تمثلت ،الجهات الحكومية وغير الحكومية
  

في األوضاع واق احتالل العرو لثةلثايج االخلحرب  عاتت تبلقد أثقل: قتصاديةاالعوامل ال  ) أ
ع   من التوسلاموعلاهذه ت دح قد ف. كاهل االقتصاد األردني الفلسطينية المحتلة،األراضي

 بسبب هة لألطفال في األردن،وجت المدماوالخامج البريع ونوعية المشاروفي كمية 
على حساب رية الحضاطق منلل متسارعلار اة، واالنتشاديماللموارد  وامكانياتإلا ضعف

 حليلمتاج اناإل اجعرلية، وتحالم األراضي الزراعية، والموازنات المتواضعة للمجالس
ة، شعيالم ليفا تكعتفاروا اهيملوشح ا ،عمة للزرازاد الالوملفة الكة ادزي سببب ءلغذال

 .٤,٣:١ إلى التي وصلت ةر األساخلد لةاع اإلارتفاع نسبةو
 

ر أخة وتمألاس مجل أمام حةرومطالالمؤقتة ن نيوالق اكمراأدى ت: تشريعيةالعوامل ال  ) ب
ي مجال حقوق نية لمواكبة التطورات القانونية فألردمة الحكوود ان جهغم مبالر إقرارها

 ينانوقلا ذهه نمو ،ةيمعالمجتتطورات اللتواكب  نينوايث القدلية تحمع ةقعاإ  إلىالطفل
ي لت اتةؤقلم اينانالقو أن إال. يةألحوال الشخصوقانون ا داث، وقانون العقوبات،حاألن نواق

 حسب مراحلها إقرارها والعمل جار على صدرت خالل تلك الفترة ظلّت نافذة المفعول
 .ستوريةالد

  

فنية المؤهلة المتخصصة في مجال حقوق لر ادكوالر اف تولضعفكان : فنيةالعوامل ال  ) ج
ف  وضعالة،العم وكاإلساءةة طفول بالعلقةالمتايا القضالطفل، وقلة الدراسات التي تتناول 

ه جرى التعامل  أنإال ة،يقاتفاال تنفيذ لةقرفي ع التقنيات الطبية المتخصصة باألطفال أثراً
من قبل المؤسسات العامة والهيئات الوطنية والهيئات الدولية ات به الصعوذ همعظممع 

 حقوق في مجالتدريب الكوادر المتخصصة و لبرامج التوعيةالتي أولت جل االهتمام 
ن ملحد ا وبرامج  تكثيف االهتمام بصحة الطفل على هذه الجهاتوعملتكما الطفل، 

ا مل دون ست سنوات بالتأمين الصحي الشامل، مشمول األطفا فضالً عن لافطألة العما
 . تفاقيةالا تنفيذب ةمتعلقلا راقيلعلاليل الصعوبات وتذير في بإلى حد كم هاس

 اجموالن% ٢,٥ إلى الرتفاع معدل النمو السكاني الذي وصل اًنظر :يةفارديموغالعوامل ال  ) د
أثرت الخدمات المقدمة  عن زيادة المواليد وانخفاض الوفيات وزيادة الهجرة، فقد تبدوره

كذلك على هذه الخدمات  كما أثر .على وجه التحديد في المناطق الحضريةولألطفال، 
 من دول الخليج أردنياالرتفاع غير الطبيعي للسكان الناتج عن عودة حوالي نصف مليون 

  .العربي نتيجة للحروب فضال عن الموجات السابقة الثالث لالجئين
 



  ٦

ل الطفولة في نمية في مجات الةرسيم ةرجيل خامعوا عدةقت اعأ: خارجيةالعوامل ال  ) ه
 ارالستقراعدم إنمن  امتج عنهنا مووحرب الخليج الثانية  ملسالعملية ار ثعها تناألردن م

 تادجتسملاو ةيداصقتاالغوط  للضردنع األوخضو، السياسي واالقتصادي في المنطقة
 منح القروض ند عيةاس قوطشرة نحماالل دوالو ةيية المالللدواات ئلهي، ووضع ايةللدوا
اعية، متج االالرعايةمة على خدمات الصحة والتعليم ووحكلا اتنفقلى خفض  إىدذي ألا

ما م، اونروالا ينيطينسلفلا نيئجاللا ليغشتألمم المتحدة إلغاثة ولة اوكانية ميزاقليص تو
مات خد هارفيتوب ئين المضيفة لالجاألردنية لةدوالة زنوام لى عءاعبيادة األزلى إدى أ

 الهاشمية ما يزيد عن األردنيةتنفق حكومة المملكة ، إذ ئينها لالجيرغوليم عالصحة والت
والذي ،ند األريالجئين الفلسطينيين ف للمقدمةالخدمات ا على يا سنووالرون د ملي٤٠٠

 اورنوق ميزانية وكالة االيفو اإلنفاقهذا  و.من الناتج القومي المحلي لالردن% ٨يعادل 
   ).ا واألردن ولبنانوسوريغزة ع اطوقة يغربلة افالض ( سةمخ الااتهيلمع قطانم يف

  



  ٧

  

     ياتصوتالو قلقلليرة ثالمة لرئيسيا المجاالت – لاد
    )٤٤ ،٤٢ ،٤المواد (   العامة التنفيذ تدابير 

  

  التشريع
  

  التحفظات: ً  أوال
 

 نطالقاً من المبدأ الدولي المقر عرفاً ا٢١، ٢٠، ١٤ة على المواد يألردنا ةلحكوما تحفظت -١٦
يق صدلتا وأ هاقيع عند تواتدهلمعاا تبدي تحفظاً على نصوص أن الذي يجيز للدولة وقانوناً

 يفوراً ظحم ليس ظفح، فضال عن كون التإليهاموافقة عليها أو االنضمام الها أو ولقب  أوهاليع
ح االتفاقية ية غير متعارضة مع روردنألا فظاتحلتاكون ل باإلضافة ،لطفلا حقوق ةيفاقتا

نماء القيق حت يفة دنيمة األركوحلود اهولم تشكل عائقا أمام جكما والغرض المرجو منها، 
 . حسب ما تنص عليه االتفاقية وحقوقهحماية الطفلو

  
  من االتفاقية١٤ على المادة التحفظ  ) أ

 
ما  دينل وانوجدالفكر والاة يى حر تنص علالتي ١٤ة ادملى الع نفيما يتعلق بتحفظ األرد نبين -١٧

  :يلي
 حيث ن بأنه معوضوهذا المل وحقين بلتقريرين السا ا فيإدراجه ضافة إلى ما تم إدكؤن -

 الدستور ما ضمنه وهو لاف لألطكلذا في مب وجدانلاور دن حرية الفكنع األربدأ ال يممال
 حق محمي نيةالدي رئاعلشة اة ممارسريح ذات العالقة، فت األخرىعاالتشريواألردني 
من  جماعة أو طائفةأي ت تكاش أنولم يسبق ،  في األردنالتشريعاتالدستور وبموجب 

 .دينية أو الحد منهاالائرها شعستها لار ممىلد عقيو ضرف
  

ظ احفمن منطلق ال  دين الطفل وذلكرييبتغال يمكن السماح إلى أنه أيضاً تجدر اإلشارة  -
الدينية في أبناء الطوائف اعي بين مجتااللم والسط براى التلوع  الشرعيةهوقعلى حق

 ،لياًا دوعليه فرلمتعاا ةالطفل في مرحلة الطفولفالمملكة التي تعيش بتآلف وانسجام، 
ة كلمي المقبتليه سعو ، التخاذ قرار مثل هذاالًؤه ليس م أيضاً،دنرألا ي فبقطم و هاوكم
ما يتعلق بالحريات التي تجيزها ا ورد فيها في م تنفيذاةع مراع مالمادةه  على هذاهظتحف

 الحكوميةغير ت انظملم اضعببالرغم من أن وذلك  ،مجاللات األردنية في هذا ايعالتشر
رفع التحفظ عن الفقرة الثانية والثالثة في نظر لادة اعمة إلوكححث ال إلى  تسعىنيةدراأل
  .  المادةمن

  



  ٨

  ية من االتفاق٢١ و ٢٠ على المادتين التحفظ )ب
  

 تحفظها علىو بنيالت موضوع حولللجنة موقفها  لسابقين ايريهاقرتفي لحكومة األردنية بينت ا -١٨
 هناك ضرورة لرفع أن ىر مجدداً بأنها ال تالحكومة األردنيةتؤكد حيث  ،٢١ و٢٠مادتين ال

عزز أو يضيف من حقوق الطفل في  سي التحفظ عنهمان المادتين أو بأن رفعي هاتالتحفظ عن
 ذلك الن التحفظ على هاتين المادتين قد جاء متمشياً مع القوانين ،ية العملية من الناحاألردن

والتشريعات المرتكزة على الشريعة االسالمية والتي ال تجيز التبني حفاظاً على حق الطفل في 
حفظ اسمه ونسبه، حيث يطبق في االردن مبدأ الكفالة االسالمية التي من خاللها يجوز كفالة 

 وتأمين كافة احتياجاته بشكل كامل، ويستطيع ان يرث من خالل نظام الوصية الطفل المتضرر
في االسالم الذي يقوم كافل الطفل بوضع وصيتة والتي يتم من خاللها تحديد بعض االمالك له 

في المملكة ما زالت تبذل  ةكوميلح ايرغاال ان المنظمات  .بعد وفاته لصالح الطفل المكفول
 لتحفظ على المادتين  المذكورتينجهداً في سبيل رفع ا

  
  نشر اإلتفاق في الجريدة الرسمية:  ثانياً

  

 الحكومة أن نشير الى  ،سميةرلاريدة جلاباقية فاالت نشر بخصوص بتساؤل اللجنة يتعلق فيما  -١٩
جل من أ ٢٠٠٤ في عام األمةمجلس لى تفاقية حقوق الطفل إ بتحويل ا قد قامتاألردنية

ها حتى هذا التاريخ بسبب  في ولكنه لم ينظر في الجريدة الرسمية،نشرها والمصادقة عليها
          .أولويات القوانين المدرجة على جدول اعمال مجلس النواب

  

   ة الخاصة بالطفولالتشريعات : ثالثاً 
 

  قد رفعالمشروعأن  نبين  نون حقوق الطفل قامشروع دإعتماول  حؤل اللجنة بتسايتعلق فيما  -٢٠
النهج في الديوان  أعتمد في مناقشته، وديوان التشريعإلى رة التنمية االجتماعية ل وزان قبم

 إلى أحالهالذي  مجلس الوزراءبموافقة بعد ذلك حظي قد و لكافة الجهات المعنية، التشاركي
 .ة النهائي بالصيغةوإقرارهية تمهيداً لمناقشته ه الحالترود ىلاألمة لعرضه عجلس م

  .صيغته النهائيةي  ف٢٠٠٤ة نفل لسطل اقحقو نوناع قورشممن  ةنسخ ) ١( رقم مرفق
 

عدة قوانين ر دا إص إلىلطفل ا بحقوققةها عالل يالتالجديدة  نلقوانيمشاريع ا بيتعلق  فيمانشير -٢١
 : وأهم هذه القوانينبعد، إقرارها متلم ي وقشةنالممة لأل السمج لىضها عرع تم ةتقؤ مهابعض

  

نة  س١٨  ليصبحاجو سن الزل عدفقد: ٢٠٠١ ةسنل) ٨٢ ( الشخصية رقماألحوال قانون .١
  .إال في الحاالت اإلستثنائية التي يراها القاضي مناسبة لمصلحة الطفل، ن الزوجيلكال



  ٩

بالعذر ة قعللمتا ٣٤٠مادة  اللتعدث حي: ٢٠٠١ نةسل) ٨٦(م قر مؤقتلات قوباالع قانون .٢
 .المحل

 :الذي جاء بموجبهما التالي ٢٠٠٢ة لسن) ٥٢( و)١١ (ي رقمين األحداث المؤقتيقانون .٣

  . توقيف األحداث في مراكز اإلصالح والتأهيل الخاصة بالبالغينمنع -
 لمساعدة القاضي في اتخاذ إيجاز إنشاء مكتب للدفاع االجتماعي في كل محكمة أحداث -

يضم أخصائيين في الطب الشرعي والنفسي واإلرشاد والخدمة ، والذي القرار
 .االجتماعية

األطفال المشردين باألطفال المحتاجين للحماية والرعاية مع اعتبار ضحايا العنف تسمية  -
 .المنزلي مشمولين بإجراءات الحماية والرعاية

  .السماح للمحكمة التوسع في اللجوء إلى التدابير البديلة واإلفراج المشروط -
 
 المواد أو التبغ والذي منع بيع ٢٠٠٢لسنة ) ٥١( المؤقت رقم األحداثقانون مراقبة سلوك  .٤

 أو لمحالت بيع هذه المواد األطفالد ارتياد ي المخدرة لألطفال، كما قاألدويةالكحولية أو 
 . في التسول وغير ذلكاألطفال قضائية على استغالل إجراءاتوضع تقديمها، و

 .٢٠٠٢لعـــام ) ٥١(قانون العمل رقم  .٥

  .٢٠٠١لعام ) ٩(قانون االحوال المدنية رقم  .٦

على أنه  ٣/جـ/٩فيه المادة  التي تنص ١٩٨٨مخدرات والمؤثرات العقلية لعام قانون ال .٧
يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من أقدم على تقديم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ألي 
شخص بمن فيهم األطفال أو استخدام مواد مخدرة مرخص له بحيازتها ألغراض معينة 

 مكان لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لغير هذه األغراض أو إعداد أو إدارة
  .باالشتراك مع قاصر أو باستخدام قاصر في ارتكابها

  .كورة المذقتةلمؤا نينقواالاً من سخ ن)٢( رقم مرفق              
  

  ةفولبالط تمةهم اليةطنوت الالهيئا بين التنسيق   :رابعا
  

  بأنه نبينلةالجهات المعنية بالطفوطني بين لوعيد ا الصى والتعاون علنسيقتلا بقل يتعفيما -٢٢
غير الهيئات  بعض عمشراكة لباي موكحلى اوالمست  علىلمتعددة جهود القطاعات اضدتتعا

في  أسرته، ون بالطفل وحقوقه ضمهتمامالا سياق لمدني فيلمجتمع ا اسساتومؤ وميةلحكا
لمعنيين في القطاعين العام واألهلي ، وما إصدار هذا التقرير الذي أعد بالتعاون ما بين اهتمعجم

 .وبعض وكاالت األمم المتحدة المتخصصة العاملين في األردن إال دليل آخر على ذلك
 

قم رن لقانواب بموج ٢٠٠١م  عانمني لثاا نصفلا  فيسرةألا  الوطني لشؤونالمجلس ُأنشئ -٢٣
 هللا،نيا العبد ااة ركللمة الالة جسئا، برةياربتشخصية اعب  تتمتعأهليةئة يه ك٢٠٠١ لسنة) ٢٧(



  ١٠

 قضاياب ىتي تعنال ةكوميحومية وغير الحكت السالين عن الوزارات والمؤس ممث المجلسضموي
عزيز  تإلى فويهدكما ، لا المجاذهة في ربخو اهتمامت لها اخصيش ىفة إلاباإلضة، رساأل

على ظة فحامال في ةاهمسمكينها من المتلمع تجملا في ارهوم ديظعتونية درة األ األسرنةمكا
 في ةوالثقافيجتماعية ادية واال يواكب التغيرات االقتصبمااري حضالمي وقيالة األم ثومور

جتمع مل اساتسؤجهود م معمنها دعديدة يق مهام قح تلىع المجلس لمعية يا الغهلهذو. األردن
 .ألسرةا بشؤون ة المعني،المختلفةاته ئيهو

 
سرة بتحسين حياة األسرة األردنية وكون الطفل انطالقاً من دور المجلس الوطني لشؤون األ -٢٤

ركن اساسي من أركان األسرة، فقد تشكلت وحدة الطفولة حيث يتمثل الهدف اإلستراتيجي 
المساهمة في تعزيز نوعية حياة الطفل األردني من خالل وضع استراتيجيات بالرئيسي لها 

كومية وغير حكومية ولخبراء وسياسات ومراجعة وتقييم التشريعات وتقديم توصيات لهيئات ح
ومهنيين عاملين في مجال الطفولة، وبعملها هذا تعالج الوحدة قضايا الطفولة من وجهة نظر 

 .األسرة وتتبنى توجهاً شامالً لرفاهية الطفل
 

  :يلي  بماتتلخص أهداف وحدة الطفولة -٢٥
عاون مع وضع استراتيجيات وخطط تتعلق بقضايا الطفولة ذات األولوية في األردن بالت -

  .الهيئات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال
توفير بحوث  علمية حول السياسات المتعلقة بالقضايا التي تؤثر على األطفال ورفاهيتهم  -

 .على رفاهية األسرة كوحدة متكاملةو

 .كتقييم وتحليل التشريعات القائمة التي تؤثر على األطفال والتنسيب بتوصيات وفقاً لذل -

السياسات وأصحاب القرار والمؤسسات المعنية لوضع سياسات وبرامج العمل مع صانعي  -
 .وخطط فعالة تركز على الطفل

 .مراقبة وتقييم تنفيذ وتطبيق عمل وحدة الطفولة ضمن أهدافها اإلستراتيجية -
  

   :يلي بما ٢٠٠١الطفولة منذ إنشاء المجلس الوطني لشؤون االسرة في عام تتمثل إنجازات وحدة  -٢٦
 

  ).٢٠٠٨- ٢٠٠٣(تطوير خطة العمل الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة  - ١
 .متابعة وتقييم تنفيذ اإلسترتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة - ٢

ف سبالتعاون مع وزارة التخطيط واليوني) ٢٠١٣- ٢٠٠٤(إعداد الخطة الوطنية للطفولة  - ٣
 .وجميع الجهات المعنية بالطفولة

جتماعية ووزارة ن الثالث لحقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التنمية اإلإعداد تقرير األرد - ٤
 .فالخارجية واليونيس

 .تطوير المنهاج التفاعلي لرياض األطفال - ٥



  ١١

 من الكادر العامل في رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم ١٠٠رفع كفاءة  - ٦
 .والقطاع الخاص واألهلي

 .س رياض األطفالإعداد وثيقة تعليمات ترخيص وتأسي - ٧

  .إعداد المعايير والمؤشرات النمائية للطفولة المبكرة بالتعاون مع اليونيسيف - ٨
  
  لوطنيةاط والخطت ااتيجيرتساال   : اًسمخا
  

 عدة استراتيجيات ١٩٩٨  عامالطفلقية حقوق  اتفال حور األردني الثانييرقتل اميتقد صدر منذ -٢٧
 : يليامك يهولطفل، احقوق ب ةرشمبا عالقة ذات ةنيطو

  

  : ٢٠١٣– ٢٠٠٤م عواألة لفوللطلاألردنية  طنيةلو الخطةا  -  أ
  

 ذيفنت  في المبذولةدو للجهالًستكما اولة للطفية الثانيةالوطنوهي الخطة  طةالخ هذه توضع -٢٨
 وقد . ٢٠٠٦ –٢٠٠٤ معواأللة يتصادية واالجتماعقعمل االللخطة ا ةًبومواكلى، والخطة األ

 التخطيط والتعاون الدولي ووزارة ةرازو عاون معسرة بالت األنوؤي لشنالمجلس الوطل عم
سف وبمشاركة جهات أخرى نيو والي ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليميةالتنمية االجتماع

 هذه الخطة اشتملتوية األردنية للطفولة، طنطة الولخا  إعدادىوممثلين عن األطفال أنفسهم عل
 لة األطفاوحماي ،راتدالقمية نوت صحة والحياة اآلمنة، والنماءال: على المحاور الرئيسية التالية

 ةاكبوم نع يربتع بمثابة ةخط الكما تُعد هذه.  واإلعالم والمتابعة والتقييمة،ب الصعوفري الظف
وق ققية حا اتفأهمهاول اطفأل باةخاصلة ايدولت الااقيف للمواثيق واالتيهلألا طاعقلوامة وكلحا
 ةالدورن علمنبثقة العمل لبناء عالم جدير باألطفال ا ةطخ عمطة منسجمة ، وتأتي هذه الخلفطلا
 ترشدتسا وقد ،٢٠٠٢  عام أياريفلطفل اب معنيةلحدة واتملية العامة لألمم امعية للجائنالستثا

 إعدادها في عيو، ور٢٠١٥ – ٢٠٠٤ ماعوألة للمل العربية للطفوعلا ةطخوع رشمأيضاً ب
وقد تم إطالق . ةركاة والمشلطفل في البقاء والنماء والحمايا قوقح كوناتمكامل ت ولشمو

 تحت رعاية جاللة الملك عبد ٢٠٠٤الخطة الوطنية األردنية للطفولة في شهر تشرين األول 
 .اهللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبد اهللا

  

 ةمبكرل اةلوفطلاتنمية ل يةنلوطل ام العةوخط ٢٠٠٠ لعام ةالمبكرة الطفولة  تنميإستراتيجية - ب
  : ٢٠٠٧– ٢٠٠٣ اموألعل

 
ل وق الطفقحنية بعلممية اوحكير الغ تمنظماالن مع تعاول الجهات الرسمية الحكومية باقامت -٢٩

، ٢٠٠٧–٢٠٠٣ لألعوامة مبكر الفولةتنمية الط لوطنية لمخطة عو  وطنيةإستراتيجية بإعداد
ت هذه ولا تنقدو ،فنيسوالي نظمةن ممدعم بو، ةسرأل اتحت مظلة المجلس الوطني لشؤون



  ١٢

ه ذه ضتعرااسيتم س و،لةالطفواألبعاد المختلفة لمرحلة  يطغت ئيسياًر اًورحم ١٤ اإلستراتيجية
 وأوقات التعليم"من هذا التقرير حول ع  السابصلفي الف ليصفت من البشيء اإلستراتيجية

 .ةرمبكلاولة لطفااية عرى رق إل التطعند، "الفراغ
  

 خالل للعم اةرازها وتردأصالتي ل  األطفاملعل اشك أوأسلى أ للقضاء عةوطنيال ستراتيجيةاإل - ج
  : ٢٠٠٣ طباش شهر

 
رقم ة الدوليل  العممنظمةتفاقية عتها إ وضيلتا ئبادملا  علىاإلستراتيجيةذه ـه زرتكتـ -٣٠

، هايلضاء ع للقورية الفواإلجراءات فالطل األمل عكاش أأسوأر ظح نأبش ١٩٩٩ ةنسل) ١٨٢(
 يةتفاقعلى إ و،)٥٢ حةصف ١/١٠/٢٠٠٣ خريا ت٤٦٢٣ية رقم مرسلا ةيدجرلا ددعي ف ترشن(

نشرت في (ستخدام  لسن االاألدنىد بشأن الح ١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(رقم دولية لا لمظمة العمن
 :ليي ما ئلمبادهذه ا مهأ، و)١٩٩٧تموز  ١٦خ  تاري٤٢١٩م رقرسمية الدة جريال عدد

 
  .لااألطف لمعل كاأش سوأأفي   دون انخراط األطفالالحيلولة -
 عمـل ال   األطفال من أسوأ أشك    لشاتنالئمة  اللموا ةيرضروالاشرة  بلم ا ةعداسموفير ال ت -

  . اجتماعياًم ودمجهم تأهيلهةوإعادال األطف
ـ التع ىلعال عمل األطفال     أشك  من أسوأ  نلمنتشليال جميع   و حص ضمان - ـ  ميل  يناالمج

  .اًئمالمو امكنم كلذكان  اثميحي نهمب الدريتى الي وعلسااألس
  .معهماشرة بم ت صالوإقامة طرمخاللل خاص شكب ينضر المعلفاطأل اتحديد -
  .بارعتال اعينبيات لفتااص بالخ لوضع اذأخ -

  

  :٢٠٠٦ –٢٠٠٤ مواعلأل  وصندوق المعونة الوطنيةاعيةماالجت ةيالتنمة  وزار إستراتيجية- د
  

 ،افوأهد ،ةلورسا ،ةيرؤعلى االجتماعية  ميةنالت خطة اإلستراتيجية لوزارةلا شتملتا -٣١
رامج تخص األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية، وقد توخت اإلستراتيجية ت، وبساايوس

يتها في تحقيق انجاز متميز لتحسين رؤإعطاء الطفل األولوية في كافة برامج التنمية، وتمثلت 
ل الذي فاكتمالمنتج ال منع اآلمتجالم وينكين واالرتقاء بالتنمية االجتماعية لتنة المواطياح وعيةن

ينعم بالحياة الكريمة، ويسهم في عملية التنمية المستدامة، في حين تمثلت رسالتها في االرتقاء 
بالعمل االجتماعي التنموي وتنسيقه بين الشركاء وتطوير السياسات االجتماعية الشاملة المتكاملة 

ين نوعية األسرة واألفراد، من لتنمية المجتمع، وضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في تحس
خالل استثمار الموارد البشرية وتطوير قدراتها، وتوظيف المعلومات والمعرفة لترسيخ عملية 

  .التنمية المستدامة
 



  ١٣

 المتمثلة في تعزيز أهدافها بلوغ إلى االجتماعية ميةنالت  اإلستراتيجية لوزارةتسعى الخطة -٣٢
، وتحقيق العدالة اإلسالميةلقيم والمثل العربية والمعتقدات  مع ا انسجاماًاألردنيةالهوية الوطنية 

 االجتماعي، والتصدي للتحديات االجتماعية، واالستثمار في القدرات البشرية، وتعميق واألمن
 الخاص، والعمل واألهليالوعي المجتمعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع الحكومي 

عة من السياسات من بينها أن  على مجمواألهدافكز هذه على تشجيع المبادرات التنموية وترت
 . ستثمار في الموارد البشريةأساس اإلبرامج التنمية باعتباره  في األولويةللطفل 

  

  : ٢٠٠٢ لعامن أقوى، ل أرد اجلفقر مناكافحة لم ةوطنيال اإلستراتيجية -هـ
  

 بإعداد ةيمة وغير الحكومع القطاعات الحكومياعية بالتعاون مة االجتية التنمرامت وزاق -٣٣
وقد اشتملت اإلستراتيجية على ستة . اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وإطالقها للعمل

  :عناصر هي
  . من صندوق المعونة الوطنيةر المستفيدةسألل  المتكررةةنوعملافع سقف ر -
  . الفئات التي يرعاها صندوق المعونة الوطنيةإلى ات جديدة فئإضافة -
  .يلميكالتل الدخ امنظ قطبيت -
  .ةة الوطني المعونمجت لبرانادة بيااعطوير قت -
  .عون االجتماعيالناديق صجهود  توحيدلسعي لا -
  .رقفلا ةل مشكلمعالجةة ة وطنيظموير أنتطالسعي ل -

  

 إلى ١٩٩٧في عام % ١٤,٤٠ معدالت البطالة من تتذبذبونظرا لتكامل هذه االستراتيجية فقد 
في % ١٤,٢ إلى ١٩٩٧في عام % ٢١ وكذلك تذبذب معدالت الفقر من ٢٠٠٤في عام % ١٢,٥
  .٢٠٠٢عام 

  

    :٢٠٠٩-٢٠٠٥اب بنية للشط الواإلستراتيجيةمشروع  - و
  

نية للشباب بالتعاون مع برنامج األمم طتطوير اإلستراتيجية الوبقام المجلس األعلى للشباب  -٣٤
ة من كافة القطاعات والجهات الرسمية واسع المتحدة اإلنمائي ومنظمة اليونيسف، وبمشاركة

ي وعامل كراشتمد مشروع اإلستراتيجية على النهج العتوا. لشباب أنفسهماوغير الرسمية ومن 
 عس تعلى ٢٠٠٥اب بية للشنطالومل مشروع اإلستراتيجية توقد اش. حساسية النوع االجتماعي

ات الفراغ، والبيئة، والعمل، دريب، والصحة، والترفيه وأوقتوال التعليم: ر إستراتيجيةومحا
ئل ساوو، والثقافة نةاطمومدنية والالق قوشاركة، والحلم واة،وتكنولوجيا المعلومات والعولم

 أنا"  انتحت عنو ٢٠٠٥ عام ائلو أفياإلعالم حيث من المتوقع إطالق هذه اإلستراتيجية 
ر كانون الثاني ، علما بأن مجلس الوزراء وافق على اإلستراتيجية في مطلع شه"ردنألا

٢٠٠٥. 
 



  ١٤

رؤية جديدة للتنمية  "٢٠٠٦-٢٠٠٤ية لألعوام عواالجتما قتصاديةخطة التنمية اال - ز
  ":المستدامة

 
ر الكلي لخطة طااإلكل من يتناول الفصل األول  هذه الخطة من فصلين رئيسيين بحيث نوكتت -٣٥

الرؤية واف والسياسات واألهد اإلطار هذا إليها دالعمل الذي يشتمل على المنهجية التي استن
 حاور رئيسيةم ةعبرأالقطاعات الرئيسية التي تم تصنيفها في  العمل لكافة طةوخ ،ةالتنموي

ية، وتنمية المحافظات ومكافحة الفقر اسية الموارد البشرية والخدمات الحكومية األسمنت تتضمن
فصل على لا اذه لاشتمكما . والسياسات، والتمويل يمسسي والتنظيؤالم والبطالة، واإلطار

. ٢٠٠٦-٢٠٠٤ واالجتماعية لألعوام رامج خطة العمل االقتصاديةباريع ومش ليلخطة التمو
صل الثاني للخطة فيحتوي على قوائم بكافة المشاريع والبرامج التنموية التي سيتم تنفيذها فلا امأ

 .ل والبرامج الزمنية الخاصة بهامعلدمة، وخطط ااالق خالل األعوام الثالثة
  )مرفق نسخاً عن االستراتيجيات المذكورة ( 

 
   لمستقلةا هياكل الرصد  :سادساً 

  

يعتبر  ية،تفاقالاتنفيذ  محرز فيللتقدم اا قييمد وت لرصلةتق مسسسة بإنشاء مؤجنةلالصية وت  -٣٦
لرصد وتقييم تنفيذ اإلتفاقية على مستوى المجلس الوطني لشؤون االسرة المظلة الرئيسية 

ب موجب ٢٠٠٢م ا عواخري أف سسأ ت الذياإلنسان قوقوطني لحل االمركزو قومالمملكة، كما ي
 تية ذارابتع ابشخصية متعتت ةقلتسم ةينط وةسسؤكم ٢٠٠٢ املع) ٧٥ (مرقن المؤقت انوقلا

ية اسسيالات الفكرية وليعا والف ممارسة األنشطةيل تام فتقالس وا وإدارييل مالقالاست
ع على تقي وزات التا بمهمة مراقبة التجالمركز ن بحيث يقومسانمتعلقة بحقوق اإل الواإلنسانية

ولية لدا تاياقفة واالتيدنرألا نيناولقار ووتدسلاب جموبة وللمكفا ةعاملت ااحريل واانسإلن اوققح
ز الوطني أعماله ركلم اا، وقد باشريهلع زتجاولوقف أي  ويسعى يها،ن علد األرقداص تيال

منظمات غير ال والمستقلة اتعدد من المؤسس  في اعمالههرفدت ٢٠٠٣ نراحزياية شهر  بدفي
 .فلطلوق احق في ذلك  اإلنسان بمابحقوق أعمالها ق تتعلي التية واألهليةمحكولا

  
شر ن  علىلعملة، العامت اريالحن وااسإلنق احقو عزيزة وتيما حفيص أهداف المركز خلتت -٣٧

 قوقح الوطنية ذات العالقة بعاتالتشري  ومتابعة رصدونسان، حقوق اإلئ داب موتعزيز
 نساناإلقوق على ح عقت يهاكات التتنالاة ومتابعرصد   عمل المركزآليات أهم تشملو، انإلنسا

ى إلنسان والعمل علوق ا حقة بانتهاكاتلقتع الشكاوى المتلقيو ، في المملكةالعامة والحريات
 وإعالن م،ليعل التحامرميع  جفيحقوق اإلنسان  مبادئ سلتدري السعيو ،هاارإزالة آثوقفها و

  .فلالطوق منها حقض نمة وكلمملانسان في إلا قوقحيا بقضالقة متع القفاالمو
  



  ١٥

 ةعلقمتال متابعة الشكاوى  لما ذكر بمهمة الوطني لحقوق االنسان باإلضافةالمركزكما يضطلع  -٣٨
  :عمله وذلك من خالل القيام بما يلية  نطاق واليفيل دختي تق الطفل الوبحق
ق اطمن نض خلدتي تلوا لطفل اق بحقوقةعلتلمكاوى اشال في عاتابمتو قاتيتحق جراءإ -

  .زكرم اللمع ةيووال
 .فل قوق الطحلقة بعئل المت بشأن المسامتابعات إجراء -

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

 .أهميتها دراكإل هدفستر المجمهو الطفل وتشجيع البحقوق الوعي نشر -

 وإجراءل فط القوق حميلعتب لقة المتعجمابرلاغة ايص يف ةروشمل وادةعاسملم اتقدي -
 .كبذل لقةعلمت اثوحلباوت ساادرال

 تقديم المساعدة القانونية أو فللطق ا عن حقوفاعدللة م القانونية الالزاإلجراءات اتخاذ -
 . للطفل الممكنة

 المساعدة قديمت تال حافيى ولدعا اعرف لقب ةحل المصاأو الوساطة عمليات إجراء -
  .ةضائيالق

  .بالمركز اصةخ الةيفيرلتعاية لمطوا، وساننإلاي لحقوق لوطنا زكمرلقانون ا ) ٣(رقم  مرفق
 

  ةزناوممن ال درالمواص يتخص: اًعبسا
  

المصادر توفر سب يق االتفاقية حلتطبامة لعا تهاوازنمد في  بنويةدناألر ةومالحكتخصص  -٣٩
ر ويلتط اتهزنموان  كبيراً ماًجزء يةاعتمج االميةنالتارة زفعلى سبيل المثال تخصص و، ةيالالم
رعاية واألطفال ال ويةلحمال نيحتاجملا لطفاأل ايةورعا رةبكماللة فوطالع اطقمقدمة لل اتامدالخ

تعاون  اتاقيتفاقد معها ع وتقدم الدعم المالي للجمعيات المتخصصة وت،أصحاب اإلعاقات
تعزيز لات غير الحكومية هجلا عمعاون تبال تاطاشنمج وارب ذ على تنفيل، كما تعمةراكوش

بالعدالة الجنائية لألحداث المتهمين ة اصلخ الدولية ااتهدعاوالمتفاقيات يقه لالردن وتطبتزام األلا
 ءاسنلالستقبال اماية  دار حأثيثوت يزهجتمن  تهاءنإلل جهود ياًل حاذلبوتبمخالفة القانون، 

 .٢٠٠٥وأطفالهن المرافقين لهن، المتوقع افتتاحها في مطلع عام  اتعنفملا
 

   من نظام التأمين الصحي المدني ٢٠٠٤لعام ) ٢٦(المادة )  ٨٣( رقم قرارال م إصدارت -٤٠
 ةماة هطوخالذي يعتبر  ،صحي بالتأمين الالسادسة نل األردنيين دوفاجميع األطل وشمالمتعلق ب

باإلضافة للمخصصات الطفال وللشريحة المحتاجة من المجتمع الرعاية الصحية ل لجام يف
 .األخرى لتنفيذ البرامج الصحية الخاصة باألم والطفل

  

رعاية صحة االم الحامل وصحة الرضع جزءاً من موازنتها العامة لوزارة الصحة تخصص  -٤١
 انعكس في المراكز الصحية والمستشفيات، الذيتوسيع وتحسين الخدمات المقدمة  ولواألطفال

 .األطفالتحسن مؤشرات وفيات عنه 



  ١٦

  

 المعرفة اقتصادجل ليا على مشروع تطوير التعليم من أتعمل وزارة التربية والتعليم حا -٤٢
 حيث جاء هذا المشروع ٢٠٠٨-٢٠٠٤عوام  لأل وربط المدارس بشبكة اإلنترنت"ERfKE"الـ

ربوي الذي يسهم بفعالية في بناء  الثاني في تشكيل النموذج التعبد اهللالتحقيق رؤية جاللة الملك 
إعادة دوالر لتطوير التعليم وذلك ب مليون ٣٨٠االقتصاد المبني على المعرفة، وتم رصد مبلغ 

مي واإلداري توجيه أهداف السياسات التربوية واإلستراتيجية التربوية من خالل اإلصالح الحاك
توفير ونسجم مع اقتصاد المعرفة يات التربوية لتحقيق نتاج تعليمي  والممارسوتغيير البرامج

تنمية االستعداد للتعلم من خالل تعليم الطفولة وبيئات تعليمية مادية داعمة للتعلم النوعي 
 .المبكرة

  

ة األمان االجتماعي حزمبرنامجها ل نمءاً ضزتخطيط والتعاون الدولي جلرة ااوزت خصص -٤٣
 .ةيرقفالق اطالمني  فدارسلم المدرسية ألطفال ابالتغذيةيتعلق 

  

 جهات عديدة أخرى المخصصات لبرامج ثقافية إلى باإلضافة عمان وأمانةتوفر وزارة الثقافة  -٤٤
 .لألطفال ومراكز وحدائق وأنديةوترفيهية ومكتبات 

  

حوالي  )٢٠١٣-٢٠٠٤( في الخطة الوطنية االردنية للطفولة  المبالغ المرصودةيبلغ اجمال -٤٥
 إلىتسعى الحكومة حاليا % ٣٠والباقي % ٧٠ود متوفر منها ومرصدينار أردني  مليون ٨٠٥

ة مثل بعض برامج الخطة فتلمخة اللوفطلا  برامجلتمويلن لييودل انيلمانح من خالل اتوفيره
 .لفالط ايةموح ماءنء وقا بققتحي لتالوطنية الثانية للطفولة وغيرها وا

  

  يةقفاتال تعميم امجال في التدريب  :ثامناً
  

ت ا ورشبعقد  األردنفي يةوللدنظمات ام مع النواتعالية بموكحل وغير اوميةحك التئاهيتقوم ال -٤٦
ي لين فاملع ا علىالتفاقية الدوليةابتعميم  وبحقوق الطفلعلق ت تتاندووات رحاضل وممع
 ن،سييفلنن ايدشالمرن، والتربويي ينالمشرفتربوية كالواعية تملموكل إليها التنشئة االجات ايئالب
 ذه هوتسعى، ةيموكلح ارئاودلك موظفي الوزارات واوكذل ة،ئي الجناةلادعلا ةهزوأج، سينرلمدوا

كما أنشئت .  سارمدالوالجامعات  ل في مناهجوق الطفق حفاقيةات مبادئ لدخا إلاًاليح اتلهيئا
ين بعض المنظمات غير بن واعلكة بالتدارس المم معضفي بة مدرسيل انسانإل ا حقوقنوادي

 .التعليم وتربيةالة زارالحكومية وو
 

تدريب  مجال الريبية فيتد أدلة اإلنسانق  وحقوولةفالط الجي م فلةام عتيئاه دةرت عدأص -٤٧
 ملصقاتالومطويات ة والبي المكتواألجنداتمات رزناباإلضافة إلى إصدار ال.  الطفلحقوقى عل

مملكة لافظات احمافة لى ك عةفاوزع بكثفل وتلطاحقوق  يةقااتف ن عوماتل تنشر المعلتيا
 : ما يلياقسيلاذا  هيمثلة فألا ضعبمن  ، واسهارمدو



  ١٧

ف على التعري زة ركدوري ال"براعم"ن مجلة مصاً  خا عمان الكبرى عدداًأمانة إصدار -
  .طفلاقية حقوق التفبا

 بالتعاون بين منظمة اليونيسف وبعض المنظمات غير  خاص باالتفاقيةملصق إصدار -
م ويب الًاتفاح يةميولف احلص ا ضمنهة منخسنرين ألف ة وعشمائ عيوتوز الحكومية

  .١٩٩٨ كانون األول ١٠ لمي فيالعال فالط
وى ست معفري ف اإلنسان ي لحقوقالوطن زركتدريب في المالية والتوعوحدة إسهام  -

  .لطفالق وف بحقريتعلا هان ضمنوماالت جمة ال كاففي اإلنسانق ه حقوجاتي وعلا
  

 خاللن  مفل الط عن حقوقشر الوعيي مجال ن فرة العمل وحدة عمل األطفال في وزاساهمت -٤٨
وهو  ائل اإلعالمالفنون ووسربية ولت عبر اال األطفوقالذي يدعم حق) صرخة(امج سكريم رنب

 )آيبك  (IPEC لافطألى عمل اللقضاء عل دوليج الامنربا الهقطلأ ةيتماعجاو تربوية ةردمبا
ب بالشرة اه المبادفة من هذهد المستتضم المجموعات و،لاطفل األمل عا حيوعيةت للةكأدا

ظامي، وتساهم وزارة التنمية االجتماعية بدور لنت التعليم النظامي وغير اساؤسبمالملتحقون 
 .وقائي وعالجي اتجاه األطفال المعرضين للخطر من خالل برامجها ومشاريعها

 
 ٢٠٠١ عام منظمـــة األمــم المتحدة لرعاية الطفولةا هأجرت  دراسةتائجأظهرت ن -٤٩

 ١٠ (يةرلعمائة فلي ا فبشبالا من% ٦٦ أن عامةل اإلحصاءات اةئرا دعمون عاالتب) سف ونييلا(
، مما )كورذ% ٥٨ر٧ وإناث% ٧٤(فل الطقوق  حة أنهم قد سمعوا باتفاقيذكروا قد )٢٤ –

   .اقيةيم االتف تعمارمفي مضل ز مقبوجا انر إلىيشي
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  فلطتعريف ال -٢

  )١دةالما(
  

   :ةقيفاتانسجام تعريف الطفل مع مبادئ اال :أوالً
  

 نس الشروطية ولدول ايةتفاقالا فه فييرع الوطنية مع تالتشريعاتفي  ينسجم تعريف الطفل -٥٠
: بأنه منه ٢ ادةم الالطفل في فرع ي٢٠٠٤لسنة الطفل ق وانون حقق مشروع، كما أن الدنيا
ما ورد ع نسجم بدوره أيضاً م يالذي ،"أنثى وان أ كره ذكراًم من عشرةمن لم يكمل الثامنة ع"

 يلفصبت  ذكرتينناقومن ا هرغيو اثدحأل اوقانون نيون المدنقالفي التشريعات االردنية كا
 .يلو األرقريالتن م) ١ لفقرةا( في بركأ

 
  :وسن الزواجت عاريش التيف نيسنجلا نيب المساواة :اًثاني
  

،  السن الدنياطبة لشروسين بالنسين الجنب اواةلة المساكفالعمل على ة جنللأوصت ا: توصيات  -٥١
ستثنى ي نا، وك)النوعي (يسنالج والحياد  الجنسيناواة بينمسية تعتمد الالتشريعات األردنن إ
 مؤقتلان وناقالب بموجه ديلعتم الذي تو)  للذكور١٦وناث إل سنة ل١٥ (اجن الزو س ذلكنم
 .نيسلجنل سنة ١٨ بحليص ٢٠٠١سنة ل ٨٢ قم رصيةلشخال األحول

 
٥٢- بأن سن حضانة الصغير في كنف أمه تمتد حتى سن البلوغ، إال أن أيضا في هذا الصدد ذكر ي

ختلف من طفل آلخر، لذا فهناك جهود من بعض المنظمات غير الحكومية لرفع سن البلوغ ي
حسب  سنة لكال الجنسين باعتبار هذا السن هو الحد األعلى للبلوغ ١٥ سن حضانة الطفل إلى

   .علماء الشريعة من ه العديدما اتفق علي
  

  :ئيةزاج المسؤولية السن :ثالثاً
  

 ذلك إزاءها وقلق زائيةسؤولية الجم النلس غالبلض افاخنالال وح: تساؤل اللجنة -٥٣
 ال " أنه منه ب٣٦ المادة يف ٢٠٠٢ته حتى عام  وتعديال١٩٦٨ ة لسن٢٤رقم   األحداثقانوننص  
 ي ذلك فيدة بماهات عدجت ماقوقد ". لفعل افراتقين ا حهرعم من عةبتم السا ي من لمحق جزائياًالي

 ع عدد من بوض وذلكداثح األانونيل قلحث على تعدلفة ثد مكجهو ب،يةمحكور اليت غانظمالم
قاً فوفابعة، سلا من دالًب رةعش يةنثاالل إلى طفزائية لل الجةالمالحقاالقتراحات من ضمنها رفع سن 

 ةمسخاال(سن البلوغ  عرـشلا هاءفقـ  كثير مندتمع يئيةزالج اةحقالملا نسل ةيعرشلصول األل
، علماً بأن مشروع قانون حقوق الطفل تضمن فقرة حول رفع ئيةزالجقة االحملسن اك) رةعش

  .المسؤولية الجزائية إلى عشر سنوات
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  : المبكر والقسري الزواج:اًرابع

 
 ةسببأن ن ناهلجدول أد ا يبين:يربكر والقسملا جاوزكافحة الود لمه الجذلحول ب نةصية اللجتو -٥٤

 دعتقيالذي و رةألخينوات اس سمخضح في ال انخفاض وانة فيس ١٨ ن تحت سالفتيات زواج
دل ي علذا ٢٠٠١ة نسل ٨٢ مت رقؤقمالة يصشخالل واحألانون اق بصدوربأنه مرتبط مباشرة 

 على موافقة منه) ٥ (دةاملا يفوجب لكال الجنسين والذي أنة س ١٨ ليصبح ن الزواجبه سبموج
  .الزوجة على عقد القران بوجود شاهدين

  
  ٢٠٠٤-١٩٩٨ ماوعألل ما ع١٨ نماقل  بأعداد المتزوجات وعمرهن إحصائية

  

 ل من والعمر اقالمتزوجات عدد  ةبسالن
   عام١٨

 نظرلي بغض ال الكلمتزوجات اعدد
  عن العمر

  السنة

  ١٩٩٨  ٣٧٦٨١  ٧٥٨٥  %٢٠ر١
  ١٩٩٩  ٣٩٨١١  ٧٨١٣  %١٩ر٦
  ٢٠٠٠  ٤٢٤٠١  ٧٨٩٢  %١٨ر٦
  ٢٠٠١  ٤٤٦٩٩  ٨٢٣٦  %١٨ر٤
  ٢٠٠٢  ٣٩٩٦٣  ٥٧٢٩  %١٤ر٣
     ٢٠٠٣  ٤١٥٩٨  ٦٢٨٤  %١٥,١  

٢٠٠٤  ٣٣٣٦٥  ٥١٥٠  %١٥,٤٤  
   ٢٠٠٤، ةيدنلما لألحوااة دائر: المصدر

 
 ٢٩ر٣األول قد بلغ  واجلز وقت امتوسط العمربأن  ٢٠٠٢عام  الكتاب السنوي لتدل إحصائيات -٥٥

 رة بصونيسنجللزواج ر المع طسوتارتفاع مإلى  يشير ما مة لإلناث،ن س٢٦ر٨ وللذكورنة س
 ماع نةس ٢٦ نم(لذكورلت انو س٣ رادي بمقضامخيرين من القرن الألقدين العخالل اة ملموس
ين معاالن بية ن س٢٧ إلى ٢١ من(ت لإلناث انوس ٦ بلقام، )٢٠٠٢ام عسنة  ٢٩إلى  ١٩٧٩

 ).نريكولمذا
 

 بالتعاون بين دائرة اإلحصاءات العامة واالسكوا ١٩٩٩نتائج دراسة إحصائية أجريت عام  تشير -٥٦
 بين الريف والحضر في معدالت سن الزواج كبير تقارب إلىوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 في )%١٥,٤( في الحضر و)%١٥( ١٩٩٤ بلغت هذه النسبة عام إذ. للنساء دون سن العشرين
 .الريف



  ٢٠

زارة الصحة واللجنة الوطنية اعية ووالجتمة ايتنملرة ا كوزات المؤسسات والوزارابعضم تقو -٥٧
، بحمالت للتوعية في كافة وسائل اإلعالم يندملا ت المجتمعامظنم ضللسكان وبالتعاون مع بع

 . معجتالمرة وسألالى  عيةسلب الآثارهو، حول المخاطر الصحية واالجتماعية للزواج المبكر
  

   : اإلعدامعقوبة: خامساً
  

 على قةشاشغال الم باإلعدام أو األ يحكال" نه أبث النافذ احدألان و من قان٣٦/٢حددت المادة  -٥٨
 كما ال من عمره، رةمنة عشاثالدون ل طفالى لع دامعإلا ةبز فرض عقووجي ال ه أنأي ،"دث ح
ن ن بأنوقاالنص يه، حيث رشنة علثامون ا دفلالطلى اة علحيا بس مدىلحاة وبقع ز فرضوجي
 نأ ىل، عسنوات ٩–٣ من " جازتحا" ح ـبصتلث دلحـ لاةيـحلا ىد ملحبساخفف عقوبة ت
 .ةماعيتجالا ةرة التنميازز وي أحد مراككون ذلك في

  

  :سن العمل: اًدسسا
  

٥٩- ة بدال من رعش ةثامنى ال إلرة والمضرة بصحتهع الطفل من القيام باألعمال الخط سن منفعر
 ١٩٩٦ سنةل ٨قم رمل ع الانونقمن  )٧٤(نص المادة  ك بتعديلالسابعة عشرة، وقد جاء ذل

 لعمل  الوطنيةراتيجيةستإلا "ا تضمنته ممع ماًجاسناوذلك ، )٢٠٠٢ لسنة ٥١رقم (وتعديالته 
 هو افقاً لمولمنع القيام باألعمال الخطرة ة عشر ثامنةلإلى ا فالطأل ان عملسرفع ب "لاألطفا
ق دصاي لت واالطفألال ل عمشكاأ وأبأسلقة علمتا ١٨٢قم لية رودال ل العمةيقباتفاه ليعص منصو

بصحة ة ضرلم الخطرة واالألعم اهيةاة مياقفت االهذه حددتيث ، ح٢٠٠٠ مها األردن عاليع
 .عماله األ بهذام الطفل وال تجيز للطفل القيمةوسال

والمضرة بالصحة   طرة أو المرهقة أخ الالمألعخاص با قرار صادر عن وزير العملال )٤( رقم مرفق
  ).١٩٩٧لألحداث لسنة 

  
  ة المسلحالقوات لدى التطوعسن : اًسابع

  

من ) ب/ (١٣ والمادة ١٩٧٢لسنة ) ٢(من قانون خدمة األفراد رقم ) ب/(٥اشترطت المادة  -٦٠
 على عدم جواز تجنيد من لم يكمل السادسة عشر ١٩٦٦لسنة ) ٣٥(قانون خدمة الضباط رقم 

كما أنه ال يشارك في العمليات العسكرية أي . عة عشر بالنسبة للضباطبالنسبة لألفراد والساب
 لبقإيقاف التجنيد الطوعي  فضالً عن أنه قد تم جندي، إال بعد بلوغ الثامنة عشر من العمر،

 حثت على عدم تجنيد األطفال دون قد لافطألية لعمل انطولا ةسنة، كما أن اإلستراتيجي ١٨ نس
، علماً أن العدد االجمالي ألعمار ١٨٢ رقمال ألطف عمل الاكش أسوأاقية أفتوفقا ال ةرشثامنة عال

 ٢١ عاماً بإستثناء ١٨جميع منتسبي القوات المسلحة االردنية من عسكريين ومدنيين تزيد عن 
 . من المدنيين٤ من العسكريين و١٧ عاماً منهم ١٧ أعمارهم تزيد عن افرد
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   العامةالمبادئ .٣

   )١٢، ٦ ،٣ ،٢ المواد(
 
   )٢المادة  ( التمييز عدم :والًأ
  

لوالدة ضع عند اووالجنس  ال أساسعلى ييزمالت منعل لةلفعاير التداباتخاذ إحول توصية اللجنة  -٦١
 :يليا منورد  .لميادين بما في ذلك إدراج المساواة بين الجنسين في الدستوري جميع اف

 لدسـتور، ا السادسة منالمادة حسب نص ألردنيا رتودسالفي م زأ ملدب كمييزتمالم بدأ عد مدرو - أ
اء  ونسلرجا  مني المجتمع األردنتئا ففةاك اًطبخامور ستلداي فد رالوايز ميالت عدمأ بدمء اجقد و
ها الجنسين ويفهم منها ضمنا المساواة بين ن يقصد بلمواطة اكلمى أن  علعالوة، تمييز نماو دلاأطفو

 دورو ةلاح ي وفن،ينافة القوي على كالدستور ا النصومسيو ،راًصي النص حفرد ت  لمنالجنسين وا
  . تهايردستوعدم بها لمل عال  عدمجبتور يودسل لةفخالة مونينانصوص ق

  
 الفقرة( روستدلا نم ٦ في المادة ردا وم ٨ دول البنألاصل فال في ١٩٩١ لعام الوطنيالميثاق   أكد-ب

  ).يلثاناير ر التقنم ١١-٩لفقرات واولي لتقرير األن ام ٤
  

، نسيجناركة بين المشالمبدأ  ٢٠٠٢ ماع ةيمساة يكلم بإرادةدرة اصلا  أوالًندرألا ثيقةت ودكأ - ج
عي اماجت فقوا ت،الًأو نردألا ":يلي  ماعلى  مفاهيمها العشرةناني ضمث الومفهم الفيت صن ثحي

، أوال األردن“لث على الثاوم فهلما في  نصتكما، "...تاعاموج أفرادا ،واألردنيات األردنيين ينب
 همربامش وعنتم رتتحوت ايدنر واألدنيينع األريمني لجلوط اسيجلنا ني على تمتتعمل ةقبوت
  ...".مهعر وأعراقهم ومشامجاهاتهتهم واولصوا
  

و س أنجلون أو ا اللأور ص العنأساس طفال على بين األييزدم التموانين األردنية مبدأ عالق تؤكد - د
 يةربوتت الا والتعليمظمة واألن١٩٩٤ لسنة ٣ رقمليم تعية والربون التانومنها ق يند الأوة اللغ

 في ٢٠٠٣ام ع للةيونالقانات عنونية قسم التشرياون القؤ الشإدارةن  عةردصالا) رش ععبارل اءزالج(
" أن  ىلـ عية والتعليمون الترب من قان الفـرع ج٣المـادة  ــتص نإذ ،وزارة التربية والتعليم

ى دمبضلون افتة وييداصتقالوا ةيتماعجية واالاسي الستبااجوالو قوق الحين فواوتسن مويردنألا
ق ـ حية والتعلـيمة اجتماعرو ضربيةرالت " وأن، )١ند الب ("همئاتمناوهم جـتمعهم لمئاعط

 :يليما  على ب منه / ٢لمادة  نصت اكما) . ٦البند ." (يةدراته الذاتقه وتبلياق قف ولـكع لجمـيل
  ".ع مجلنى واثملعلى ا درفملا لقط يام ك،ثؤنكر الم يشمل لفظ المذونانالقا  هذلغايات" 
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 :ةيلتاالمجاالت لا يف زييالتم ق الطفل حول حقواؤالت لجنةتس -٦٢
 
   :اجو الزإطار خارج المولودون األطفال -أ

  
طار الزواج ال ترد في التشريعات األردنية نصوص يستدل منها أن األطفال المولودين خارج إ -٦٣

 فهم يتمتعون بالحق في التعليم ،ق التي يتمتع بها األطفال من زواج شرعيوحقبالال يتمتعون 
بعض التشريعات األردنية تعطي الطفل الشرعي حقوقاً تختلف عن إال إن ، لجنسيةاوالصحة و

 فقانون األحوال الشخصية يعطي الطفل الشرعي . وق التي تعطيها للطفل غير الشرعيالحق
الحق بالنسب والميراث والحضانة والنفقة بينما ال يعطي الطفل غير الشرعي مثل هذه الحقوق 

 نظرا لعدم معرفة أبوي الطفل وان كان يعالج الموضوع بطريقة أخرى ،لتعذر القيام بذلك
كتسجيل أمالك الكافل أو الحاضن باسم الطفل قبل الوفاة أو بعدها من قبل الكافل نفسه أو من 

 .وفاتهصية يوصي بها الكافل خالل حياته ليتم تطبيقها بعد خالل و
  

 عيرشلد غير الووملجيل اتسل وردت في نصوصه إجراءاتعلق بقانون األحوال المدنية فقد وفيما يت
 ).٢٢ و٢١ و٢٠ و١٩(وذلك وفقاً لما جاء بمواده 

 
 )٥، ٤(لفقرتين  في ااجوزل ان خارج إطاريدولومل افالطردني وضع األألشرع ام الجعالكما و -٦٤

 ) ١٦فقرة ال(لي وألير اقرت ال فيهلصيافت  أوردتتيل، اجنسية األردنيالن قانو من ٣مادة المن 
 ةكمملالذي ولد في ل الطفلا نأعلى  هذا القانون من) ٣( لمادة الفقرة الرابعة من اصنتحيث 

 تسب، يكهة ليسنج ال أو ةيسنجلا لوهجم وأبردنية األ جنسيةال  تحملأممن ة الهاشمية يردناأل
ق ون حقو مشروع قاننم) ب( الفقرة ٤المادة الى  ككذلكما تجدر االشارة  .ةيندراألة يجنسلا

 .لفب الطسنة إلثبات يلمعل الئلوسا اع جمياستعمال تنص علىالتي  ٢٠٠٤ لعام فلالط
  

  : األمهات فيما يتعلق بالحضانةحق  -ب
  

  علماًالحضانة، في لف الط حقيل الشخصية فاون األحوـمن قان) ١٦٦-١٥٤(  المواد بحثت -٦٥
ي فو) ٧٣فقرة لا (١٩٩٣ألولي، ا ندرأل اتقريرتفصيل في ـ بالت ذكر قدداوالم هذه ن بعضأب
 في لحقحب اع صاموضو) ١٥٤( عالجت المادة حيث) ٣٦رة الفق (١٩٩٨ ،لثانيار يرتقال

 ق في الحابحـ أصافيهعدد تي يتة الللحال) ١٥٧(لمادة  اضتعرن تحي يف  النساء،ن مضانةالح
 .ل ذكراً كان أم أنثىفطلل ةن الحضاي عندههي تنتلذا لسنا إلى )١٦١(المادة  رتشاوأ. ةالحضان

  

  :هاتيسنج ا المرأة في منح طفلهحق -ج
  

 لسنة ٦دني رقم ر األسيةجنل اونانجب قموبني أرد المتزوجة من غير ةيندرألارأة مال كلمت ال -٦٦
، إال انه لمعالجة الحاالت اإلنسانية التي تتطلب رعاية خاصة ئهاانا ألبسيتهح جنق من ح١٩٥٤
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تقوم وزارة الداخلية وبموجب تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء بدراسة كل حالة تتطلب منح 
الجنسية األردنية ألطفال األردنية المتزوجة من غير أردني بعد اتخاذ القرار المناسب بشأنهم 

 .نسانية لألم ومصلحة الطفل الفضلىبما يتالءم مع الحاجة اإل
 

ألم جنسية اح من جبتوست ةاصخ تبارات اعكانه أنية كومالح ريغالمنظمات بعض رى ت -٦٧
 زوجال وفاةحالة  كالصحيةعليمهم ورعايتهم انتهم وتض حمنن كلتتمالقاصرين طفال لألية األردن
ن رها ألاطراضوبالتالي  اهليقتطأو باره، أخع اطقنا ولجهومن اكمل تهرجهأو ،  األردنيغير 

 .  بعملية تربية أطفالها بنفسها دون مساهمة الزوجتاخذ على عاتقها مسؤولية القيام
  

 ا،ئهبناأل ايتهسنج نحمفي نية دألرأة ارالم  لضمان حقةيسن الجنونقال عديبت طالبةمال م منبالرغ -٦٨
ي أها  بدص ال يقاراتسية يبقى خاضعاً لعدة اعتبالجن وعوضمأن مية ترى سلر ااتهالج أن إال
عدم جواز ازدواجية الجنسية و ،نطقةلماد تسوي اسية الت السيلظروف كا،لافطد األض يزيتم

احتجاج بعض الدول على منح الجنسية األردنية والعربية بموجب قرار من الجامعة العربية، 
 ع م،لجنسيةاألطفال األردنية المتزوجة من رعاياها ألسباب عدم سماح تلك الدول بازدواجية 

 بعين االعتبار المبدأ الدولي المطبق في جميع أنحاء العالم والقاضي بمنح نسب الطفل األخذ
 .لوالده

  

  .فيةيرلا قاطمنلاي تيات فالفعليم  تإزاءزية تميية ال االجتماعيالمواقف  .د     
  

 األردنير ستون الدمل بأن ك نوضح : اتيفتلازاء تعليم ييزية إالتمل المواقف حوتساؤل اللجنة  -٦٩
 ،انويثوال، األساسي: هتستويامبكافة م يعلالتي  حقهن فللفتيات قد كفل ،وقانون التربية والتعليم

 قدة وإنما ينونا قصوصن إلى تجدن وإة زيتميية الماعيالجت اقفاومالد نتست كما ال. يعالجامو
  دالالتشيرتو .تدريجياًة التي بدأت بالتالشي توبكالم غير واألعراف ديلاقبالعادات والت بطترت

بلغ  تإذ، األميةت دالعمفي تحديد  امال مهماع  يشكلقد) ف ريوأ حضر (اإلقامة مكان أن الى
  .رحضال يها فتاليمث فالريف ضع ين فيسجنلات لدى عدالملهذه ا

 
فوق بأن عددهن ي الفتيات المقبوالت في الجامعات الرسمية إلتمام الدراسة الجامعية نسبتدل  -٧٠

 شيوع إلى باإلضافة، هذا  عدم وجود تمييزإلى وهذا مؤشر ،تلذكور في بعض الحاالعدد ا
 والتي فرضتها بعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وهي ضرورة اإلضافيةبعض المفاهيم 

 على توفير ماعية من أجل التعاون بين الزوجينعمل المرأة كأحد متطلبات الزواج االجت
 . ة لتكوين األسرةمتطلبات الحياة اليومي
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   :لحقوقباع متلتل في اافطألا  بينالتفاوتـ ه
  

 ةلممنوح اوققالح ناألردنييالتي تمنح غير نصوص  على بعض الة األردنياتالتشريعتتضمن  -٧١
في  أردنية لمدة خمسة سنواتر فسزات اوجنيين درير األغ لطفاألح امن: ن مثللألردنيي

على إمكانية منح  ٢٠٠٣ة نسر لالسف ازاتوانون ج ق ينصإذ. لخاصةا أو ةيناسنإلت ااالحال
جواز سفر أردني عادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله 

 .الجنسية األردنية
 

ذوي الظروف  طفالاألت ائة فاعدسم لدةدمج متعة برايحكوملير اة وغكومي الحسسات المؤتتبنى -٧٢
واألطفال   في نزاع مع القانون واألطفال أصحاب اإلعاقاتطفالاألواالحتياجات الخاصة وهم 

 .المحرومون من الرعاية األسرية والطبيعية واألطفال العاملون
  

ن يديلمستفا دد عيبلغحيث على المستوى الوطني  يستفيد االطفال االيتام من عدة برامج وخدمات -٧٣
في يتيم لاكافل امج نرب من و، ألف٣٥ برامج مؤسسة إدارة تنمية أموال األيتام حوالي من

ه ل عةبلتاا واللجان اإلسالميةف والشؤون والمقدسات وقاألا رةابع لوزالتا ةالزكاصندوق ة ديريم
من برنامج المستفيدين سرياً أعدد األيتام ومجهولي النسب والمفككين كما يقدر  ،)٧٧٥٠(

حوالي  الخيرية بون مع الجمعيات الذي تنفذه وزارة التنمية االجتماعية بالتعاةالرعاية المؤسسي
 ألف ٧١مساعدة لحوالي من صندوق المعونة الوطنية ، وذلك باإلضافة لما يقدمه  طفل١٣٠٠

 .أسرة أكثرها من فئة األرامل واأليتام
  

 لسنة ١٢اية المعوقين رقم قانون رع " أصحاب اإلعاقات وهو يوجد قانون خاص بحقوق -٧٤
 :ة  التالي الحقوقيؤكد علىالذي " ١٩٩٣

  

  . في الحياة العامة للمجتمعاالندماجحق المعوقين في  -
 .حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته -

 .حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهالتهم وحقهم في الرياضة والترويح -

 .حق المعوقين في الوقاية الصحية والعالج الطبي -

 . ناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسالمةحق المعوقين في بيئة م -

لتعلم حق المعوقين في الحصول على األدوات واألجهزة والمواد التي تساعدهم على ا -
 . والتنقلوالتدرب والحركة

 .حق ذوي اإلعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيـــل -

 .دمات المساندةحق ذوي المعوقين المحتاجين في اإلغاثة والخ -

  .حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم -
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تع إذ يتم. نينا في القواهلي عصومنصلحقوق التسابه اك اى األردني علطنوالم ا عجز يؤثرال -٧٥
 ١٢رقم  نيلمعوقا ة بقانون رعايعمال همنوحة لملما ةيرعادن بالرن في األمعوقيلألشخاص اا

ي فقهم ، وحلمناسبة لهمة ايئ البيرفوتو الطبيج العالعلى صول  الحم فيحقهك ،١٩٩٣ ةنلس
 ٤دة ا المتنص حيث متهرا قدب معساتنيبما عليم والعمل تالفي هم قوح امة،عحياة اللباماج ندالا
تستخدم مؤسسات : "ييلا على مأعاله  إليهر شالمة المعوقين اياعر نو من قان٢لبند ا) و (قرةفلا

) ٥٠ ( يزيد علىوال) ٢٥(عن  ملين فيهااعلص والشركات التي ال يقل عدد االقطاع العام والخا
  التخصص ما امالًع) ٥٠(لى  عاهنم ي وإذا زاد عدد العاملين في أ، واحداً من المعوقينالًعام

 مع طبيعة اإلعاقةعارض نوع يت  الأنعوقين على ملل نيلمن عدد العام% ٢ه عن تبسل نقت
على صاحب العمل الذي "من قانون العمل على أن ) ١٣( المادة نصكما ت .العمل في المؤسسة

 الذين تم اصحاب اإلعاقاتيستخدم خمسين عامال أو أكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال 
صحاب اإلعاقات التي اعتمدتها معاهد التأهيل المهني ألا بواسطة برامج التدريب ومهنيتأهيلهم 

 تستخدم مع المؤسسات الرسمية أو الخاصة التي إنشاءها بالتعاون  أو التنمية االجتماعيةوزارة
يحدد  بيانا ةالوزار إلىأن يرسل من مجموع عماله، و%) ٢(دد ال يقل عن من أولئك العمال ع

 .كل منهمأصحاب اإلعاقات الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر عمال التي يشغلها فيه األ
 

   :للمرأة والرجت اومسؤوليا دوارألنمطية من  اقفالموا .و
  

لمواقف ا عديلة لتحثيث داًجهو ردنفي األ ةلدوليوا يةمكوحلامية وغير وكحت الاهجل اذلبت -٧٦
 تظهر أد، فقاألردني تمعمجال يف للرجا ولمرأة اتومسؤوليا راجاه أدوتسائدة لاطية لنما

 يةلوطن اجنةللان بي نواعتلا بريتجأتماعية جالا مطيةلنف المواقر هذه اصادم لو حةدراس
ثي لترااب اي الخطاقف هومل اهذهات نوكأن م) ٢٠٠٠ (فونيسيلا ةم ومنظأةرلم انلشؤو

ة سؤسلمواة درسم المن لر كدوزت أيضاً را وأبمك والتربوي، اإلعالمي ابخطوال عبي،شال
 .ه األنماطتعديل هذي  فاإلعالمية

 
 فيها األنثوية ألدوارا أن ١٩٩٩ األساسيةبينت دراسة شاملة للكتب المدرسية في المرحلة  -٧٧

 ةرازو  الذكورية في الحياة العامة مما استدعىاألدوار بينما تتركز األسريتتركز في المجال 
وار دال ةيطمالنالمواقف ض ديل بعتعلية درسلمتب اكلل يةرود راجعةم بموتقبأن م ليلتعاالتربية و

 . اإلنسان قوقئ حداب معلومات حول حقوق الطفل وموإدماج جل،رلاأة ورلمت الياوؤسوم
  

 أعدتهالذي ) ٢٠٠٣ عام( ردناألي  والشابات فببالش ااءروآة ياح ولي ححمسلر ايتقرلاظهر أ -٧٨
 ىير ام سب حواآلباء األزواج أنف بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة نيسة اليومنظم

ى  علنما تقعبي، ليةلمات ااراالقر ذتخا اةليوم مسؤهيع علقت و،شالعين  تأميبئعحملون الشباب يت
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ة سراده الذله الرجوع متوسي. الفاألط ةينزلي وتربمعمل الالية ولمسؤ اتمهاألت وزوجاال
 .هوالرفا سيةاألسا الصحة" تقرير حول ن هذا الالسادس مصل ي الفف بر أكلبتفصي

  
 ي القانونية التاإلجراءاتهم أ كأحد ٢٠٠١لسنة ) ٩ (رقمية نوال المدحأل انونا قيلتعدجاء  -٧٩

 يلد تعحيث تمجل والررأة م ال ومسؤولياتوارة إزاء ادنمطيلا قفوام التعديل رامضم يف صبت
 :شمللي" ألسرة ا بر " بارةع ىمعن

  
 ،ةجوزالة ر األسربن وكتا عنه هيل تخأوية األردنة سي فقده الجنأوه  وفي حالة وفاتاألب  - أ

  . فصلي من مدنبقيد ئلةعا فتر دأوالدهاع مجه زو كلليصرف  هجوز نم رثأك هلن  كاوإذا
  . المدني يلسجلتيات االغ لكوذكة ملالم ة عنعقط المت غيبتهأواألب فقد  في حالة وجةالز  - ب
  . هوزوجترة  رب األسي حالة وفاةفين جوير المتزناً من غ ساألوالد أكبر  -  ج

  
مهور وتعديل ج الفقيثة لت شاملتنظيم حمال ت حوللفطلا حقوقجنة لة يوصبت لق يتعفيما  -٨٠

ة وغير الحكومي تجهاة المبذولة من كافال دوهجلاعدد تتلسلبية بمشاركة علماء الدين، امواقف لا
 د وقية،اوم السانألدياي كانة فن مم لفا للطفل وبملطا قوقبح  لتثقيف الجمهورالحكومية

  :يلما يار ملمضا اذ هفياإلسالمية  نلشؤواألوقاف واة روزاد وهجت نمتض
زة ف المتل وبخاصةباألطفالقة لمتعلة اعلجم اخطبوي ن الديواإلرشاد دروس الوعظ ولشم  ) أ

 األبناء ةلطفل، تربيا دض األسري العنف األطفال، تربية: التاليةعات لموضوعة امذاوال
  .مالساإل في األيتام في اإلسالم، كفالة بناتل اةيبترية م أهة،يف الصيةلعطوال

 لجان نهام  وةفولط الةيماحجان متعلقة ب في لوزارة األوقاف عدد من موظفي مشاركة  ) ب
 قيفرو ة،أبرنامج حقوق الطفل والمر/فولةدة للطحمت الاألمممنظمة وسكان،  للاألعلى لسالمج

 . ةرسأل اةيامح إدارة شروعم

العناية ول  حةيبيرتد  عملشر واف فيوقألا وواعظات وزارة ووعاظ أئمة مشاركة  ) ج
 ٦٠٠ دريبت تم ة حيثلمملك من االوسط  وم الشمال والجنوبيأقالت في عقدة لطفولاب

  ،ةركبملا ةلوفلطابعناية لا: اليةلتاوعات ضموال ملت شرةكالمب فاهيم الطفولةيب على مخط
 إعدادو ،لإلساءة عرضواين ت الذطفالع األم تعامللاو ،اءةسإلن ال مفطلية احمام يهافمو
ن يبردم إعدادو  ،ةرلمبكة الطفولال اة في مجعء الجمبخطبا صخاي الريبدلتلدليل اا

 .طفولة المبكرةلاب يةالعنا متخصصين في

 اتياغن لبيدر مإعداد بخصوصعمان –نيسفليواب تمك واألوقافن وزارة يقية بافت اتوقيع  ) ح
  . بكرة المفولة بالطماالهتماى  علبريتدلا
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   ) ٣ ةادالم  (ىل الفضلف الطالحصم :ثانياً

  

 ية،اقتفن االم ٣ في المادة الوارد ىفل الفضلح الطام لمصال الع المبدأمالحظات اللجنة حول إتباع -٨١
 ستور الد فير االعتباينبع هذا مبدأ يؤخذ نإ :ه فيهاتجسيد لكفالة اتلتشريع اراجعةمب يتهاصتوو
  الطفلالحصم حددير اش مبد نصجوي ال هن أإال، ةل الصتذاظمة نألاو يةنت األرداالتشريعو
 هابوجن بمست لتيا ة العامدئالمباد  يحدالدستورعتبار أن ذلك با وألردنيتور اسلدا ى فيضللفا
، علماً بأنه تم ذكر هذا المبدأ صراحة في مشروع قانون حقوق ةظمناألو تاعيشرلتاو ننيواقلا

 .٢٠٠٤الطفل لعام 
لكفالة  نونيةاديالت القعتل اوإدخال اإلداريةدابير لتعات واشريتلاعة جمرا حول جنةوصية اللت -٨٢

 قتةمؤوانين بقصادرة لعدلة اانين المبعض القو فاال سنارد أوقدف، لىضلفاطفل لا صالح مدسيتج
) ٨٢(م قرؤقت ملاة صيخشلاوال  األحقانونو ،٢٠٠٢  وتعديالته حتى عام٢٤ رقم نوقان وهي

 فيذ تنليماتباإلضافة إلى إصدار تعهذا و ،٢٠٠٢لسنة ) ٥١ (قمر مللع، وقانون ا٢٠٠١ ةنسل
ون انق من ١١دة ماال إحكام ىإل داتنسال بارةدالصا ٢٠٠١ لسنة األحداث وكقبة سلرام نانوق

 .٢٠٠٤ ومشروع قانون حقوق الطفل لعام ، األحداثوكسل ةبقمرا
 

 :فضلىلالطفل ا مصلحة بمبدأ  أخذت التيلمستجدةا يعاتلتشراما تضمنته نورد أدناه  -٨٣
  

 داثح األنانوق . أ
  

 ١٩٦٨ لسنة ٢٤قم  رن األحداثونافي قفل الطة حماي ثين حملطفل الفضلى  احلاصم  مبدأيبرز -٨٤
 ات قبل وأثناء إجراءهتهدف إلى حمايت تناامض ن مثدللح رهف ولما، ٢٠٠٢حتى عام ه تيالتعدو

نون، فضالً عن  للقافاًمخالالً الحدث عمكاب لة ثبوت ارتا حفية وبقلعابيق طت لدى وكمةاالمح
 ومنعه لتوقيف األحداث في ية،ما إلى رعاية وحجاتحمل اطفللد بارلمتشا الطفل فصوتعديله ل

مراكز اإلصالح المخصصة للبالغين وكفالته اإلفراج المشروط والتدابير البديلة للعقوبات السالبة 
 يف ٢٠٠٢ نةلس ٥٢ مقرؤقت ملا اثن األحدوي قاننة فمضتم التاليدالتعاصيل فتد رت. للحرية

 في ةلتشريعياتطورات الى رق إللتطدى ا ل)ج (مسلبند الخاار، قريت ال هذانم لثامنا لفصلا
  .ث قضاء األحدالمجا

  

  قانون العمل  . ب
  

مل لعوزير اعن  رد صارراوحدد ق ،ايندلبيق معايير السن اطت للحدث  األردنيون العمل قانكفل -٨٥
 رةالمضرة وطخ المال األع،١٩٩٦ نةلس) ٨ (رقملعمل ا نوانن ق م٧٤ى أحكام المادة تضبمق

ر يياعمل ا معسبنايتا مبيل غتشلاوط  وشر،لعطلحة وارا والغيلشتل افترات كما حدد الصحة،ب
 نةسل) ٨ (قمرالعمل  نوناق اصيل مواد تفوترد فل،لط اوقق حتفاقيةاو ، االطفالللدولية لعما



  ٢٨

ن ام الثفصللي اف فضلىل ال الطفالحمصاعي ر تلتيا ٢٠٠٢ نةلس) ٥١(ه رقم عديالت وت١٩٩٦
 .تصاديقالل استغالال اولسادس حلالباب اتقرير، لا  هذامن

  

  ميعللتا وبيةترال ننوقا  .ج
  

 ساسياألم يلعتالمرحلة ) ١٠ (ادةملا في ١٩٩٤ ةنسل) ٣ (مالتعليم رقلتربية و قانون احدد -٨٦
 ى، فالضلفل الفطلا الح لمصخياً، تولطفلمر ان ععشرة م ةسداي حتى سن السوه) يمازلاإل(
،  الفضلى وللعناية بمصالح الطفل،رهمن عمة ر عشدسةاسم الماإتل ب التعليم ق منبلطالفصل اي

  :عملت وزارة التربية والتعليم على اآلتــــي
 

  . رياض األطفال بحيث تكون متاحة بكلفة منخفضة لفئات المجتمع المختلفةإنشاءالتوسع في  - ١
 سنوات جزءاً من ٦- ٥السعي ألن تصبح السنة الثانية من التعليم قبل المدرسة للفئة العمرية  - ٢

  . اإللزامي المجانيساسياألالتعليم 
 إنشاء) الربحي وغير الربحي( االستمرار بالسياسة القائمة بأن يتولى القطاع غير الحكومي  - ٣

  . وإدارتها،رياض األطفال
 وتقديم لألطفال مؤسسات تعليمية وإدارةدعم وتشجيع القطاع األهلي التطوعي إلنشاء  - ٤

ذوي  االحتياجات الخاصة ل ذوياألطفال مقابل رسوم منخفضة لفئات أوخدمات مجانية 
 .الدخل المتدني وبطيئي التعلم والمعاقين

 بحيث يصبحن من الخريجات األطفالرفع المستوى األكاديمي للمربيات في رياض  - ٥
 .الجامعيات المؤهالت في مجال تخصصهن

 الخدمة للمربيات والعامالت والعاملين في رياض أثناءالتوسع في برامج التدريب في  - ٦
 .األطفال

 ويشمل ذلك المتطلبات الفنية األطفالتطوير المعايير واألسس المعتمدة لترخيص رياض  - ٧
 .والمرافق والتسهيالت المكانية

 .تطوير البرامج والمناهج والمواد واألدلة للمربيات ولألطفال - ٨

تفعيل اإلشراف التربوي على رياض األطفال من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يتوافر  - ٩
 .لكافي من المشرفين التربويين المؤهلين في مجال التعليم قبل المدرسةالعدد ا

 

 ـ ١٩٩٩في ضوء ما ذكر، فقد تم البدء بفتح رياض أطفال في المدارس الحكومية منذ عام  -٨٧
 ـ ٢٠٠٣، وتم التوسع في هذا المشروع حيث بلغ عدد الرياض في العام الدراسي ٢٠٠٠
  .شعبة صفية) ٢٠٣ (٢٠٠٤

 
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٩

  :الطفلحقوق  قانون عوشرم  . د
  

الح صم طفل على رعايةلا روع قانون حقوقن مشمامة كام العاألح بقةعلمتال) ج/٣(مادة ل اصنت -٨٨
لح الطفل مصال ةويى إعطاء األوللمشروع القانون ع من) ٦ (ةا تنص المادمك. ىلالطفل الفض

على مراعاة تنص ) ب/٩(باإلضافة إلى أن المادة . لق بهعتيي إجراء أاذ تخ ادى عنلالفض
  .مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه

  

  :لافطل الدولية الخاصة باأل العمتااقيفتان على عدد من در األمصادقة .هـ
  

 لطفا األل عملأ أشكاو على أسءلقضاا أن بش١٩٩٩سنة ل) ١٨٢ (اقيةالتفلى ا عدنرأل اقصاد -٨٩
ع ورشلما" اقية فتا ةيل الدوالعملظمة  منعردنية ماألمل لع ارةزا وعتقو ، كما٢٠٠٠ سنة في

مل لعا ق سونفل مط) ٣,٠٠٠(إلى رعاية يهدف لذي  وا،"ال ل األطف من عمللحدي الوطن
سرة أ) ٥٠٠(ى لت إاعداسالم  إلى تقديمإضافة ، المهنيبوالتدري الدراسة دمقاعإلى هم تعادإو

وقد ربطت كافة الخدمات .  إلى المدارسةدوع النم الألطفان مكيين لتلامعطفال الألسر ا أمن
االجتماعية المقدمة لألسر بوجود أطفالها على مقاعد الدراسة وذلك تطبيقا للخطة اإلستراتيجية 

 .٢٠٠٦- ٢٠٠٤لوزارة التنمية االجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لالعوام 
 
  :)٦مادة ال ( اءمنال والبقاء و الحياةفي الطفل حق  :ثالثاً

  

  : االردنيةالتشريعاتفي   كما وردياةحلا يفل ف الطحق  . أ
  

 اهذة يلحما رع األردني نصوصاشوضع الم قدفاة، ي في الحلحق الطفاالردنية  التشريعاتتكفل  -٩٠
عات لحماية الطفل ريى تشلاألردني ععقوبات ن الوقان صنإذ : التشريعاتف لتالحق في مخ

 ،حمر اليف نجنيالن منذ لحظة تكو لةلمرحاه ذه بدء عتبراودة قبل الوال امة لحمروهو في 
ت رقم ا العقوبنمن قانو ٣٢١  المادةيهصت علهو ما نات اإلجهاض ولعقوبا قانون ث جرمحي

ت، إال بان العقوانوق  من٣٢٥و، ٣٢٣و ،٣٢٢ دالموالك ذك هيلع ت نصام و١٩٦٠ ة لسن١٦
 .ألم الحاملفي حالة تعرض حياة األم للخطر بعد أن يجمع األطباء على ذلك لسالمة ا

 
، مع أدناهددة حمل اتالالمج افي فللطا يةما مواد عديدة لحعلى األردنيت ابعقوقانون ال صن -٩١

 :تشديد العقوبات في الحاالت التي يكون فيها المعتدى عليه طفال
  

 ذهوه. ٣٣٨ المادة حتى ٣٣٣ في المواد من وذلك  الجسديالعنف الطفل من حماية .١
إليذاء باعتباره ض لعرجسده من التة مالي سفل فطة للئيلجزااية ماحلاباختصت  المواد

 ٣٢٦  المواديها نصت علما ذهو تلقلائم  جرايدسجلاعنف لا ن ضم ويدخلإنسان حي
  .لعقوباتا نن قانوم ٣٢٩و  ٣٢٨و ٣٢٧و



  ٣٠

 ٣٠٢ و٢٩١ و٢٨٧المواد ه صت علينا مو ه وهريتحى ل عءادتالعا نم لطفل احماية .٢
 .تابوقالعانون قمن 

 في وذلكات وبالعق  قانونيالحياة  ف طفل فيلاق حناك مظاهر أخرى لحماية  أن هكما .٣
 .٤٨٧ و٢٨٨ و٢٧٩المواد 

   
ة وبعقنع تنفيذ مي اًة نصئيازجلا اتمكاحلما لوصن أومن قان ٣٥٨رع في المادة المش وردأ -٩٢

 . ياةحاً على حق الطفل في الحفاظ وذلك ،أشهرة ثالثضعها بعد و با م إلىلام الحمرأةلاإلعدام با
  

ة حسب ما دوالالد بعا  م مرحلةفية يا الحفل فيط الق حةمايين لحنقوادني راأل  أورد المشرعكما
بات عقو ى العقوبات علونانق ن م٢٩٠ ةدام التصا نمك. تاب من قانون العقو٢٨٩ المادة عليه  صتن

 يةص األحوال الشخونلج قانا عدقول ير،غص بال العنايةفيي و الوصلي ألواو أد لالو اير لتقصسبالحب
رير  من التق١٣الفقرة  (اهدلولم األإرضاع  لىعنه  م١٥٠  المادةنصتإذ ياة لطفل في الح احق

 ).األولي
  

  : الواردة في قانون العقوبات٣٤٠ ةدماحاالت القتل فيما يتعلق بال .ب
 

ة ييزيلتما لةملمعاث احي منت، ابقوالعن ونن قام ٨٩ و٣٤٠ن تيادون المال تهنة حوجلساؤل الت -٩٣
 علماً بأن هذا ،"شرفلجرائم ا" والتي أخذ البعض يطلق عليها  يتعلق بسورة الغضبامفي

المصطلح ليس له أي مصدر قانوني في التشريعات المحلية االردنية النافذة، فهناك ما يسمى 
 . باالعذار المخففة أو المحلة التي جاء بها المشرع االردني بنصوص محددة على بعض الجرائم

 
 في ويايس ل٢٠٠١ة لسن) ٨٦(رقـم ت ـؤقت المباوقلع انوقان جبو بم٣٤٠ة دلماانص تم تعديل لقد 

 من العذر المحل ةدستفااالزنا، وإلغاء الجريمة  باسبلت مرن لآلخزوجيال دح مفاجأة أالعذر المخفف بين
  :لتاليمادة كاللجديد للنص ابح ا أصثبحي يمةر الجفي هذه

 
ه حال اتخوأأو  وعهرفأو أصوله  إحدى  أوهجتوز بئفوج من ففمخل من العذر ايستفيد - ١

 وأا ني بهيز  منأو قتل لاحلاقتلها في ف عونا أو في فراش غير مشرة الزيمجر بابسهتل
 .ائمةهة دو عا أاءإيذ ح أوأو جر ت موإلىضى  أفءداما اعتهيل عدى اعتو معاً أقتلهما

 
 في أو اة الزنمجريسه بلبت ل حااوجهت بزئجفو يوجة الت من العذر المخفف ذاته الزيستفيد - ٢

 عاتهما م قتلأو يزني بها منزوجية فقتلته في الحال أو قتلت ال نك مسوع فيمشرير غ راشف
 .ةة دائمو عاهء أإيذا وت أو مإلىى ضفأ ءادتع اعليهماو عليه أتدت و اعأ

 



  ٣١

 أحكامليه تطبق ع وال العذر من هذا دن يستفيمحق ي بعرفاع الشد يجوز استعمال حق الوال - ٣
  .ددة المشفلظروا

  
 ثفةكم ةبحمل إلنسان اقوقح لاجم العاملة فيومية كالح ري غتايئاله وتاممنظ الض بعتماق -٩٤

ض إجراء أي تعديل في هذا س النواب رفلجم ماً، لكنات  إلغاء٣٤٠ة ادلم اة بإلغاءبللمطال
ة لسن) ٨٦(رقـم ت ـقؤت المباوقلع انوقان جبو بم٣٤٠ة دلماانص السياق بما فيه تعديل 

، إال أنه بالرغم من ذلك ما زال معمول بالتعديل الذي طرأ على نص المادة المذكورة ٢٠٠١
  .حالياً

 
 من ٩٨ دةما الإلغاءأو  ديلعبتق يتعلما في إجراء أيذ  يتخمه لنأحكومية لا ريغ  المنظماتظحالت -٩٥

 ،كذل بيدةلعد اتباطالملا مغ رة الغضبروس ةلاح يف ر المخففذعلاب قةمتعل التقوبان العقانو
 ب عليهاقاعي يمةرل جتر القباعتمن اوص صلخابهذا ة يملحكو غير اظماتمنلة ارؤي قطلتنحيث 

  .فعهاا دوت كانمهمان وناالق
 

 وال بد من ، فيما يتعلق بجرائم القتلنه ال يمكن المساواة بين العقوبةأ  من جانبهاتؤكد الحكومة -٩٦
 على أن ٩٨ حيث تنص المادة وف التي تم فيها ارتكاب جريمة القتلخذ بعين االعتبار الظراأل

ضب شديد ناتج عن  الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غاالستفادة من العذر المخفف تكون لفاعل
وني تأخذ مبدأ قانما يرد في النص  وعمل غير محق على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه،

 .تلك المرجعيات ية منها وهي في الواقع مقتبسة مناصة الغرب المرجعيات القانونية خبه كافة
  

 ءانسل ل والتأهيلاإلصالحمراكز اية في لحماتوفير  عن التدابير لالستعاضة اتخاذ .ج
  .رفلشابق لعتت لفيات قضايا خعلى توفاقلموا

  
 لىع فاظاًح اتقوفالموساء  للنالسجن رية غياحمالن  مإيجاد أنواع أخرىحول   اللجنةتوصية -٩٧

 :جالم الا هذية فرسميلر اية وغيمس الراتدربالمابعض  نورد :نهتاحي
 

الرعاية و ةياملحر ايداب تلالمن خ للحماية والرعاية المحتاجاتت يافتال لتعامل مع اتمي - ١
 عوضث تيتعديالته ح و١٩٦٨ لسنة ٢٤ رقم األحداث من قانون ٣١الواردة في المادة 

 ايةمعية خاصة بحماية ورعاية الفتيات المحتاجات للحجتماال اةايعؤسسة للر مفي ياتفتال
يتلقين فيها كافة البرامج و ،ليهأتلا واإلصالحز ك مراي االحتجاز فإجراءاتدل والرعاية ب

 تهمامؤسسة أخرى للفتيات المتخصصت لثقافية والترفيهية، علماً بأنه قد االجتماعية وا
 . عن ثالث فتيات فيهااتلم يزد عدد النزيالت المحكوم ونانوخالفة القبم

 



  ٣٢

اية  حمرا د نظامروعمش إعداد من ٢٠٠٤في أوائل عام  ماعيةجتال اةرة التنميزا ونتهتإ - ٢
نشر في الجريدة الرسمية و ءاروزال لسجن قبل مم وعمشرلاا  هذإقرار مت د وقة،األسر

 وفير إلى تيةبصورة رئيس  هذا المشروعفهدوي.  وأصبح نافذ المفعول١/٤/٢٠٠٤بتاريخ 
هن وتقديم الخدمات التشخيصية لابن للعنف واستقضرعواتي يتلء النسال لللتأهية وامايالح

تتجاوز م  ل الذين المرافقين لهن من فئةهنقبال أطفالت اسكواإلرشادية لهن، بما في ذل
، ومن ر العمنم سةمالخوا ازوجام يتل منصة ما ختالاح يفت واسنوث الثرهم اأعم

ى ورفده  بأنه تم استئجار المبن، علما٢٠٠٥ًة األسرة في مطلع عام المتوقع إنشاء دار حماي
  تموقد للعمل فيه،  شاغر وظيفي من الحكومة٢٦ص خص واثبأغلب االحتياجات من األث

تونس والسلطة الفلسطينية في دول اخرى كطالع على تجارب مماثلة للبيئة األردنية اال
  .٢٠٠٤ لسنة ٤٨رقم ة رسألور حماية ا دامنظ )٦( رقم فقمر .والمغرب

 

 أة المردتحاا(مية وكلحا ات غيرلمنظما دىإحمت ا ق، التطوعياألهليعلى صعيد العمل  - ٣
 تتحتفث اي حن،هلافطألعنف ولضن ري يتعاللوات ءساـ للنؤقتجأ مر ملتوفيب) يةردناأل
 جمان من برداخلياًمحولة لالحاالت تقبال اسبات وبدأ، ١٩٩٩ي عام ف" ساء نلليافة ضر دا"

ية ا حمإدارةمثل  ميةسرل الرسمية وغير ارىخاألات سسؤلمن اوم ،يفات الهاإلرشاد طخ
 لى ثالثة إأسبوعو أ أيام ةبضع من ةلضيافا ردا  فياء النسإقامة مدة تتراوح، وألسرةا
 األحيانر من ي كثوفي. ا حل لهإيجادقها رغ يستالتيمدة  واللة،كيعة المشهر، حسب طبشأ

نفسي  الاإلرشادتقديم حيث يتم  أطفالهن عم تافنلمعااء سالن ةيافلضادار  قبلتتس
 يةمليتعال أوضاعهن بعةمتاو ،ةسسؤ في المصائياتأخل ل من قبواالجتماعي لألطفا

 .ختصةمل ااتهمع الج ةيحصالو
 

 ةعتابلا الضيافة ات دارما من خدوداستفا نل الذيافطألاوساء  الندناه عدد أالنودالجيوضح  - ٤
  .الهاتفي اإلرشاد خط اتومن خدم ،ةيناألرد أة المرادتحإل

  

   الهاتفياإلرشادالنساء واألطفال المستفيدين من خدمات دار الضيافة وخدمات خط 

    عدد  السنة
  )ساءالن(االتالح

ن  مينولمحال األطفال
  ةرسألاية احم ةراإد

 نالمرافقي األطفال
  ةلضيافار في دات لألمها

 المراجعين األطفال
  يفتالها داشلخط اإلر

  : الفترة من في
١٢/١٩٩٩-١١  

٣١  ١٦  ١  ٣٤  

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



  ٣٣

  
  

  )٢٠٠٤-١٩٩٦( الهاتفي لألعوام اإلرشادبرنامج خط النساء المستفيدات من 
 اإلجماليعدد المراجعات  السنة

٦٠٠ ١٩٩٦  
١٠٩٧ ١٩٩٧ 

١٠٠٠ ١٩٩٨ 

١٣٥٠ ١٩٩٩ 

١٤٥٧  ٢٠٠٠ 

١٧٥٢  ٢٠٠١ 

١٦٥٠  ٢٠٠٢ 

١٨٥٠  ٢٠٠٣ 

١٨٠٠  ٢٠٠٤ 
  
   :فالطاأل ةايحب  الطرق التي توديحوادث .د

  

 :الألطفاح ا بأرويدتي تولق ارالط ثداو حوقوع  معدلاعفت ار اللجنة إزاءققل -٩٨
نسبتهم إلى لكة ولممفي ا السير وادثحبن يبصامل الاطفأل بعدد ادوالً يتضمن إحصائيةج نورد

 ىلتلق واحىجرل ا إعدادأنه نم لتديس، ٢٠٠٣– ١٩٩٨ تاونسلل تايفوع الكلي للجرحى والومجمال
 .بها ستهاني كلة الشم كلتش ال ال تزقرطالث ادو حيفال ف األطمن

  
   )٢٠٠٣ – ١٩٩٩(  العمرية لألعوام نسبة الوفيات األطفال حسـب الفئة

  السنة
  

الفئة العمرية        

  
١٩٩٩  

  
٢٠٠٠  

  
٢٠٠١  

  
٢٠٠٢  

  
٢٠٠٣  

٩,٧  %١١,٦  %١٢,٤  %١٤,٣  %١٣,٦  ٥ – ٠%  
٨,١  %٩,٩  %٩,٢  %٩,٠  %٧,٤  ١٠ - ٦%  
٦,٤  %٤,٩  %٥,٥  %٥,٥  %٥,٣  ١٥ – ١١%  
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  )٢٠٠٣ – ١٩٩٩(ة العمرية لألعوام نسبة الجرحى األطفال حسب الفئ

 السنة
  

         الفئة العمرية

  
١٩٩٩  

  
٢٠٠٠  

  
٢٠٠١  

  
٢٠٠٢  

  
٢٠٠٣  

٨,٣  %٨,٧  %٩,٢  %٩,٥  %٩,٨  ٥ – ٠%  
٩,٠  %٩,٣  %٩,٨  %٩,٧  %٩,٩  ١٠ - ٦%  
٦,٣  %٦,٢  %٦,٤  %٦,٩  %٦,٦  ١٥ – ١١%  
  

  )٢٠٠٣ – ١٩٩٩(لفئـة العمرية لألعوام ن األطفال حسب ا المصابيةدل نسبمع
 السنة

  
            العمرية الفئة

  
١٩٩٩  

  
٢٠٠٠  

٩,١  %١٢,٣  ٥ – ٠%  
٩,٥  %٨,٧  ١٠ - ٦%  
٦,٥  %٥,٢  ١٥ - ١١%  

  
وفيات جرحى والللي الكلموع جالم إلىم هبتنسة ولكمملا يسير ف الثادوحبين  المصاباألطفالعدد 

   ٢٠٠٣-١٩٩٨ للسنوات
  السنة  الجرحى  الوفيات

 األطفال نسبة
 اتيوف المن

  كليلا

 الوفيات
  ليالك

ن م اقل األطفال
  سنة ١٥

 األطفال نسبة
 الجرحى من

  الكلي

ى حرالج
  ليكلا

 اقل ألطفالا
  سنة ١٥ من

  

  ١٩٩٨  ٤٧٦٦  ١٧١٧٧  %٢٧ر٧  ١٩٢  ٦١٢  %٣١ر٤
  ١٩٩٩  ٥٠٠٨  ١٩٠١٥  %٢٦ر٣  ١٧٨  ٦٧٦  %٢٦ر٣
  ٢٠٠٠  ٤٩٢٣  ١٨٨٤٢  %٢٦ر١  ١٩٨  ٦٨٦  %٢٨ر٩
  ٢٠٠١  ٤٧٨٤  ١٨٨٣٢  %٢٥ر٤  ٢٠٠  ٧٨٢  %٢٥ر٥
  ٢٠٠٢  ٤٢١٤  ١٧٣٨١  %٢٤ر٢  ٢٠٠  ٧٥٨  %٢٦ر٤

٢٠٠٣  ٤٣٥٤  ١٨٣٦٨  %٢٣,٧  ٢٠١  ٨٣٢  %٢٤,١  
  ٢٠٠٤ سيرة الر دائ:لمصدرا
  

وعية تل زيادة الا مجية ف بالغدهو بج١٩٩٦م عا يسهتأس ني منذدرد المروري األلمعه اوميق -٩٩
 ريةورمالفة اقثلا  منحالةق لخو ،تاعماجل اإلعالم ومن خالل المدارس وابر وسائلعورية مرال
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ة ي خطرورلما معهدلاقد وضع و. تكبارمل اقيئوسارق طلا يدمخمستول فاطن األيبة صخا
 . تعكف اآلن وزارة التربية والتعليم على تطبيقهاالمرورادث ون حمة للحد ملوطنية شا

 

 موقعا الكترونيا يعتبر نافذة للتوعية المرورية، ويشتمل على األردني المعهد المروري طلقا - ١٠٠
برامج للتوعية والتعريف بالقوانين واألنظمة المرورية، وتسليط الضوء على مشكلة الحوادث 

- ٦( برنامج التعليم االلكتروني المروري لطالب المدارس من سن بإنتاجقام وكما . يةالمرور
 .تعليم على كافة المراحل الدراسية قبل وزارة التربية واليتم تطبيقه من) ١٨

  
. ةحيصح الةيرورم المارساتمل اىلع لافطدريب األيم وتلعكز لت مرإنشاءمعهد ال طخط لشمت - ١٠١

 د من الحبهدفور،  المردع قواتعمالسن اسح لى علطفا األيبدرتلية ررو مئق حداة عدوإنشاء
 إعالميةحين وآخر حمالت ين م باق تاكم، طفالألا منضحاياها  يقع رق التيطلدث احوا

، لطفااألب قعل يتاميف ةخاصلطرق و اثداوح راطخ أإلى للتنبيه ليوميةا رية في الصحفجماهي
  ". يعاًمددنا جهي رور خطرم الحوادث" الت مه الحشعار هذو

  

ة نسبأن أعلى  ٢٠٠٣لعام  يررة عن المعهد المروصادلادث المرور وا حإحصائيات تدل - ١٠٢
% ٢٠,٤ اليو ح بلغتث حي،واتنس ٥ عنم هرام أعلقت نلذيال افطألانت بين كا ةشاالم تايفو

 ولنفس أيضا اإلحصائيات كما بينت هذه .٢٠٠٣ ما علالخ فاةو ٨٣٣صل أ وفاة من ٦٨بواقع 
 وفاة ٥٥ سنوات احتلت المرتبة الثانية بواقع ١٠- ٦ام بان الوفيات بين الفئة العمرية من الع

 سنة ٢٠ إلى ١٦ وفاة ثم الفئة العمرية من ٣٤ سنة بواقع ١٥ إلى ١١تلتها الفئة العمرية من 
 . وفاة١٦بواقع 

  

ث لح، واهةج من ةيالمرور التوعية يفكث ت فيةالحكومي غيرية ومولجهات الحكجهود ا داضتعت - ١٠٣
 مرتكبي علىرادعة قوبات ال فرض العرى لضمانة أخ من جهنونيةاقت اليالدعسن التعلى 

 ةمسال النماض لىعمنه  ١٦ادة مال ي فالطفلق قو حشروع قانون مصقد نو ير،لسا وادثح
  . رورية آمنة مي بيئة فيشعلاو لققه في التنحوكفالة ، لفمرورية للطال

  

   )١٢المادة ( ل  آراء الطفاحترام  :رابعاً
  

ود در لألردنيين ضمن حتعبي واللرأيية اان حرمى ضل عي األردنر الدستون م١٥ة دام النصت - ١٠٤
أما . ةمسؤوليل لدنيطن األرموالاض عرل تاجلماا ذي هفبها  مولع القوانين الملفةافمخون، نالقا

 .بهاخالف ولي أمره القوانين المعمول  ولتى ح بحقوقه  متمتعاًىبق ينه فا،لالطف
 
ر عن يو التعبأراراته ق تخاذفي الحق  افلطلا تعطي  الحاليةالتشريعات يف وصنص أيةجد وت ال - ١٠٥

- ١٧٤رات قفظر الان (تلفة المخاإلعالمئل اس و عبررعبيتال حق رسما يفلط أن الإالئه، اآر



  ٣٦

مشروع قانون حقوق الطفل على حرية الطفل في التعبير ن  مد/٣ وقد نصت المادةا ، كم)١٧٧
 . صهي تخ التمور وحقه في المشاركة في جميع األ، الرأيعن

  

د ط من قانون نلب ا٣ادة مالأكدت  فقدهم، ئاآرن تعبير عي الفهم قين حقامعلا ةعاير قانونل فكي - ١٠٦
ى مبدأ حق المعاقين في المشاركة في صنع القرارات ل ع١٩٩٣ة ن لس١٢ رقم ناية المعاقيعر

األطفال  قجزائية حلا اتالمحاكمصول أنون من قا ٢٣٠ بهم، كما ضمنت المادة ةالمتعقل
 ،تهمعاقامع إعلى مساعدة فنية متخصصة تتناسب ل  الحصوفين يكتشملا أومتهمين ل انيقعامال
 .ة عادلةمحاكمات ءجراإمن حصولهم على تضو
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  )يةندمات اليرحق والوقحال.(٤

   )٣٧ ،١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ٨، ٧المواد ( 
  
  )٨ة دا، والم٧دة االم ( ةليئلعاات الصالوية وه والةجنسيسم والالحق في األ: والًأ
  

  :فللطنسية اج  .أ    
 يعتبر ١٩٥٤من قانون الجنسية األردنية لعام ) ٣(ين بأنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة نب - ١٠٧

 .أردني الجنسية كل من ولد ألب متمتع بالجنسية األردنية
  

   :سيةالجن نعدامة اال حن م الطفلةياحم  .ب
 ةكمملالذي ولد في ل الطفلا أنعلى سية انون الجن قمن) ٣(لمادة  الفقرة الرابعة من اصنت - ١٠٨

 تسب، يكهة ليسنج ال  أوةيسنجلا لوهجموأب ردنية األ جنسيةال  تحملمن أمة الهاشمية يردناأل
 .ية الجنسماد انعلةحا حماية للطفل من برعتيمما . ةيندراألة يجنسلا

  
  : فلاسم الط  .ج
 يةند تسم عسماءن األم نمعي  نمط بإتباعنيدلي نص يلزم الواأ يوجد في التشريع األردني ال - ١٠٩

ن إلى أ إضافةطفال، ألء جيدة لسمايار أ على اختحضت ةميسالعة االيشرلان لك، دهماومول
 .مرهأ ي يمثله فيها ولمةلمحك ااممأ ىوعب ده بموجعديل اسمع تيطتلطفل يسا

  
  : طفللا هوية  .د
على شتمل ي جب أني ةدوالل اليغ عنبتل اأنى علمدنية الل نون األحواقامن  ١٥دة االم تنص - ١١٠

 اتهممإقا حل ومماسيتيه وجنينلمالديه كي واماساسمه و ولمولوداالطفل  سنالمتعلقة بج ناتالبيا
 .مكان قيدهمانتيهما وديانتيهما وهوم

  
  )١٣ المادة: ( الحق في حرية التعبير :ثانياً

  

ر عن الرأي هو حق دستوري لكل مواطن أردني، وبالتالي ليست هناك ضرورة إن حق التعبي - ١١١
ألفراد نص خاص بمنح هذا الحق لألطفال بصفة خاصة، وال يوجد فعلياً أي نص قانوني في 
األردن يؤكد على حق األطفال تحديداً في التعبير عن رأيهم، وعملياً فإن األطفال األردنيين 

مج والمالحق المتخصصة لألطفال في وسائل اإلعالم المختلفة، يعبرون عن آرائهم في البرا
ومن خالل مجالس الطلبة في المدارس والتي تضم ممثلين عن الطالب يتم انتخابهم من بين 

ويذكر بأن الحكومة قد استحدثت وزارة التنمية السياسية في شهر تشرين األول . طلبة المدارس
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 ٢٠٠٤ستراتيجية للتنمية السياسية في مطلع عام  التي أطلقت مشروع الخطة اإل٢٠٠٣عام 
 .وفي هذه الخطة الكثير من البنود التي تركز على مشاركة الشباب وتجذير حقوق الطفل

 
ال فاركة األطشوي لمنيوم السل اأحياء ةيسف فكرنمة اليونظ ممنم  بدعيةدناألر اإلذاعة قطبت  - ١١٢

 تافئلا فلخت من مأطفالك بها يشاردمها وال يقفألطاة بص خاجرامب إعداد م يتث حيذاعةالا في
 .ةيرمعلا

  

وع رمش بعبيرلترية ا حلطفل فيق حق ابيجال تط مفي ةيبلعراولوطنية ا بجارتلا أبرز تمثلت - ١١٣
، ١٩٩٧عام ) يةكومغير ح ةائينس ةئهي(األردنية أة  المرتحادا هلق أطيذ الدن األرأطفالن ابرلم

 لينوؤسالم على ةرثؤم ةوق وليشكل ةلوفقوق الطبح يعنى  حرمنبروالذي جاء ليكون بمثابة 
ة اقشة عدنميه  فمتان الذي تلمي للبريسر التأستملمؤاد قععد ذلك بقد جاء  ورالقرا يوصانع
رة ودلواب ان المؤتمر ة نهاييخب فتن، واهوق وحقالطفل بباشراً متصاالًا تصل تلمع أوراق

 .ردن األلاطفأ انلمبر ن مىاألول
  

 ةاحدو ةرودل مبهاختنا تم ياًعضو ١٢٠من  الذي يتألف ردنأل ا أطفالانلمبر فهداأ تشمل - ١١٤
 وزاجيت مول ه من عمرة عشرةبعغ الرابلد ق نوأن يكشح المر يفرط تشيين بحيث ت سناهتمد

 تعزيزولطفل، اوق ق لحةليود الةاقيتفالاعزيز أعمال ت و نشرشيح الترخيي تارف شرة عةدسالسا
ال طفألا بيتدرو ،طيةمقرايدلة افاقنشر ثو ،طيامقريالد وك واألداءالسل ونن الجنسيساواة بيالم

ي أرل افي يرثتأن الفال مألطين امكتوامة، علاة ايحال في كةراشلموا طنةاوت المسؤوليا معلى
 .ىضلفلهم الحتصم ا فيهم القرار بيصانععلى و املعا

  
١١٥ - ابين م (٢٠٠٢ام عخر اردن في أو األان أطفاللبرلم) يةالحال(ية لثانالمؤتمر العام للدورة  اقدع

يريا ضحتتمرا ؤم ١٨  ةليو حصهو،  " بنارديجأردن " ر ت شعاحت) ٢/١١/٢٠٠٢- ٣١/١٠
 باختناا هلخالم وت طفل، ٢٠٠ المحافظات، شارك في كل مؤتمر منها حوالي افة كلتمش

ن في لذكر أن عدد األطفال المشاركير بالجديان  وم.فالطرلمان األبت في ا المحافظممثلي
  عنممثلو هذا وشارك . طفل١٦٠٠حوالي ) ة لبرلمان الطفلالهيئة العام(برلمان األطفال 

عمل لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل والخطة  في العديد من اللقاءات وورش الاألطفال
 .  الرأي حولهاوإبداءن لمشاركتهم دور فاعل في تشكيل الخطة االوطنية الثانية للطفولة وك

  
 التي أعلنتها  التنمية السياسيةإستراتيجية محور متعلق بمشاركة الشباب في مشروعذلك كوجد ُأ - ١١٦

األطفال و  الشبابمن أجل تعميق مشاركةوذلك  ٢٠٠٤وزارة التنمية السياسية في مطلع عام 
 .في الحياة العامة

 .ردنأل االطفأ مانرلة حول بيفريع تةنشر )٦( رقم قرفم
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  :)١٤ ةداملا ( نيلداو ناجدولوا ركفلالحق في حرية ا  :ثالثاً

 االتفاقية  من١٤ة دامفي الالوارد  نين والدوجدالفكر وال الحق في حريةاتوضيح ممارسات تم  - ١١٧
 .لتنفيذ العامةا إلى تدابيرطرق لتير لدى ارقتلا اول من هذأل الصلفافي 

  
  :قباير السر في التقواردةلومات الالمع علىت أ طريتتجدات ال والمسالتدابير التشريعية:رابعاً

  

  :يةندالمل اوحاألون نقالطفل في ا توحريا ققوح ةيامح. أ
  

استصدار قانون األحوال منها  لسابقارير التق في اردة الووماتلمعل امستجدات علىطرأت  - ١١٨
وذلك بإدخال عدة  ١٩٧٣  لسنة٣٤ القانون السابق رقم اء وإلغ٢٠٠١ ةنلس ٩ نية رقمدملا

 :ييما يلفت ثل تمتتعديال
 

ب تمك  وذلك بإتاحة امكانية القيام بذلك لدى أيدةوال ال وقوع حالةعنغ يللتب ا عمليةيلتسه .١
 ختصاصها نم ضة الواقعتلذي وقعاالمكتب  ىغ إلتبليالالزام المبلغ ب نم دالبة حوال مدنيأ

 ٩  من قانون األحوال المدنية رقم١٣مادة  نصت الإذ، كما كان ينص عليه القانون سابقا
يخ رتان  ماوم يالثينث لالخ مكتب يغ عن الوالدة لدى أيللتباتم ي أن" :ىعل ٢٠٠١ نةلس
ر مختاى الغ إلتبليون الكيمكتب  ةداللواا  حدثت فيهيلتاة هلجافي  نكي لم ا وإذاثهدوح
، وإذا تمت ةاقعوبال يغهبل تخرين تا ماًوم ينل ثالثيالخ  التابع لهبغ المكتله أن يبيلذي عال

 نكووي. هاثودح خما من تاريوين يعسل تالخ اهنع غيلتبلا بجية كلمم الجرة خادالوال
 ".يةلهذه الغا عدمال ذجولنما ىلت ع الحااليعجميغ في بلتال

 
 ية وذلك لضمان قيامنوندة القام مضي الدبليغ بعتل تم اذاإبلغ  الم علىاليةم مةار غضرف .٢

 :ىعل) ج(قرة ف ١٣لمادة صت انيث ح عةرسبو  عن واقعة الوالدةغيتبللاب ناطموال
 المدة المنصوصي ضم دبع  التبليغمر إذا تيعشرة دنانبلغ غرامة مقدارها ملا نم ىفوتست"

 ".ةدما الذهفي ه )، بأ(ن تيرقفالي  فاليهع
  
 ة فييدناألرة ليلقنصا لتبليغ لدىا إمكانية بإتاحة رء السفثنادة ألوال انعليغ بالت هيلست .٣

 ١٨المادة  في ءاج ام سبحوذلك  ،صختلما بتكلم أو إلى اسافريقصدها الم لتياهة جال
 ثناءأدة لت والأنه إذا حص ىعل صتن يتلا ٢٠٠١ سنةل ٩قم  ريةدنملا لاحوألا نومن قان

صدها  يقتيلا جهةلي افني دألرال صنلقا  إلىها غ عنتبليب الكة يجلمج المراسفر خلا
 .نونقان هذا الم) ١٣ ،٦(ادتين م الىقتضمص بتلمخاب لمكت الى إأو المسافر

  



  ٤٠

 منق حقتت الالزمة والاالتحريم ب القيادالته بعجس في اقعة الو هذهمكتبن الل أميجسي .٤
  .٣٤ة اد الم عليهت نصاا مذليغ، وهبلتحة اص

  

ل سجيت يضا في هذا الصدد إلى أن التعليمات المعمول بها تنص على جوازأتجدر االشارة  - ١١٩
 بوثيقة اعية معززاًالجتما تنميةلا رةزاومن كتاب  اً علىاء بن،قتي وأ يف شرعيل اير غودلالمو

ن العام ـأو بوثيقة من احد مراكز األم) لذين ولدوا في المستشفياتطفال الأل( قيد إثبات والدة 
  .)لألطفال اللقطاء من مجموعة مجهولي النسب(

 
 اقتهيقودها تعسا واخهريتا الوالدة وميوانات تفيد ببيى ل عغبليتل اجذومن ملتشي نأ بيج - ١٢٠

مه  ورقعاطقثة موالدين من ثالالن  م، واسم كل)ىنث أوأ ذكر(نسه وجولود ملاواسم نها، اكوم
 قمه، وقد اتخذت دائرةري ونلمدال إقامته ومكان قيده حموه نسيتوج ي إذا كان أردنيلوطنا

 لمواليديل اج تسنبشأ العام لرأية ائتعب ونينطموالة ايت تدابير لتوعا والجوازةالمدني األحوال
 : وذلك من خالل الوسائل التاليةالدتهمهم فور ونغ علتبلي واالجدد

  
 

ير دمل اهاجري يلمقابالت التياو " لمرئية واةعوممسلعالم اإلا لئاسو" ن طريق عتوعية ال  .أ 
  .ل ذلكحو امالع

ة زمالالق ائثالوو" يد لموالتسجيل اللالزمة اروط شلا"  دليل الخدمات حيث تم شرح إصدار  .ب 
 مدةلا يمض بليغ بعدتلاالمستحقة في حالة  ةيلاالم ةمارللتسجيل، وبيان الغة انونيالق المدةو

 .ةنيوالقان

م وضع تحيث  ة،رسل ألك ح تمنالتي" لة لعائاتر ادف على ةدوموجالمة  العاتادشاراإل"  .ج 
  .دوثها من حوماي ثالثين اللخدة الالو  عنغبليلتا يجب"ارة بع
  .٢٠٠١ ةسن ل٩رقم نية مدلال احونون األقا ) ٧(رقم مرفق        

  

 : التشريعاتي ف لفطلق وحريات اوماية حقح .ب
 
 : لحماية الطفليللعقالبدني وا العنف لع أشكا جميرحظية لشريعير تتدابخاذ ة باتجنلل اتوصية - ١٢١

 يتال ول من اساءة المعاملة واالستغالية الطفلمايتضمن قانون العقوبات االردني نصوص لح
 ،٢٩٣/٢، ٢٩٢-  ٢٨٧ ،٢٨٥: ( التاليةمرقااأل اتذوالمواد وهي  قاب السريرقتلا يف تدرو

٣٠٦–٣٠٤ ،٣٠٢ ، ٤٣، ٣٣٦ –٣٣٠، ٣٢٨/٢ ،٣٣٤/١ ،٢٧٩/٢ ،٢٩٨-٢٩٥ ،٢٩٤/٢، 
إساءة المعاملة " - وسيتم التطرق بالتفصيل لهذا الموضوع تحت البند سادساًً)٣٨٩ ،٣١٤ ،٣١٠

ة لمادا( ي عماتالج ااجمندالدة اا واعيلنفسني وادبليل اهأتلك اذل بما في) ١٩ة دالما (الواإلهم
انون خصية، وقحوال الش األلى قانونالتعديالت الجديدة ع، لذلك نكتفي فيما يلي بإدراج ) "٣٩

ة فظحامل اهانشأ من نا التي كلشرعيةااكم حملا يفا م المحاكمات الشرعية المعمول بهولصأ
 وأبدني لا لضررل ضرتعالو ك أالهال فيها من  عليهىشة يخص خاتالحال في  الطفاةيحى عل



  ٤١

 ىلع فظاحت ءاجوأ في هتدهاشمي فيه دوال قحه ويالدوة دهافي مش، وضمان حقه نفسيلا
 :ا يلي مىلع ت هذه التعديالاشتملتقد  و.لى وكرامتهفضلته احصلم

 

ب جوم ب١٩٥٩ لسنة) ٣١ (قمرة عيرالش تامحاكمل امن قانون أصول) ٩٧(ادة لما يلدعت  )أ
 ٢٠٠١ سنةل) ٨٤(شرعية رقم ت الام المحاكلنون أصوال لقمعدالانون قالمن ) ٦(ادة الم
: ليتاالص لنباا إليه) د(الفقرة فة اي بإضلصألا نوناقلان م) ٩٧(ة دـدل الماع ت:تصنتي لاو
ة رورلض ادعنلقاضي ا ىعل فدةاهلمشاأو  ملضة أو اانضالح بقة بطلعلتوى ملدع انتكاا إذ"

 ."قطعيار الحكم ال إصدلبفيذ قتنلاعجل  مرادار قرصإفية الكانات لضماخذ اوأقناعته  دعوب
 وىعالة التنفيذ في د قرارات معجإلصدارصالحية الموجب هذا التعديل بأعطي القاضي وقد 

 ةيا حى علفظةالمحاكتضي ذلك تق ورةرض كات هننإذا كا دةهشالمواضم ال ونةضالحا
وترك أمر تقدير ،  عنهحققرر مفع ضأو دذلك  في هلقة قح من مصلحةماض أوالصغير 
  .همامة أرنظومال ةي القض حسب ظروفضيالقا ةذلك لقناع

  

نص التي كانت ت ١٩٧٦ نةلس) ٦١(م لشخصية رقل األحوامن قانون ا) ١٦٣(دة مالا عدلت )ب
 دمانعصغير ال رؤية  فيبأل دجلا أو  األبحق ومألا قح ىيتساو" على أنه  ا إلغاءهقبل
 لاوألحان انون قم) ٨ (ةداالم جبموب وذلك  "هتحضان حق لهمن م د غيرهي ي فونيك

ن م) ١٦٣(ة دلماا نص إلغاء لىعص  تنتيلوا ٢٠٠١سنة ل) ٨٢ (قملمعدل رة االشخصي
  :يبالنص التالعنه  ضيستعا بحيث ألصلين القانوا

  

ممن له غيره يد كون في يا مدنع يرغصال ةهداشم يف يلولا وى حق األم وحقيتسا - ١
  .هحق حضانت

 ،عوبسل أك رةلولي م واألمل هتيؤد ردير تحغ الصةدهاشم حولعند االختالف  - ٢
ي ف  مرةضانة الحم حقن لهقي م ولبارهي الشف رة مداتم والجألمن جهة ا داجدلألو

 .السنة

 تفق الطرفانيلم  إذا ريلصغاحة لمص بسها حنمشاهدة ومكان الللقاضي تحديد زما - ٣
  ." ذلكعلى

  

ك لترك ذي م ولاعيوبسحدة أصغير مرة واة الدهلي بمشاوم والألا حق ١٦٣دد تعديل المادة ح
 فالختد اعنة هدشالم اانمك وانزمد ديفي تحضي الحق عطى القانه أأ اكم. ئياضقلا داهجتالل
 يافةدور ضك شاهدةملل باسنن الماكموذلك باختياره الر يغصصلحة الق ميحقا مب كلطرفين على ذلا

  أوةمنيألاكز المرافي  ةمشاهد البإجراءلزم ت تي كانتلتنفيذ الائر ادولدل ترك األمر  بفلالط
  . على سلوكهبشكل سلبيينعكس و ية الطفليضر بنفسلذي كان المحاكم األمر ا

 



  ٤٢

  :مةقاإلاق الطفل في ح) أ(
 رةادلصا ةألنظماوه تاليعدوت ١٩٧٣ ةنسل) ٢٤ (مرقب ناجألا ونقامة وشؤنون اإلء قاجا - ١٢٢

 ت السلطاعتا اقتنمة إذإذن إقا جنبي األمنح الطفلي أنه لىنص عتتي ال) ٢٦ (دة، بالماهبجموب
جزا أو قاصرا ان عوأن يكب ه ذلكمنحلرط تشيه وتقامإر ربتالتي هة األسباب بوجا ةالمختص

ة م أردنيأل دليوذي لار اصقللردني ألا ونانلق امنحي  كما.ةملكملا يفيم حيد مقوه الئلاع نوكيو
 من نيةدراأل نةاط أبناء الموعفاء إدنية، فضال عنردته األلبطرف وا ةإقامإذن نبي ب أجأو

 .ت وجدأن ةماقإلاوز إذن هذه ا تجتغراما
 

  :حماية حقوق األحداث )د( 
ح الصاكز اإلرى ملل إافطأل الخاإد هتيالعدت و١٩٦٨ة نلس) ٢٤(رقم اث األحدون ال يجيز قان - ١٢٣

عني ي ام م،ةاعيمة االجتية التنمرا لوزبعةاتال حداث األعايةكز رمرااعهم في يدإ انم وإ،هيلأتلوا
 .اثدألحامن  لوختل يهأوالتح ال اإلصأن مراكز

 
 المادة (في ثداحى األل ع٢٠٠١ ةنسل) ٥١(ألحداث المؤقت رقم ا سلوكة راقبانون م قظرحكما ي - ١٢٤

  لهمهايعأو بيها  أو تعاطدرةخالماد و المأو حيةوات الروبرمش الأو شراء التبغ أو التدخين ، )أ /٤
ي اث فحدألا مادخاستو ،تناحالاو ية ألليل ايالهمال ارتيادو ، بهالمعاتي تتلالت امحلن قبل ام

 ثادحألا لوكلمراقبة سظة  كل محافأكثر في أو تشكيل لجنةهذا القانون  رأق قد وكما . التسول
 ).٦ة الماد(  نونقاا ال هذد فيرو ماذ فيتنأكد من تلة ليور دتوالبجها امقيل من خال

  

 دةلمااي ف ٢٠٠١لسنة ) ٤٠(م قرت المؤق تأهيلالو اإلصالحقانون مراكز من جانبه نص ي - ١٢٥
  :ييلكما  المركز زيلة فين مأل دوللموافل ط القحقو على )١٥(

  

و رسمية ألات السجالي ون فدي فالكز ل المرخدا هالمح ةلضعت النزي وإذا:  ب) ١٥(المادة  -
هذا  فيها عقتي ية الحافظ الممركزواقعة الوالدة في جيل ى بتسفتة ويكدوال النمكا داليملاة ادشه

  .مركزلا
 إلىلم مر ثم يس العث سنوات منال ثإكماله حتى اهدلوومب ظاتفحاللنزيلة ال:  ج) ١٥(المادة  -

  .ةياغمخصصة لهذه الرعاية الدور ال إحدى أوويه ذ
ت من اوث سنالز ثجاوتم يل إذا زكمرال إلىا معها هل طفإدخال للنزيلةز وجي:  د) ١٥(المادة  -

  .عمره
  

  :٢٠٠١اث لسنة دحألاسلوك مراقبة  ذ قانونيتعليمات تنف)   هـ(
كورة مات المذالتعلي فيذنلية ووزارة التنمية االجتماعية في موضوع متابعة تاخلد ازارةوون اعتت - ١٢٦

 :ليةار التوق باألملفيما يتع



  ٤٣

ظاهر  بوضع إعالن  ورات المحظاث لشراءألحدليها اتردد عي تيلب المحالت اا أصحإلزام -
  .ثداحألاورة على ظحملا دالمواللعيان يبين نوع 

 دوجوها لاث لألحداد اارتيبمنع  ن إعالعضو بهيامقدق والافنة والييلهي اللالمل ابإلزام أصحا -
  .اثدلى األحعت حظورام
  .ارعشولاة وملعاااكن ألماي ف لع التسومنات ءضمان إجرا -
  .ثداك األحلو ساقبةجنة مرصالحية ل تحديد -

  

قم  راألحداث المؤقت كولس ةن مراقبونقا بمشكلة بموجالث داة مراقبة سلوك األحجنتقوم ل - ١٢٧
معالجتها ومخالفة لرصد الحاالت القانون لولة باممشلت االت على المحالجو ب٢٠٠١نة لس) ٥١(
 .فالاألطحماية  عم مجمات بما ينسيتعلل لايذهف تننم أكدتلاو

 
 برامج الدفاع ذمن العام بتنفيأل اية مع مديرنتعاوبالجتماعية ال ايةلتنم ارةزا ونلجا تقوم - ١٢٨

 ةل حمالت مكثفمن خال  االجتماعيةةاالجتماعي الواردة في الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمي
ة عالجة لمناسبونية المذ اإلجراءات اإلدارية أو القانالشوارع واتخان م نوليسطفال المتأللجمع ا

 . أسرهماكلومشمشاكلهم 
 ومديرية العالقات داخليةالوزارة في  ةمالعات االحريو ناسناستحداث قسم حقوق اإل )و(

  :الدولية في وزارة العدل
  

 " ةماعلريات االحان وإلنسوق ام حققس" سم اب زارةولا في ماث قسدحاستبية لخلدارة اا وزتقام - ١٢٩
حد المبادرات الهامة في مضمار حماية الحقوق والحريات بما في ذلك ، وهو ا ٢٠٠٣عام لافي 

حماية حقوق وحريات الطفل، ويقوم القسم بمتابعة تقارير المنظمات والهيئات الدولية والمحلية 
 والعمل على وضع ،تهاسرا ود بهاةعلقتمل اريار وإعداد التق،الخاصة بحقوق اإلنسان في األردن

ما تشارك وزارة الداخلية من خالل هذه الوحدة في كافة اللقاءات ك. الحلول الالزمة لها
لتي تعقد في سياق حقوق اإلنسان بما فيها حقوق الطفل اوالمؤتمرات وورشات العمل الوطنية 

كمشاركتها على سبيل المثال في اللجنة الوطنية الخاصة بعمل األطفال إلعداد إستراتيجية 
      .لة األطفالوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عما

 

    : استحداث مديرية العالقات الدولية في وزارة العدل)ز(
  

استحدثت مديرية جديدة في وزارة العدل هي مديرية العالقات الدولية التي تسعى إلى تحقيق  - ١٣٠
مجموعة أهداف منها التأكد من انسجام التشريعات األردنية مع التزامات األردن الناشئة عن 

 .ية التي تصادق عليها، ويشمل ذلك اإلتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الطفلاالتفاقيات الدول
  
  



  ٤٤

   :لطفلا ترياوح وق تعزيز حقيف ءااألنبووكاالت األردني دور اإلعالم   :خامساً
  

 وقد. لةطفولاب ةقرات المتعلوت والتطا عامة للمستجدية بصورةألردن ا وسائل اإلعالمتستجيب - ١٣١
 باب الشثلثي ن منظمة اليونيسف أنعلصادر ا" مؤهوآرا هم حيات:يردنألااب بالش مسح"أظهر 

ه المعرفة ذه  عزا التقريرد وقفل،طالة حقوق اتفاقيعن ل شكا بشكل من األنرفوعن ييدنيراأل
، ةختلفمل اوسائل اإلعالم اه بومتقي ودها، التبن واقيةتفالذه ا بهةفثكلماعالمية إلا ةيعتولاإلى 

 لالطف ةحياب ناوج فلتخى ملز عيكرتلاب " بترا" نية رداأل نباءأل اةلا وكتقوم ١٩٩٨منذ عام ف
 هب موقي استكشاف ما يناثلوا، هاجتالمع لايسع فعلضط ااق نإبرازول األ :ق هدفينيتحق بغرض

في  قيةتفاالداف اه ألتحقيق لفلطااة حياء نة إلغليسات األهاص والمؤسخلم واعااعين الطقلا
 ةعلقتلما ريرالتقات وقيقاحالت تناولت، كما ىه الفضلتمصلح ققيح افل بمء الطونماقاء ان بضم

فل ط حقوق اليةماضالالخمس ت وانسلل االخ" اترب"ردنية ء األألنباا تها وكالةي بثبالطفل الت
ة صخالالية ه واألةيمرسطات اللنشاة ليوملياطية تغى اللإ باإلضافة قية، هذااتفالا  فيلواردةا

 :يا يل مقوقالحهذه  ملتشو. لافطألبا
 

ير عن ارقتل  خالنم  وذلكةاحرللعب والا يفال األطفوحق حق األطفال في المأوى،  - ١
 دالموعون اي يبلذيناد وال واأل،نهتألخوت اهمألا رود بمنق يواتي اللكبر سناًاأل تواخألا
 .واألماكن األخرى جاتالكراي ف فالطاألة المعو ئية،وض التشاراإللى اعة عمتنولا

ل الخ نم  وذلكيفسي واالجتماعي والمعنولنواسدي الج اهرفال ققيتحي ف الفاألطحق  - ٢
بات تمكو نيةيوزفلتبرامج  وحرسمن  مفلالطة افقث المج ما تحقق لألطفال في ير حولتقار

 رضعلتوا ،لطفلل ةباى الكتلة إفإضا ية،فثقالمراكز الاشطة  وأنطفال أتجالموكتب و
 .هاريوغة يلقثالة يرسدملبة ايلحقا ودراسيةال تابجاولت مثل اشكالمل

ن عاقيلم دمج احولقارير ت: ةلكريم االحياة في الجسدية والعقلية صاحب اإلعاقةحق الطفل  - ٣
 .مجالا الهذ ي فتاجتمعن الميمكت امجبرو سر المدافيوالمجتمع في 

ل طفاأل امرؤتم وباشبالن ارلمب حولات عبمتا ويرراتق: لمشاركةوا بير التعيفل فلط احق - ٤
 . في المنامة وتونس وصنعاءأقيمت التي الطفل العربي أسبوعمؤتمرات  ولعربا

 دضي سدي والنفسجلا فن مشاكل العحولتقارير : والرعاية ةياحم الفيطفال ألا حق  - ٥
 التابعة لوزارة التنمية واألحداث الطفولة رعايةدور ل مثك ذلابع ي تتتالمؤسسات الفال وألطا

  حقوتقارير عن. فلطلفة اايض ودار ،ناماأل ارد ولوزارة أو تشرف عليها اجتماعيةاال
   .لقيق مع الطفحلتا و فيييدفلاة طأشرتعمال ساية من المضايقات، وعن ا الحميل فالطف

  

 جبرنام: فعين منهاياال والطفألا قوقعوية حول حوردني برامج إعالمية ت األزيونلتلفايبث  - ١٣٢
اإلعالمية اليومية المكثفة ة تغطيالى لعوة عال، و ذلك "١٨ – ١٢" مج برناو، " يحق"

الصحفية  ريلمؤتمرات المتعلقة باألطفال في التقاراو للمستجدات القانونية واالجتماعات
 .ةيونيزفوالتل



  ٤٥

  
  يلةدالب ايةعسرية والرألبيئة اال -٥

   )٣٩ ،٢٧، ٢٥ ،٢١-٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١١-٩، ٥المواد ( 
  
   ) ١٨ادة مال ،٥ ةدالما(  نيدت الوالا مسؤوليات وحقوق وواجب: والًأ
  

انونيين  المناسبة للوالدين واألوصياء القةمساعدتقديم ال لةذتخالم ةائيقووال عيةيرشلت ابيراتدلا   .أ    
  :لفطالة ن تربي عداء مسؤولياتهمأفي 

ي د ذكره فها لم يرضعب ( نيوالدلا اتليمسؤوب علقتت يةون قانوصأن هناك نصنود التأكيد هنا  - ١٣٣
 :أهمها) ينق السابنيرتقريال

 
ينص قانون العقوبات على معاقبة الوالدين أو الوصي في حال إهمال أطفالهم واإلضرار   . أ

  ).٧٤ انظر التقرير األولي الفقرة (٢٩٠بصحتهم حسب ما نصت المادة 
ر جأن و دإجازة في الحصول على أةحق المر على ) ٦٧( المادة  ينص قانون العمل في  . ب

ل ولحصافي  هاحقلى ع ) ٧٠( دة المافي ، وطفالهاأية برتغ لرللتفة سنلعن ا دزيال تمدة ل
 . أسابيعضع وبعده مجموع مدتها عشرة  قبل الوكامل بأجر أمومة إجازةلى ع

  

 في األمومة إجازة ءاهتند ابع ةلامعلأة امرلاى حق  علالعملن ومن قان ) ٧١( ة ادم الصتن - ١٣٤
ن ك موذل ليومافي  ن الساعةع اهموعد مجزييدفوعة األجر ال م تراتأو ف ةترلى فع ولالحص

 .دجديل اا مولودهإرضاعل جا
 
  عنلقي ال ستخدم ماي يذلال معلى التزام صاحب الذكور عانون الممن الق ) ٧٢ ( مادةلص اتن - ١٣٥

 أطفال ايةلرعهلة مؤبية رم دةعه  فينويكب سنام نمكا ئةوجة تهيتزاملة م ععشرين
 .املة خاصةعنح م يملعامل الا األب أن إال، التلعاما

 

هم طبق عليين تنالذ الفاية ورعاية األطم لحةخصصة متئياوق تاعيرشت يندرألا عرشالم وجدأ - ١٣٦
لتي  اتالاحالد ي تحدلت ا، وتعديالته١٩٦٨ لسنة ٢٤ رقم ثاد قانون األحمن ) ٣١( لمادة ود انب

 نلسادس ما لباب افية لفصم تحااله الهذد وتر. يةماحل اأو ايةع للراًجمحتالطفل اا هر فيتبيع
 سرأل لليمالام عدالم ديقكتاالخرى ية  الوقائاإلجراءاتن ة معومجم، فضال عن للفصاهذا 

 واإلرشادح صنلا مي وتقد، وصندوق المعونة الوطنيةةيعبل وزارة التنمية االجتمان ق مةريقلفا
بعض  ولصحةا ةر لوزاةبعالتا واألمومةة للطفواز مراكالل لطلب من خ اعند همحدن أو الدياولل
 . ةميكوحل اات غيرمنظمال

  



  ٤٦

ات ئ الفإلى يننتمم الواألطفال مألا وأ بألا األسر وحيدة ل فياطفح األللصا ةذالتدابير المتخ  .ب
   :األشد تضرراً

  

ت ائف لجرامبالن  مداًد عميةوالحك ة غيريهلات األمظالمن ويةالهيئات الرسمالمؤسسات وتقدم  - ١٣٧
 :اهنا مررثر تضكال األفطاأل

 

ق دو صنلخال  منينفذج امنربلا اذهو). رة الفقيألسرل ( المتكررةقديةنال ةمعونالبرنامج  -
وهناك برامج شبيهة تنفذ  الف أسرة، ٧١الذي يقدم خدماته لحوالي أكثر من  وطنيةالنه ومعلا

 . ةيات الخيريعمجلاو الغوث الدولية ةلاوكندوق الزكاة و صمن خالل
  

 فقرا انتقاليا وفئة اء الفقر فئةمنادرين على العمل  لالفراد الق الدخلبرنامج مشاريع توليد -
وزارة  منها :ويقوم على هذا البرنامج جهات عديدة .المعرضين للوقوع في ضائقة الفقر

الصندوق وغيل، ية والتشلتنم اندوقصوة، وطنيلالمعونة اندوق ص و،التنمية االجتماعية
 معاحاد التاالواة، لزكا قوندصوالحسين،  رون ةسمؤسو،  للتنمية البشريةني الهاشميدراأل
 .حلية وبعض الجمعيات االجنبيةم والكثير من الجمعيات ال،ةريخيلت اياعمللج

 

 ديةقنلا اتدعاسمل واتلبعثااء من خالل المنح وفقراة اللطلبمساعدة ال ثاخرى م مجبرا -
 .رالفق ةطأو يفخففي تر س االدعتساي لت االعينية داتعمسا وال،ائدون ف بدوضوروالق

 

برنامج المشاريع السكنية لألسر الفقيرة فقرا مزمنا، ويقوم عليه وزارة التنمية االجتماعية  -
  . مشروع سكني٣٠٠التي نفذت اكثر من 

  

  :هم أطفالبيةرت ي فن الوالديقوقح ىل عالتدابير المتخذة للحفاظ. ج   
  

 فالطاأل لذويالسماح على  الحداث اهيلرعاية وتربية وتأ ت التعليمات الداخلية لمؤسساصنت - ١٣٨
 األطفالء اللهؤ حمسي كلكذ. اتسي المؤسف رتهميازبكان ب بس أليرهم سأن ين عالمفصول

 . حرية بكلمذويهمع ت المامكلااء راجب
 
رقم  (ته الوتعدي ١٩٦٨ ةنسل ٢٤م رق  المؤقتثااألحدن وانقن م ٢٧/٤ ادةمال يشير منطوق - ١٣٩

 أن المختص في مركز الوزارة مديرالقة فاموؤسسة بالمير د لمزيجوأنه على ) ٢٠٠٢لعام  ٥٢
 ع لزيارةاسبو د عن تزي الةدة لمسسمؤعن التغيب بال كهمو سلين فتازيمالملألحداث  يسمح

 .يةرورضلفي المناسبات ا واهلهم في األعياد أ
  

 ميقي أن ىص علن ي٢٠٠١لسنة  ) ٤٠(  رقم قتمؤلا ليهأوالتكز االصالح اقانون مر ينص - ١٤٠
نزيلة في مركز االصالح ه التالدومع   لهلمعي وال رمالعن م  الثالثةزاوتجيم للذي اطفل ال

لفضلى في ا ةعاير الميدت لتقنزيالبناء الألضانه حار دنشاء إ على كما ينص أيضاً .والتأهيل
 . ستقرن وممجو آ



  ٤٧

  

 ي فقحلان لدياول الحضانة أحدلخاضع ا لفطلامنح على  ة األحوال الشخصينانوق لكذكنص ي - ١٤١
 . عه ميقيمال  ذيلا فؤية الطرر

  

ه حضانلواة فقنوال القطيا الاضقب ةقتعلمال ةخصيشلا لحواألا لئا في مسيةعرلشا كمالمحا تنظر - ١٤٢
ة يكومحر اليغات مظبعض المنتدير ولديه، طفل وواين الل با االتصلسائول وفالط ؤيةرو
لى العالقات الصحية بين أفراد العائلة هدف المحافظة عب للمشاهدة مجبرا دنيةرألرأة امل ادحاتإك

 من ١٩٩٧لدية منذ عام االو ايةع، اضافة الى تنفيذ برنامج الرفي حاالت االنفصال أو الطالق
 منظمة حكومية وغير حكومية بدعم من منظمة اليونيسف ١٣قبل وزارة التنمية االجتماعية و
 .عاية الوالدية السليمة الف اسرة على مهارات الر٦٥والذي شمل تدريب ما يزيد عن 

  

  ) :٢٠المادة  (سريةم األهتئمن بي نومحروملا األطفال :اانيث
  

 ققوية حاقان واتفساإلنوق حقة ئحع كل من المجم س تن، إنسانيةةطوردني خألريع التشا اخط - ١٤٣
ل افض يف يةلئة العائيبلا  مننيمورطفال المحألحماية للرعاية واين التأمضي بتي تقفل الالط

 وفق ليمةأة سته نشئش وتن،هتاي حلىع ةافظلمحاو فللطاية صخاء شنبلى  عدعاس ت،ظروف
رة ساألبرف عا يم ادجيوذلك بإ ،شريع شوطاً بعيداًهذا الت  كما قطع.يثةدحلا بويةرتال سسالا
 ،تهمياعر أسرة بديلة عن أسرهم ىأن تتول عية االجتماهموفرعي ظدين تست الذ،لة لألطفاليلبدا
 ماظ ن بموجبةضنحالا سرةألا اوة ليلبدة ا، حيث تعرف األسرهممضي ريسأ د مناخجو ومدعل

ة عيماجتالاية مر التنيوز  اليهاعهد يلتياة سراأل هاأنب :١٩٧٢ ةسنل ) ٣٤( م رق لةالطفو ةيعار
ائمة لمدة ده او التة المؤقالحماي وعايةرلى احتاج الفل يط اي ورعاية الةعر امة أممحكلو اا
 .حدودةم ريغ و اةدودحم

 
 ٦٥٠  طفل منهم١٠٥٠منذ بداية برنامج االحتضان عدد االطفال مجهولي النسب ع وبلغ مجم - ١٤٤

 منذ عام  يعيشون في دور الرعاية وينتظرون فرصة االحتضانين لدى اسر، والباقينمحتض
 الذي أطلقته يتاماالمان لمستقبل االطفال األصندوق  منتفعين من مشروع أنهمب، علما ١٩٩٨

  .٢٠٠٣ملكة رانيا العبداهللا المعظمة في أواخر عام جاللة ال
قامت وزارة التنمية االجتماعية باعداد ط احتضان االطفال مجهولي النسب، ولتطوير شرو

  . تمهيدا القراره بعد صدور قانون حقوق الطفل ورفعه لديوان التشريعمشروع نظام االحتضان
 

 :ليالتاان ضتحلالا بهعمول م الطروشلاتشمل *      
  .وجين قبل الزتقديم استدعاء من  :والًأ

  .بالدين اإلسالميدين األسرة ت نا :ثانياً 
  .قن الئجيو الزاللكي فقاثوال يئوالبيتماعي جاالمستوى ال ان يكون :ً اثثال



  ٤٨

  .امج واالنسطوالتراب ةمودلن باجين الزوبية قاللعا مستان ت : اًعبرا
  .اتسنو عن خمس لتق  الة مدةيوجز الت بيا فييامض ان يكونا قد  :خامساً
  . مااع ) ٥٥ (  عند يزي عاما وال٣٥وج عن زلاان ال يقل عمر   :سادساً

  .عاما )  ٥٠(  عن يدزي ال ومااع ) ٣٠( عن  الزوجة  عمران ال يقل   :اًسابع 
  .جاباالن قادر على رجين غيواو كال الزج ن الزوكوان ي  : ثامناً 
  .مسلي شئة الطفل بشكلنمن تما دة تمكنهي جيةنفسة وي صحعوضاان بازوجلع اتان يتم  : تاسعاً 

ة تعليميالو ،ةتربوي الةبمطلو الةياعلرا اشكال ةفاك لفطان توفر االسر الحاضنة لل :عاشراً
  .ةماعيتجواالة يدماالوة، النفسي و،صحيةوال

  .رينا د٣٥٠ نلشهري عا الدخل لان ال يقل معد :حادي عشر
،  د تغييرهنع هاان اقامت بمكخطياًعية اجتمالالتنمية ا ارةز ولغتبان سرة األ ى عل:ثاني عشر
 اهعليف دناألرج ارخيمة مقة  االسركانت أما اذا .لبالدا اهترداغمقا عند سبمرة اوز الغوكذلك ابال

وان نع رأ علىل يطيدبل تكبقامة الي بلد افلسفارة ابثلة تمختصة ملمسمية ا الرلجهاتا مالاع
  . لطفلا ةتابعل مهمة مرة لتسهيلسفااريق ن طلوزارة عاغ الاب يتمول، فالط امةاق

  
 اتسسمؤلا ىحدإ ي ففللط وضع ايقرر أن ،حكمةم الواعية جتماالا ةمينالتر وزيمكن لي - ١٤٥

ة ضنحاالو ة ايللبد اوافيه لألسرة ةي اجتماعةدراس دبع ،ةيوررضال تمادخبال ينه لتأمةيتماعاالج
، معونة نقدية متكررة من صندوق المعونة لةيدرة البرف لألسصي ان زيجوو ،يةلصال ااو

 يلتا وفرظال تيرغتا ذاعادته ابطالب ي نله ايأو مع يهصأو والطفل  الدوق لحويالوطنية، 
و ا ةيعامتجالية اتنملة ارزالوو .او اسرة حاضنة سسة أو أسرة بديلةؤإرساله إلى م تاوجب

ة ينثالال ة الطففيى خللر اظ ينالظروف، وتغير الال بحلات قتضاذا اذلك تقرر   انةمكمحال
ع األخذ م ةقضائيلا راءاتجال افي يةواس سطفالأل جميع امليعا و.ةين والديويةغللا وةوالثقافي

 .ائفوطلا ضعلب ةيلشخصا قوقحلبعين االعتبار ا
 

ه ل بدياتبياذ ترتال واتخفألط ايةعاة ري مسألف ةألسرد ا جهوية بدعممحكوت الابعض الجه قومت - ١٤٦
نية مهت  ودوراةجياع انتريم في مشاليههأتوهم ليمم وتعاتيال اة وكفالة،لهم اسرليس لمن 

 . ددةتعم
  

 االوقاف والشؤون ةفي وزار  والطفلةلمرأابم تة تهسائي الننوشؤ بالخاصةرية  مديتثدحاستُ - ١٤٧
.  واالناثذكورلاين ة بلمساواا زز تعةيو سةيترب ناءباالبية رى تل وتدعو ا،والمقدسات االسالمية

ير غ عالقاتالضحايا ي ورسال اكيا التفكاحض لاف لالطلة البديريةسالا ةيم الحمايويتم تقد
 ، مؤسسة٢٤ البالغ عددها ، األسرة والطفولةتامؤسسل ال خمن) النسب يجهولم(ة عالمشرو

 . أيتام٣٥٤ مفككين أسريا و٥٥٠ و، مجهولي النسب٣٩٤ منهم ، طفل١٣٠٠تضم بالمتوسط 
  



  ٤٩

  
   :)٢١المادة  (يالتبن :ثالثاً

  

 جم مع ما ينسرات اخ قدألردنلتقرير بأن اذا اه ن ملفصل األولا يف ه تم ذكرنضيف الى ما - ١٤٨
من  ٢٠ة ادمعليها ال تي تنصلا ديلة البعاية الرياراتخ ن من ضمهمجتمع ةي وخصوصهتعقيد

 ،همسران من روميحملا لاألطفليلة لبدلرعاية اا لذي يقدم ا،تضانمج االحنابرو ه، وةياقتفالا
 ضمن  على تأمين الرعاية لألطفال مجهولي النسب لدى االسر،ةاعيمتجوتعمل وزارة التنمية اال

 لسنة) ٣٤(قم ر فولة الطةايرع مظا نى الباالستناد  والصادرة،عمول بهام الانتض االحتليماتع
ماعية في شهر تموز من عقدت وزارة التنمية االجتوفي هذا المجال فقد  .نفاآر وكذملا ،١٩٧٢
 ورشة عمل حول دور االسرة في رعاية االطفال مجهولي النسب، وذلك العداد ،٢٠٠٤عام 

 .مشروع نظام لالحتضان يساعد على ادماج مجهولي النسب في االسر الطبيعية

  
   : )٢٥المادة ( ل طفلا  إليداعةيرودللمراجعة اا :ابعاًر
  

ة عيبلتتاات سدرالل ا خالن م،مسره انع ن المفصوليلافطاالت األلحة ريود ةم اجراء مراجعتي - ١٤٩
لى ع ءانب اوضاعهم، وتتخذ القراراتمن  دك للتأألسرهموم تجرى لهلتي  ااتزيارورية والدال

 تمي تهر السهتادعي امن فكل تطفلحة الص مأنبوجد يارات، فإن لزاسات ودرال اههذ نتائج
 لك،ذارا بقره نأذ بشتخة فيسرألعن اه لص فرمراتاسفي ه تلحت مصاقتضمن  ا امها،يله إاعادت

 .تالحاالك للتية ورد العةتابمال راءمع إبقاء اج
 
قب اية لمرور الدريارتقلا لالداث من خحألا ةمة االجتماعية بالتنسيق مع محكتنميالة رزام ووقت - ١٥٠

مهمة با، هلة حوماعيالجت اميةنتالر ات وزيبيسنتة ، وايرعل اكز مرفي مشرفال و،لسلوكا
 :يلي فال المودعين في مؤسسات رعاية الطفولة حسب مااألطت الحا ةمراجع

 
 تتم مراجعة أوضاعهم من خالل االخصائيين ةلوظام الطف نن وفقيعدوملا الطفألا  -  أ

 .اسبة حولهمنرات المالقراية عتماجاال تنمية ويتخذ وزير التسساؤاالجتماعيين في الم
  

 قانون االحداث رقم  من٣٤ة لمادسب المختصة حقرارات من المحكمة اب عين المودالطفألا  - ب
خصائي االو  أالسلوك بق من مراةساة أحوالهم بدرعجا وتعديالته، تتم مر١٩٦٨ لسنة ٢٤

 ،بناسم الءارالجة باية للمحكمعامجت االةاالجتماعي في المؤسسة وينسب وزير التنمي
  .ةوزير التنمية االجتماعيب د تنسي بعاهرارقكمة اصدار حجوز للميو

  
 
 
 
 



  ٥٠

 
  : )٢٧المادة ( ة لنفقحق الطفل في ا: ساًماخ

 

  :صيل النفقةتح .أ
 قانون يف ةدرانصوص القانونية الولا  حسبةيئالقضات اتشريعلا يفطفل  نفقة اللصيتحم تي - ١٥١

 اهصت نصووردد قت ان، علماً بأنها كلنفقة افيالطفل حق  نتي تضمالخصية الش لاوحألا
  منغيرلصافقة ن (١٦٨ وهي المواد) ٩٠-٨٦ تالفقرا(ينلثااي  الدوريرتقرلاي  فيلصفتبال
 ةفقن(و ١٧١ ،)لجةمعالا ققةن (١٧٠، و)ميلعلتفقة ان (١٦٩و،  )ربشومن مسكوس لبم ولكمأ
ي دعاوفي ر اإلعسا وساريال (١٧٤ و،)راءقفلاار غصلا نفقة (١٧٣و ،)بأل ا فقيرطفللا
 ).نفقاتال

 
ا يتعلق مفي لطفلل ىللفضاح لاصلماز ويتميلبادئ عدم ااحترام مة شخصيحوال القانون األكفل  ي - ١٥٢

 : يالتلاك بالنفقة
 تحديد،ون د نصالاء ج لبى ثكر واالنذلاة قفبين نردني األحوال الشخصية األلم يميز قانون  .١

  . ثىاالنكر و للذساويةتمفقة  نفرضب رعيةكم الشاحمالي  فملجري العيو
يفرق بين  لم وهمقحقوببة لمطاللا يقضا الفعلبالغ بر اكرلغة والذالبا نثىلأل قحنون الاى القأعط .٢

 . ى واألنثرذكال

  . ميلعتلافقة بن قفيما يتعلى  ر واالنثبين الذكذكور المن والقانيميز لم  .٣
  

  :ة صتمخلم اكحاملي اة فقيا النفاضرفع قو اجراءات تحصيل النفقة .ب
  

طفال في مشروع قانون حقوق حول انشاء صندوق تسليف نفقة اال) أ( فقرة ٢٥أدرجت المادة  - ١٥٣
الطفل، وذلك بهدف تعجيل تسليم النفقة المحكوم بها لالطفال لتسهيل بعض المعوقات التي 

ا هفلة طفق نحصيل تمن صعوبات فيل طفل للشرعية اةحاضنالتواجه المرأة منها ما تواجهه 
قيمة النفقة، لبالغ لالتدني ا، أو ةودعلافع رات قع نفا، أو ارتفكمةاحملبسبب طول أمد ا
 .ةددتعم موة ورسليالت مافاوكت امينأت ميدى تقل اةواضطرار الحاضن

 
ل الطف ةنفقلق بتحصيل عتما ي فييدانالم في ةاملعة الكومي الح غيرتظمالمنا بعضء ارآ تتفق - ١٥٤

 اتهالج ومعالصعوبات التي تواجهها الحاضنةل على اقرار تدابير فعالة لمنع ورة العمعلى ضر
م يدق تنوود يالجتماعضعه او ظر عننال ضغر بيغ للصلةجع القضاة نفقة مسترإقرا من خالل

 يرغ الصجميع نفقات بألاة، وتحميل قفالنايا ضق ءهان إلأقصى اًزمني  حداًديحدت، وتضمانا يةا
 . ار الحكمر  قذيتنفما يتعلق به في المحكوم علي كفيل دائم يعينوايجاد

  
  



  ٥١

  
  

دة اواع يلنفسني وادبليل اهأتلك اذل بما في) ١٩ة دالما (الهمإساءة المعاملة واإل" : سادساًً
  :)٣٩ة لمادا( ي عماتالج ااجمندالا
  
  ضد االطفالنف الع أشكال عميج حظرلية عشريتالتدابير ال .أ
  

زل انمل افي ةلمعاملا ءو س منألطفالا ةيامحبة م القانونية المتعلقألحكاحول اتساؤل اللجنة  - ١٥٥
 :خرىأل اتمؤسساال وسرادلماو
ى ظ عللحفاى المل ععي تت التلى سن التشريعاعها ئاش إنيةدابذ من يةمشهاة الردني األةكململادأبت 

ة ايحمتهدف إلى  يتالاك جملة من التشريعات وهن. سليمهم بشكل ونمو مائه وضمان بق،الفطاأل
السابقين،  ريرينقتلي اف انهيمضم تتوالتي سي، ن الجلالغالست واالمهإلوا املةعملاء وس نم الطفاأل
 دت أفرحيث، ١٩٦٨سنة ل ٢٤قم  رداثح قانون اال على كما تم ذكرهثةحديالت يدعت تخلأدقد و

ل بق اليذاء منعرض لتيفل الذي ط للةعايوالر تضمنت تأمين الحماية ،اًوصنص هذه التعديالت
ع رومشر  أقا كم، )٣١المادة  (هت أو أحدهما أو اذا تعرض لخطر جسيم إذا بقي في أسر،والديه

 لفطلا حماية حقوق اضحة فيواألمة نصوصاً  جلسم على  المعروض حالياللطفاوق قحن ونقا
  ). أةرلفق ا٣دة الما(على حياته وبقائه ونمائه ة لمحافظوا

 
 من اساءة المعاملة ية الطفل حول حماردنيألت اعقوبالقانون اها نتضمالتي اد مولقام اأر - ١٥٦

: م رقااأل اتذواد هي لموا ، وهذهقاب السريرقتلاي فا  نصوصهتدرو يتال ولواالستغال
)٣٣٠  ٣٢٨/٢ ،٣٣٤/١ ،٢٧٩/٢ ،٢٩٨- ٢٩٥ ،٢٩٤/٢ ،٢٩٣/٢، ٢٩٢-  ٢٨٧ ،٢٨٥– 

٣٨٩ ،٣١٤ ،٣٠٦،٣١٠–٣٠٤ ،٣٠٢ ، ٣٤٣ ، ٣٣٦( .  
  

ضروب  انماط ،حددت للوالدين او من يقوم مقامهماوبات نون العقامن ق) ٦٢(دة أن الماكما  - ١٥٧
نزلونها بأوالدهم على نحو ما يبيحه العرف العام، وبهذا الصدد ترى بعض  يتيالالتأديب 

 ن ميحتمل كثيراً نصالالمادة المذكورة بحاجة الى تعديل، اذ أن ن أ ب،حكومية غير التالهيئا
 داموال صصوني بعض  فالعقوبات ديدش تأول  لتعدي العديد من المطالباتناكهن أكما . يلوالتأ

 .  هالعأ
  

  سنهكنوللذكر، ة افلاسالاد المو ي فعلالفا ىع العقوبة عل إيقاندعاألردني شرع م الفتوق يمل - ١٥٨
 يهلع بقطن تمن كلر بتع، واهمالاإل وةاءسإل انم لفاية األطامح لصةخصمتتشريعات 

 ٢٤ث رقم داح األنانوقمن  ) ٣١ ( دةاـالم وفق اية الرعة أوحماي للاًة محتاجيت التالاالحال
 :يناثلر ايرقالت متقديت المستجدة بعد ال وهو من التعدي،تهال وتعدي١٩٦٨لسنة 
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 نهام إدوم أراجاإل ادهعتيالبه  ةنايعئق لل اليرغي صأو و لداية وكان تحت رعامن  -
 . انحالله الخلقيعقلية أو التؤثراوالم ةخدر المداو المنهماد إور أكالس

  

 المهذه األعومون ب يقنم ةمدخو  أرامقال ق أوفسل اوأ ةرابالدع لصقام بأعمال تتمن  -
 .يرةسء الهم سونتهر عشا نذيال لط خاأو

  

 .اتطرقلافي  ةعاد يتن يب أو كااً مستقراللم يكن له محمن  -
  

متوفين أو  أحدهما الداه أوان وكومن ؤت ملئاأو عش يعيلة مشروعة للله وس لم يكنمن  -
  .مسجونين أو غائبين

ي ن الولكا و أمه أووصيه أأو  هيولأو أبيه طة سلعن  جخاركان سيئ السلوك ومن  -
 .هيهلم االو عديأغائب  وأ فىتوم

  

 .لسائولن ام يلةسوأي ب على ذلك لو تستروكان يستجدي من  -

ع أي باألدب مجرم مخل كاب رتبادين أن أله  بق س أو غير شرعياًكان ابنا شرعيمن  -
 .ئهمن أبنا

  

 يلت ابأديتل ابروضت ه تجاوزوجز وه أأحد والدي نم دوصتعرض إليذاء مقمن  -
 .لعام االعرفا هحيبي

  

 .تهأسر يفي ا بقذم إ جسيلخطرضاً  معركانمن  -
  

و  ألقخال سادفأو  سقفلو اأرة عالدبا تصلتل مابأع وأ لوأعمال التس ستغل فيمن ا -
  .هعورشمأي أعمال غير ل أو في ه األعما بهذنوقوممن ي ةمخد

  

  :لماهءة واالل من االسااألطفاية امحل مجاي املة فومية العحكالجهات الحكومية وغير ال  .ب
  

 ونيةلقانوص االنص تطبيق لضمان يةمو حكرغيية وومهات حكة جدع نردئت في األشنأ - ١٥٩
لقي الشكاوي حول ما يقع ي ولتجنسلاالستغالل ال وامالهة وااءساالال من فألطاية امبح ةتعلقمال

ة، جتماعيالا يةارة التنموز :لجهاتهذه اوتضم  ،صخصكل متشل معها بامعتمن انتهاكات وال
ني طالو كزرمال/  ووزارة الصحة،ماية األسرةة حراإد/ ، واالمن العامردناأل رهن ةسمؤس

 . مباشرةمر بصورةباألنية  المع تجهاهي الي، ورعشلاب طلل
 
ية ناعال ةجمعيك ،فلالط وقحق يةمافي مضمار ح ىأخرهيئات غير حكومية ات وجهل متعكما  - ١٦٠

 هذه اتكتهال ان حوشكاوى التلقيأما فيما يتعلق ب فل،طق الوحقة يمعوج ،ندرأل اي فألطفالبا
 ،نسانإل اوققحردنية لجمعية األل وا،سانناإل ققوني لحالوطكز لمرافيقوم كل من  ققوالح

 بالعمل  والمركز الثقافي البريطاني،سفي واليون،األردنفي  ناسن اإلقلحقولعربية  اوالمنظمة
لمرأة ا ادحتا: لزئي مثل جكش بجال حقوق الطفلتعمل في مهناك جهات و، على حماية االطفال

رشاد  اإلمجالي  فلمعت تاهيئتلك الأن  فضالً عنسري،  األرشادواإلتوعية لركز امو ،ةنيدراأل
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تحاد  وغيرها من حقوق وقوانين، كإ،فقة والوصايةن والقالطبال تصخيما ي ف،ني للمرأةقانولا
 القانون من اجل حقوق -نازيم ومنظمة ساءمن النتضال يلدول اعهدالم وةيندالمرأة األر

 .أةلمر اقحقواني لسنإلا قىوالملت ،االنسان
  

اذ  اتخة إلىعتنومالخالل برامجها من  ،سميةرلر اي وغةيمسر الةيردناأللجهات اتعمد  - ١٦١
الل خن  م،يفةنعلا ريغو ةيباجيالا بيدأتشكال الي تعزز أ الت،ونيةلقاناوية اءات التربورجاإل

ة ير الفعالبادوالت جمرالباع  ووضساءة،اإلو فعن من الردةجمليب بأساالطفل لة ماعم وةرعاي
 . يتهرعا  ولمن يتولى،اءةسمعرض لإلل أو ا،يهل إءاسم ال للطفليرلضروعم ا الدوفيرلت

  
 ةسبمناالات ءارجإللك ال لألطفال المساء اليهم، بما في ذة التأهيعادل برامج إونة حساؤل اللجت - ١٦٢

ة هجوامل ومهام رادوأتقوم عدد من الجهات الرسمية واالهلية  ب :اتءسال اإلحوشكاوي  اليقلتل
رة، األساية ة حمادار/ وزارة الداخلية ،عيةاجتم االةارة التنميز و: وهيلالألطف ةءا االسةلكمش

  :مؤسسة نهر األردن، واتحاد المرأة األردنية، ومشروع حماية األسرةو
  

   : ةماعيجت االةنميتلا ةرزاو.   ١
  

اية عمؤسسة لر) ٢٤( خالل وعية منت االهلية التطاهيئلا و االجتماعيةةيتنممل وزارة العت - ١٦٣
 ،مؤسسات لرعاية وتربية وتأهيل االحداث) ١٠( طفل و١٣٠٠ تضم في المتوسط ،ةالطفول

الجتماعية التربوية والنفسية واية وساست االمادالخ افةكيم د على تق، طفل٤٥٠تضم بالمتوسط 
ت امدة الخراقب الوزا وترات،سسوالصحية والترفيهية لألطفال المستفيدين من خدمات هذه المؤ

 انتهاك حقوق ها وعدمدتو كل من جمانلض ،مرةتقبة مسارمت اسسؤلم هذه اميع في جمالتي تقد
ع نات تممؤسس هذه الي فةالنافذ ةيلخلداا تايملعت النأاألطفال الملتحقين والمودعين فيها، علماً ب

 ظرحيت اقوبع النانوكما أن ق أشكالها، لفتخبم ة أو اإلساءيدنلبعقاب الشكال اأمن  ل شكيأ
 .ها فيبيدألتل كوسيلة يدسجلا  العقابخداماست

 
 بوحدة الرقابة ي مرتبطة بالشكاوخاصة ةوحدإنشاء  ب أيضاًةعياجتمارة التنمية اال وزتقام - ١٦٤

 فيالمودعين ل طفاألالطفل ل قوكات حقهاصد انترل ،اً مباشراًطابتار ر وبالوزي،الداخلية
 شكوى من ةردها أيإال أن هذه الوحدة لم ت،  األحداث وتأهيلوتربية رعاية الطفولة اتمؤسس

 حول انماط ١٩٩٩،عام لدراسات الميدانية التي اجريت ما أكدته نتائج احدى ال فقاً وطفل
  .كوميةالرعاية االسرية في مؤسسات رعاية الطفولة الح

  

م يعات تلزرشتلا ن فإكلذ لاًعبوتن، وناقلا ايهلع بقيعا ةمجري ءةاس اإلاألردنيرع شالم اعتبر - ١٦٥
 بالغة بإساءإل اتحاال اهع فيقتالتي  الطفاألى  ترعيتال ةعيامجت االسةلى المؤسين عمائلقا

 . ريةاتبالع اهفتصلمسيء مهما كانت لانونية قحقة الالالمم تتة لعني الملطاتالس
  



  ٥٤

  : اية األسرة مة حرإدا .٢
  

ة ايمحم قس (١٩٩٧عام  في ااؤهشنإالتي تم  ما األمن العدارة التابعة لمديرية اإله هذىتعن - ١٦٦
  عنرظلناض  بغ،ةجنسيت التداءااالع ا قضاين عويكاشوال ارياتخبإلي اقتلب )اًقباسة سرألا

ت الجسدية اءادتعالاكذلك ا، وهج خارو منرة أسفاعل من داخل األل أكان اء سوا،حيةضعمر ال
ون تك كلذبوألطفال، ا لامهاوقضايا  ،رةسألا لخاد نم لعافلا نكا ىتم لى األطفاة عللواقعا

 وهي فالاألطلها عرض أن يت ني يمكتالة اءساإل وعنفال التلحا درصمل اثابةهذه اإلدارة بم
 .اإلدارة االولى من نوعها في الشرق األوسط

 
ف تاى هلشر علمباة الضحياتصال ا: " ق منهار بعدة طياولشكا ى إدارة حماية األسرةقلتت - ١٦٧

 تبليغ أحد لالخ نم وأ شخصي،لار وضحلو ا، أساعة ٢٤ل على مدار ميعي لذارة ااإلد
ويتم . الطوارئو تياشفتمسل اسامأقمدارس ول ايقر طنع و أان،ريالجو رب أاقأو األين ينعمال
 عمة حيلضية لماعجت واالة النفسيةلاها الحيتراعى ف ظروف نمضايا قضلتحقيق في هذه الا
 .لخصوصيةا ويةسرلة ااراعم

  
 فيفي عيادة المركز الوطني للطب الشرعي الموجودة  ياًبط المتقدمة لإلدارة تحاال ال فحصمتي - ١٦٨

ب تك ملقب من حاالتلا هذه ةعبتا مميتو ص،حللف صةمتخصزات يهجت بةلمجهزوادارة اإلهذه 
لحاالت التي ا امأ ، لوزارة التنمية االجتماعيةالدارة والتابعموجود في ا الاعيةمتجالادمة خال

 رةاداالنفس هذه  الموجودة في الطبيب النفسي  عيادةفتحال إلى نفسية طبية تستدعي معالجة
 .والتابعة لوزارة الصحة

  
 :تضمنت التالي  في سياق تطويرها ألعمالها عدة خطوات فاعلةةسرألية ااحم ارةإد تخذتا - ١٦٩

 

عامل تتلتي ا ايالقض واهااصصتاخها وتوالي  فيهتبين يةنماأل كزمراال إلى كافة ميعمت ارسال -
يها لإ اهليحوتب ءافكتالامع   فيهايققالتح جواز قيام المراكز األخرى بعدما تطلب بموجبه همع

  كونها الجهة صاحبة اإلختصاصمباشرةً
  

ن  ملك  في دةيدجم اع أقسبر أحتاتاف بكرة وذلاداإل هذ التي تقدمها هتاخدمالوسع في تلا -
، علماً قاً لهاوفل عمتورئيسية ل ارةدا اإلةظوممن بعتت ةعقبال ودارباء وقالبلء ولزرقاات احافظم

 .٢٠٠٥ الكرك ومادبا خالل مطلع عام اح قسمين آخرين لإلدارة في محافظتيسيتم افتتبأنه 
 

بالفيديو وقد صدر بذلك نص   التصويرم بواسطةإليه ءمسا األطفال الادةذ إفخة ال وسيإدخال -
 دةإعا ةثر لكالطفاألا ههجان يو كايت السيةنف الغوطالض نم اًر خفف كثيدق امم تشريعي،

ية في مجال عضرات تواد محقبعا قمهطأة ف بكادارة اإلتقوم ،ذلكعلى وة الع. دتهماإف
  .يندرتمع األمجلن ام ددةع متئحرالشل فاطلألة ءاإلسا



  ٥٥

  
 اءسملان سينجلان  مالطفأل اادية األسرة بخصوص أعد إدارة حماإحصاءاتندرج فيما يلي  - ١٧٠

 :٢٠٠٤- ١٩٩٩وات نسلخالل ا) ياًنسجو دياجس(م يهلإ
 

  السنة  اعتداءات جسدية  ةسيت جنءاعتدا  اإلهمال
١٩٩٩  ٦٤  ٢٢٧  ٥  
٢٠٠٠  ٥٩  ٣٠٠  ٦  
٢٠٠١  ٥١  ٢٤٢  ٤  
٢٠٠٢  ٦٧  ٣٣٨  ٩  

٢٠٠٣  ١٥٧  ٥٣٣  ١٧  
٢٠٠٤  ١٦٣  ٧٦٠  ٢٢  

  عومجالم  ٥٦١     ٢٤٠٠             ٦٣         
  

ن  ممنثافصل الالبتفصيل أكبر في ل فاطألقضايا العنف الجنسي الواقعة على ا لناوتتم يوف س - ١٧١
 .ملةعالماءة ااس وجنسيل التغالاالس ن مةمايلحااصة بخر البياد التر عند استعراض ريلتقا

 
  : ردن ألر اهة نسمؤس .٣

 

عبد اهللا  من لا اينار ةكلملالة جال اهسأروت ١٩٩٥ معاي  فنشأتأي لتا دنرر األهة نسؤسر مبتعت - ١٧٢
 ةءاإلسا عوضومب خصصاًتم رنامجاًا بهجمابر فردت ضمنأ يتلا المؤسسات غير الحكومية

من ضنامج برلذا ال هويعم. ١٩٩٧  عام الذي أنشئ في"ل برنامج حماية الطف" هولفاطألل
 :ما يليلهما فييصارد تفونجي المحور العالوي، المحور الوقائن أساسيين هما يمحور

 

  :ئيلوقاور احالم  ) أ
 

 يةصوت، منسجماً مع ١٩٩٧  عامتصفنمفي  األردن رهن ةسس مؤيفة يلوقااكز جاء إنشاء مر  - ١٧٣
 املةمعاءة سة الميلوخاواقب ع بالرهومج التوعيةية لوقائ الت بحمملقيال فلطلا حقوق نةجل
 يمها بالمفلطفاألامع  ناسيين والعامليس األمقدمي الرعايةيد  تزوىلإ هذا المركز يهدفو لطفل،ا

 قايةوك ل وذلةسليملاألسر ا صائخصوة لنمائي الاألطفاص ن خصائة ضموالممارسات الصحيح
ية ائقج وماربريع وامش هدفلاذا هعن  نبثقويءة، سا اإلعاأنو عجمي من نمكاإل ارد، قطفالاأل

 :  التاليف على النحوونيسة اليممنظ هادعمت
 

 لين معام والعلمقدمي الرعاية (ةءساإلن امال فطألاية اوقم هيفالتوعية بمبرنامج ا -
 شخص ٩٥٠قارب  ما ي٢٠٠٢ – ١٩٩٩ عوامألا لالمج خنابرهذا ال من استفاد): ألطفالا



  ٥٦

 ما ٢٠٠٣ ماعاية هنفي   داستفاا  كم،نة عمانيمدي ر فصالنة نطقم في) من الجنسين(
 .نسينج ال شخص من١٢٣٠ب راقي

 

 نم ةيححائية الصمنلا تاالممارسوءة اإلسايم هى مفاين األساسين علعلراا بدريتمج ابرن -
 باء شخص من اآل٤٢٠هداف تم است:  سنة١٨-١٥سنوات ومن عمر  ٤–ر يوم عم

 .٢٠٠٤ام ول علحع مت مهاواأل
 

 ةئيانملاسات مماروالاءة ساإل ميلى مفاهع الفط األ العاملين معبتدريمج ابرن -
 يةهانع ملة موعا ملعا ١٣٠تم استهداف : تنواس) ٤(الى م ر يومعمن صحيحة لا

 .٢٠٠٤ ماع
 

 فل ط٣٠٠ارب ق ما ياستهدافتم : اءة ساإلنفسهم من أ بحمايةل األطفاة يع توامجنرب -
 لك، وذ٢٠٠٣-١٩٩٩ معوااأل لال خنصرلمنطقة ا يلي فلمحاجتمع لم االفن أطم

م قلتأال تراهابم ميدهتزوم، وهسفبأن ثقتهم تعزيزو يةتماعج االمهتاراهمين س تحفبهد
داخل ي فاد وفرأل بين اعالفلواصل التا ومهبض غةفية إداريكب، وفظرول اعف ميلتكوا
 دامج بصدنبرالذا هذكر أن وي. همذواتتشاف كات اراى مهضافة إلمل، إالعت عاوجمم
  طلبةنعة مإلى شريحة واسه جوي سيوالذسية مدرلل ائرسال اسمىياط شيذ ننفت
يتم ك سلذكو، لر األطفاامعأ عمتتالءم  ويةبتر ائلسى رعلي تويح و،ماًمو عسرمداال
ة ياحم جمبرنا أهداف فق معتوا يماب ومدارس،ال طلبة لكةى متحر دمةيذ مسرحفيتن

 .فلالط
 

 :عدة برامج ضمن محوره اإلعالمي تضمنت التالي يذفنت بلفطلا ةيامقام برنامج ح -
  

 ار شعتحت نت وكا٢٠٠٠ة ـسن فيية مالع إةلحم من بينها  إعالميةالتـحمتنظيم  §
 هدفت بالدرجة ٢٠٠٣نة ية سانطلقت في نهاثانية لة محو. "بني وطناً طفالً تاحمي"

 تانالإعولفزيونية ت برامج ةبواسط ةجابييإلال األطفا ية ترببياليز أسزعتاألولى إلى 
 يةئر مةيم إعالادموزيع توى إلافة ضال إفي هذا المج حةمتالا ةماعلت ادماخلعن ا

 . موعةمسو

 . الا المجهذ ة فيويوعئل الترسالات بعض منلتي تضة ايوالسنة نامز الرإصدار §

اريخ بت وذلك ،٢٠٠٤ن اريزح في" يالناجأ"حملة العبداهللا  ةملكة رانيلا ةجالل قالطإ §
٦/٦/٢٠٠٤.  

ت يب " اني بعنون تلفزيوجم برناميدقإعداد وتلى ع  كذلكدناألرر ه نسةسؤم فشراإ §
 ة،مبكرالة طفول الةرحل ملناوتى يل أوةلحر كمةونييتلفزقة ل ح١٣ن مون كم" ريغص

جميع ل جهوم مجانربلاو. لافة األطاملعم من إساءة  الوقايةيخ فكرةرس تلى ايسعىو
ر خأوا  فييردن األونالتلفزي شةاشى لرضه عع دأ وقد بي،نألرد امع المجتئحاشر



  ٥٧

لى ع ردن األرهة ن مؤسسصلتحوقد . ةبيرك دعاية إعالمية ط وس٢٠٠٤آذار  رهش
 في ISPCAN " فالط األةلعاممءة ا اسة منيوقالة ليدوللا ةعيمللج "ية لزة الدوئالجا
في ة يذهبلية الاديملاى كما حصلت عل. طفالاألملة عا مءةساإ معل امتعع الضومو

 ".ة لقاهرا يي فالبنال " نيف المالرس تياالرة فعظاهت
  

  :يالمحور العالج  ) ب
   

 كمركز ةاعيجتمالنمية التازارة  وعبالتعاون م ٢٠٠٠عام "  األمانارد " مركز حماية الطفلشأأن - ١٧٤
ز ستقبل المرك، ويملةعا الملسوءضوا  تعرالذين لألطفاا جالعوية ورعااية مص لحخصمت

ات رازوب اقيثو اطابارت هذا المركز  عملبطت، ويرة حماية األسرةإدارمن المحولة إليه  االتالح
تعامل وقد  .اثحدأل امةء من خالل محكالقضام وبعليت والةيبرتل واحةصلية االجتماعية واالتنم

  أولامــية ، إهجنس ،ية جسد(ط انماألوعة نتمإساءة  ةلحا ٩٣ي لواح مع يسهأس تنذمركز مال
 ة،لا ح٥٨لي احو ةءاسإلل عرضن تتياللوااث ناإل الفطاأل موعجوقد بلغ م).ركبةم اءاتسـإ
 . ةال ح٣١ لذكور فبلغتاال ألطفات الاح امأ

 

ل في افطأل انميى تأز علكلمرارص يح ام كية،ساألساة ايعلرات دماخ لفلطا حماية ز مركميقد - ١٧٥
ارس دين في الملتحقلمار غير االصغفال األطوأما بخصوص . همراعمأ سبح ةعليميارس تدم

ويقدم المركز . ليةبستقم الةدراسلل مهتيئهتولة امحو مهميلعتز لمركال اخلدقت وص يصفيتم تخ
  معالجةلىإف  تهد التيةيتأهيللاوة سيفلن ااتخدملاى  إلفةضاإ، )هيةيفتروثقافية (كذلك خدمات 

عيم دوتي خصشاء تكيفهم النة بداعإ ةلوالمح تي تعرضوا إليها،لاءات اساإلج تائنن فال مطاأل
 .تيةا الذقدراتهم

  

ذلك عن  ومهتاحي سارحيح مصت ولةا لمحيه المودعون لداألطفالسر أمع المركز كذلك  لعمي - ١٧٦
ل فااع األطج إرةاولحم هدفبك ذل، ووضعهب س ح كلبساليأ ةدعللعالج ب همعاريق إخضط

 . نينةمأطال ومن األايهف فروتء ياجوأ  فيمدماجهة ادوإعا رلك األستإلى 
  

د  عدغبلقد وز، ركملى ال إلخوج للدتاتح  التيالة ريشاستت االالحاالستقبال م خاص الد قسجيو - ١٧٧
ة يجالـعت الخدما الدمـقث ييح الة،ح ١٣٠ بارـيق ماالقسم ا ذـا ههعمل عامتي تلت االحاال

 ضعب لةصصخمتج مارب عضو مقسلا اذهتمكن  وقد سرهم،ألت والللحا) يةعماجتاالوالنفسية (
 تقديمكما استمر أيضاً في ،اررتقساالمن د جيى تومسى إل بدوره بأن إيصالها الذي أدى تاالالح
 . ةثيحثة عابإلى متج اتحت يتالت لحااللهيل  التأمجبرا

  
  
  
  



  ٥٨

  

  : ردنيةاتحاد المرأة األ .٤
  

 بإدارة ثالثة برامج ١٩٥٤ام  ع تأسستومية حكغير ةمظن مهو وةردنياد المرأة األحيقوم إت - ١٧٨
 ٢٠٠٣- ٢٠٠٠ ل األعوام منخالالذي استقبل "  المأوى- النساءدار ضيافة  "تشمل برنامج

بعد أن ، ةن س١٨ سن  دونناثى اإلت علقعو) ة نفسي،ةنسي ج،يةدجس(ءة اسلة إا ح٢٩٠حوالي 
ر للنساء داه الهذم دقوت، تقؤم كلبشفيها مة اق لإلةرألساية احم ةدارإتم تحويلها من قبل 

إلرشاد خط ا " مجنابر، ودةناسمال عيةاجتمالا تامد الخعض إضافة إلى بيةاسست األالخدما
عن ما يقارب  ٢٠٠٤حتى منتصف عام والذي استقبل  ١٩٩٦ عام الذي أنشىء" األسري 

قدمت لهم  ،نةس ١٨-٧ نيهم ما برماأعاوح رتتالذين  لطفا األنة مياتف هة مكالم٣٠٠٠
 ما عم حيث تعامل البرنامج"  األسري دواإلرشاالطفل دار ضيافة  " امجبرنالالزمة، و ةرلمشوا
 ١٠٠٠بلغ عدد الحاالت المحولة من المحاكم ة وقلطمسر أ نن ميادمق فل ط١٥٠٠من ب رقاي

ما يخفف مة، حريية مسر في أجواء ايهمذو بل قمنل طفااألة شاهد مار الده هذ فيمت يذا ،حالة
 وتعتبر الدار مكانا بديال للمحاكم أو المراكز .مهرر بلض ان تلحقن أكمي يالتحدة اآلثار ن م

 . أسرة١٣٠ي اعادة الرابطة  الزوجية الى وقد تم من خالل برنامج االرشاد األسر. األمنية
  

  : ي ألسراد امركز التوعية واإلرش .٥
  

يلها وتحتم وة ءا إسالةح ١٠٠ي الوء ح الزرقاةني مديف يألسراد اركز التوعية واإلرشم استقبل - ١٧٩
من  صخش ١٦٠٠ يقاربما رامجه وانشطته  بركز فيتهدف المواس.  األسرةمايةح ارة إدىلإ

هذه  دفث تهياملين مع األطفال، حعول ن لألطفاياسي أسمقدمي رعايةن يب اء، مقازرلان اسك
 فالطألا صاًووخص فال،طمع األمل اعتلالسليمة ل قر المذكورة بالطحئاالشرية وع تإلىامج برلا

 األطفال افرنح اسباب ألىوء علض ايطسل تخطر، كما تسعى الى الوأ ساءةإل لينرضعالم
 فداتهسبإلمركز  امد قافق ،م أنفسهالبة لألطفنسما بالأ. اهنم وانن أن يعاكمي يت التكالوالمش
 ةعيماتجالاة  بالحيامهت توعيىلإهدفت  ةأنشطل المن خء قاالزرطفال أ نفل مط ٢٤٠

 من  آخر طفل٥٠، كما استهدف أيضا مهاتأل واءباآلمع ال عافلاار والحوية رألساات قلعالاو
ن اطئة علخاهيم فالم بعض اييرغت بهدف اجالزج وجارحألاو أخشب ى اللعم سلرج امخالل برنا

  فيةيبيدر تتارو المركز ددقعكما ي. مهع عليقا الونفلعفي ام خد تستن أني يمكتلاد واومل اذهه
ع ضوي موية فطن واتاءة لقدعباإلضافة لذلك  كز المردقعوقد . يهاتكرلاوحة السبو وادكونيلتاا
عدد الحاالت التي راجعت الخط الساخن خالل يذكر بأن . لافطة لألساءصدي لمشكلة اإللتا

، استشارات ٦٦استشارات نفسية ( حالة متعددة األنماط ٣٠٠ قد بلغ ٢٠٠٤-٢٠٠٣العامين 
عائلية أوعاطفية، و مشاكل تحصيل – ٤٠، مشاكل أخرى ٨٠، قضايا اجتماعية ١٠٠قانونية 
 ).٢٠دراسي

  



  ٥٩

  
 
  : األسرةةايموع حرمش .٦
 

ة بإدارية نالبريطا ةمووالحك ةدنيألر اومةالحكن  بيما ناوعلتبا " ةسرألا ةحمايع ومشر " فيذن تتم - ١٨٠
، حيث )٢٠٠٣- ٢٠٠٠( يةضما الات الثالثةالسنو لال خ، عمانيـ فطانييالبري فاقس الثمجلال

سري ألا فنعال الت التعامل معمجات العاملة في ساسؤفاءة المرفع كيهدف هذا المشروع إلى 
وزارة التنمية االجتماعية، : هات حكومية وغير حكومية منهاال، بمشاركة جطفألل ةاءسواإل

ومديرية األمن العام، والمجلس القضائي، ووزارة الصحة، ووزارة األوقاف، ووزارة التربية 
والتعليم، ووزارة اإلعالم، والمجلس الوطني لشؤون األسرة، ومركز التوعية واإلرشاد 

الريادي، ي طنلوشروع المفذ هذا انوقد . هر األردناألسري، واتحاد المرأة األردنية، ومؤسسة ن
ية نمعلات اهلجا هدفت التي استةيبيلتدرامج لبرا من ادي العدنيصخصمت اءكة خبرارشبم
وقد حصل مشروع حماية األسرة على تكريم . دنراأل  فيءةساإلاة شكلم خطر واجهةمب

شروع حماية االسرة بجائزة المجتمع الدولي من خالل األمم المتحدة حيث فاز فريق إدارة م
 وهذه الجائزة تمنح كل ٢٠٠٣،المفوضية العليا لحقوق االنسان في هيئة االمم المتحدة لعام 

خمسة سنوات للمؤسسات العاملة في حقل حقوق االنسان، ويعد مشروع حماية االسرة احد 
المشروع هيئات المجلس الوطني لشؤون االسرة المختص في مجال حماية االسرة، حيث يضم 

 يمثل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا  وطنياًفريقاً
 .العنف االسري

  

  :فلق الطبحقو ثقيفالتو ةيلتوعت احمال .٨
ل فلطماية ا حبموضوعة ة وبرامج متخصصيدن بإعداد أدلة تدريبرقامت عدة جهات في األ - ١٨١

    : في الجدولن لمبياالنحو لى ع
 

  التوعية والتثقيف بحقوق الطفلتحمال
 

 عدد المستفيدين  عدد االنشطة المؤسسة اسم الدليل التدريبي
الممارسات النمائية الصحيحة من 

  سنوات٤-عمر الوالدة
مؤسسة نهر االردن 

 واليونيسف
 دورات تدريبية ٣

لالمهات وعامالت 
 الحضانة

مشاركة/ مشارك٥٥  

الممارسات النمائية الصحيحة من 
  سنة١٨-١٥عمر 

مؤسسة نهر االردن 
 واليونيسف

دورتين تدريبيتين 
للعاملين مع الشباب 

 واالمهات

مشاركة/ مشارك٤٠  

متدربة /  متدرب٢٤٠  دورة تدريبية١٢مؤسسة نهر االردن   مفاهيم وقاية االطفال من االساءة  
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 عدد المستفيدين  عدد االنشطة المؤسسة اسم الدليل التدريبي
مشاركة/مشارك٦٢٠٠  محاضرة١١٧ واليونيسف  

قضايا االساءة للمرشدين 
ي المدارس للمرحلة والمرشدات ف
  سنة١٢- ٨العمرية من 

المجلس الثقافي 
 البريطاني

  

 ورشة في مدارس ١٣ مؤسسة نهر االردن مشروع الفنون في حماية الطفل
فترة (المحافظات 

)تجريبية  

  طفل٦٠٠

الجمعية االردنية  تعلم حقوقك وعلمها
 لحقوق االنسان

  

نساني الملتقى اال الحقوق االنسانية للمراة والطفل
 لحقوق المراة

  

الدليل التدريبي التوجيهي للمدربين 
 -على العدالة الجنائية لالحداث

 نور

وزارة التنيمة 
االجتماعية بالتعاون 

مع اليونيسف 
والمنظمة الدولية 
لالصالح الجنائي 
بمشاركة جهات 

اردنية رسمية وغير 
.رسمية اخرى  

 ٣١٠تم تدريب  
مشارك ومشاركة من 

القضاء االمن العام و
والمؤسسات غير 

.الحكومية  

المعهد الدولي  حقيبة تدريبية حول حقوق الطفل
 لتضامن النساء

  

خطباء المساجد حول لدليل تدريبي 
 مفاهيم الطفولة المبكرة 

منظمة اليونيسف 
بالتعاون مع المجلس 

 الثقافي البريطاني

 من ٦٠٠تدريب  
.خطباء المساجد  

نماء مورد العاملين مع الشباب في 
  وصحتهمالشباب ومشاركتهم

٢٠٠٣ 

- ١٠مشروع الشباب 
، اليونيسف١٨  

 مشارك ٦،٨٧٥  ورشة عمل ٢٧٥
ومشاركة من مقدمي 

.الخدمات  
دليل مهارات الحياة االساسية 

٢٠٠٣للشباب   
- ١٠مشروع الشباب 

، اليونيسف١٨  
 مشارك ١٤،١١٠  ورشة عمل٤١٧

 ومشاركة
المتحركة للدمى" سلحوف"مشروع  هر االردن مؤسسة ن 

بدعم من مؤسسة (
)انقاذ الطفل  

   أنشطة تجريبية٤
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 عدد المستفيدين  عدد االنشطة المؤسسة اسم الدليل التدريبي
التلفزيوني" بيت صغير"برنامج   حلقة تلفزيونية ١٣ مؤسسة نهر االردن 

 للمرحلة االولى
 
 

دليل الشباب التثقيفي حول الصحة 
االنجابية وعدوى فايروس االيدز 

٢٠٠٣ 

- ١٠مشروع الشباب 
، اليونسف١٨  

  

ئل االعالم في وسا" أجيالنا"حملة 
 المختلفة

   مؤسسة نهر االردن

  
من خالل تعاضد ، ءةاساإل من لاألطفااية محال اد في مجالج عملل إلى مواصلة ايسعى األردن - ١٨٢

ر غيت ائوتتطلع الهيفل، لطماية ال حاجم في  العاملةةيموكحلجهود هيئاته الحكومية وغير ا
 :التالية تحامقترلافيذ الل تن خطفل منللماية تحقيق المزيد من الح ىلا ةقاللع ااتمية ذكوحلا

 ت حاالعن ج/١٧ كما ورد في قانون حقوق الطفل في مادة يزامللتبليغ اإلاام ظل نيتفع -
  من٢٦دة  والما٢٥المادة  تضىقبم (لطفااأل الي مجة فعامللا نيةه المتعامومجلة لءساإلا

ن  م٢٠٧ ةادلمامن ة ثلالثواة انيالثى ولرة األوفقة، والائيزجلات ا المحاكملوصأ نوقان
  ). اتوبق العقانون

  .لكةمملا تاظفاحم ي باقلمشت لرة األسةيامرة حا خدمات إديفالتوسع  -
  . بقضايا العنف االسريةة أسرية متخصصإنشاء محكم -
  . ود الوجزحي ىإلني رداأل لطفلا قون حقون قااجاخر -
عى يس يذدن الرأل ا نهرسسةؤم جامرفل ضمن بطلوا ةراستكمال بناء مركز تنمية األس -

 .ةرسألاد ا أفر بيناعلف ر حواوفتحة،كربملة افولطل افي صةج متخصمرايم بتقد إلى
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  الصحة األساسية والرفاه  .٦

  )٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ٦المواد (
  

   )٢٣دة مالا ( أصحاب اإلعاقاتال األطف: أوالً
  

جتماعية نمية االتل وزارة الال من خنية الخدمات لألطفال أصحاب اإلعاقاتألردة اموكتقدم الح - ١٨٣
مة من دقملخدمات الا، فضالً عن رىخألاات الدولة سس العمل، ومؤرةووزاة ة الصحوزارو

الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، وتشمل الخدمات المقدمة التدريب والتأهيل والعالج 
الل من خك ذلتمعي والمجهم، والتأهيل  وأسروالتوعية واإلرشاد لألطفال أصحاب اإلعاقات

العفاءات ا ةا توفر الحكوممك. )الداخلية(اليوائية  اتساالمؤسو جيةارخلاالنهارية ت المؤسسا
صحاب اإلعاقات، بما في ذلك االعفاء ألعاية رات م خدمتقد  والمؤسسات التيرألسللجمركية ا

 .أصحاب اإلعاقات  مة االشخاصردني لخد غير األملعاالمن رسوم تصريح استقدام 
 
 ةياالرعكل من  تادم خلىعى رالخهات اجلواة جتماعياال ةتنميالارة وز ودز جهتترك - ١٨٤

 أصحاب اإلعاقاتل اطف لألة الصحةرازو تخدما بينما تتركز، يعمتلمجأهيل اتوال سسيةالمؤ
 زكارلمحويل الى ااني والتمين الصحي المجفير التأاقات وتواالعالكشف المبكر عن على 

 .مختصةال
  

 اتاقاإلعيص تشخ زمركع جرا بأنه تاقاإلعاكر عن مبلف اشت الكامد بخما يتعلقيفنشير  - ١٨٥
 همهيجم توتوعاقة، الة إ ح٢٤،٠٠٠ يلواح ٢٠٠٣ م ولغاية نهاية عا١٩٩٠نذ بداية المبكرة م

ت حاالد عدد ال خالل رصمنبين توقد .  مجتمعلام في هجم دأو صةة الخابير التكزراإلى م
 د قداعداأل أن بةحص الةزارو لعباالت مبكرةلت اقااعإل ايصخشت زركم عجا ترلتياة دلجديا

 ١،٥ل داع يادة، أو ميدجلة اح ٢٥٠٠-٢٠٠٠الخمس الماضية ما بين ل السنوات ال ختقرتاس
 .يانوسة الد و١٥٠،٠٠٠ الغةوالبة ويلسن اتداوال السبةن من% 

  

 رعايةلاق في وعمالل فلطحقوق ا أنفاذ إلى األولىجة رد بالفديهالمركز   أنىل إاإلشارة تجدر - ١٨٦
 ينسحم تن ثم، و٣ المادة ،١٩٩٣م اعل ١٢ م رقنيقوعالم ةياعن روناق في  ورد كماحية،الص
مختلف  نم" سنويا ديدةجالة  ح٢٥٠٠  المركز يستقبلكما و .صحاب اإلعاقات ألاةحيلة اينوع

 موعدون دركز المة عاجوباإلمكان مر،  سنة١٨مر  عيةاغل ودة الوالترةف  اإلعاقات مننواعأ
ى لع لوصللحأو  ،خاصةة اليتربلز اكلتحاق بمراير لإلرو التقاالخدمات اى ل علوصحق للمسب

 كما تشمل .دي اإلعاقةلشديالخادمة األجنبية وم من رس او اإلعفاءية، رهة شيطن ونةعوم
 يفت اقاعإلا صيشخ مراكز ت تشخيص اإلعاقات المبكرة إنشاءكزرمل تقبليةمسريع الشاالم
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واج، ى الزلعبلين قمل لبيطالص الفحإلزامية إجراء يق  تطبمتابعةو األردن، بنول وجاشم
  .اثيةالور عض األمراضبقصي لت  االطفال الرضعسحيةم تاوإجراء فحوص

  
  : في األردنأصحاب اإلعاقاتص خا لألشةدممقلاات مدخ ال*  

 ة،ريعمم ال فئاتهالخاصة لألشخاص أصحاب اإلعاقات في األردن بمختلف ةيربتلام خدمات دقت - ١٨٧
ة تابعة للقطاع الرسمي سسؤكز ومرم) ١٤٤(الل  ختها مناجراقة ودععلى اختالف فئات االو

والتطوعي والخاص والدولي، موزعة في مختلف محافظات المملكة وعدد المنتفعين من 
 .شخص صاحب إعاقة) ٢٦٠٠٠(خدماتها 

 
 التابعة لوزارة هيلأة والتيرعالكز اتشمل مراى عدة أنواع اصة إلخ الةبيكز الترراتصنف م - ١٨٨

 ةابعتلا  والمدارسكزارمالو, لخاصاع قطاكز الار ومالتنمية االجتماعية، وللقطاع التطوعي،
 لج التأهيمدولية، باالضافة لبرالا والتعليم، والمراكز التابعة لوكالة الغوثة لتربي ارةازول
  القطاعيةالتبعيةنوع اإلعاقة و ب حسنسبياًوزيعا  تها موزعةمل بمجزكمرا الهذ وه.جتمعيمال
  : بحيث تشمل هذه المراكز التاليتمحافظامن ال ةمحافظ لكي  فنكادد السعو

  

مركز، تقدم الخدمات التدريبية ) ١٤(عددها : تابعة لوزارة التنمية اإلجتماعيةمراكز  -
ذوي والتأهيلية والعالجية والتمريضية واإليوائية واإلرشاد األسري للمعوقين وأسرهم ل

اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة والمتعددة وللمعوقين سمعياً وحركياً في 
) ١٠٣٠( سنة لكال الجنسين، وعدد المنتفعين ٤٠ ولغاية ٤مراكز التأهيل المهني من سن 

  .معوق من األطفال) ٨٠٠(منهم 
ات التعليمية مدرسة تقدم الخدم) ١٢(عددها : س تابعة لوزارة التربية والتعليممدار -

والتربوية للمعوقين سمعياً وبصرياً من الروضة ولغاية الصف السابع األساسي لكال 
 .من األطفال) ٩٠٠(الجنسين وعدد المنتفعين 

مركز تقدم الخدمات التدريبية والتعليمية ) ٣١(عددها : مراكز تابعة للقطاع الخاص -
) ١٣٢٠(ية والتوحد وعدد المنتفعين والتأهيلية واإليوائية والعالجية لذوي اإلعاقة العقل

 .من األطفال) ١٠٥١(منهم 

مركز تقدم الخدمات ) ٦٢(عددها ): الجمعيات التطوعية ( مراكز تابعة للقطاع األهلي  -
التدريبية والتأهيلية لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والشديدة وعدد المنتفعين 

 .األطفالمن ) ٢٨٣٠(منهم ) ٥٠٨٠(

تقدم خدماتها لذوي اإلعاقة العقلية ) ١٣(عددها : تابعة لقطاع المؤسسات الدوليةمراكز  -
شخص منهم ) ٢٥٤٠(عدد المنتفعين ) تعدد فئات( والسمعية والحركية والبصرية 

 .من األطفال) ٢٨٣٠(
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مراكز تقدم خدمات تشخيصية لبيان نوع ودرجة اإلعاقة وتدريبات نطقية ومعينات تأهيلية  -
) ١٥١٣٠(وعدد المستفيدين من خدماتها ) ١٢( الرسمي والتطوعي، وعددها تابعة للقطاع

 .من األطفال) ١٤٧٠٠(منهم 

  
 فالطألا بين ة اإلعاقةلكشم ميد حجدحترة ور ضل اللجنة حوتامالحظبفيما يتعلق نوضح  - ١٨٩

 :يلالتا
 

ديرات قتال فاختال باألردن في أصحاب اإلعاقات األطفال  عددلوح اختالفات ناك هلا  ال تز- أ
مة ظمنرات يدمد تقتا تعنهمية الدولا م سيوالت  الجهابعض  أنغم منلروعلى اة، دمعتمال
ه ذ هنأبر تدن تعراأل يف واألهلية ةسميرلا تجهاعظم الم أن إال%) ١٠(مية عاللاحة لصا
ى أن ر الل الدراسات التي أجريت تشي إذ أن كاألردنفي  لحقيقيا ضعلو اكس تعالت رايتقدلا
    .من مجموع السكان % ٤,٩ و ١تتراوح بين  ةبنسلا
  

 ٢٠٠٤ول  أينهر تشرش العامة قد نفذت خالل تءااحصإلائرة دان  فإ،ك ذلى إلفةضا  إ-ب
قد  و، الذي ستظهر نتائجه في أوائل شهر تموز من العام الحالينكاسلاوكن عام للمساالد داعلتا

  . األردنفي ة قااإلع مى حجف عللتعرخاصة ل ةل أسئ التعدادكلذ منتض
  

 إال انه ال يوجد أصحاب اإلعاقاترغم اإلنجازات والتطور في الخدمات المقدمة لإلشخاص  - ج
إحصائية شاملة دقيقة بحجم اإلعاقة وتصنيفاتها في األردن، ولهذا تم تشكيل لجنة للسجل 

ة الوطني برئاسة سمو االمير رعد بن زيد كبير األمناء بقرار من المجلس الوطني لرعاي
وقد نفذت اللجنة بالتعاون مع الوزارات ) الذي يرأسه وزير التنمية اإلجتماعية(المعوقين 

وزارة التنمية اإلجتماعية، وزارة الصحة، ( والمؤسسات الممثلة في قانون رعاية المعوقين 
وزارة التربية والتعليم، الخدمات الطبية الملكية، اللجنة العليا إلدارة برامج ومشاريع ذوي 

 في أصحاب اإلعاقاتمسح لألشخاص ) ة، وجمعية الجنوب للتربية الخاصةإلحتياجات الخاصا
%  ال تتعدى اأصحاب اإلعاقاتعدد من المحافظات في المملكة، وتشير نتائج المسح ان نسبة 

طفل وقد ) ٣٧٦٤(من عدد السكان، وقد بلغ عدد األطفال من الحاالت التي تم تشخيصهم 
ها اإلعاقة الحركية ثم متعددي اإلعاقة ثم اإلعاقة ية الدرجة األولى تلتإلعاقة العقلاحتلت ا

وسيتم استكمال المسح في باقي المحافظات للحصول على العدد ).  والبصرية والنطقيةالسمعية(
  .صحاب اإلعاقاتاإلجمالي أل
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 :التالينبين   أصحاب اإلعاقاتمعلييز تزعد ت حول جهوللجنةاؤل اتس - ١٩٠

  

  بيناتهاا ودرجاعهونتالف أاخيمية بتعللا تالكالمشات وبوعصلا األطفال ذوي ةسبدر نق ت- أ
  .ميللتعباقين حلتمل افالطألا عومجمي الإجم نم% ١٨و% ١٢

  

ة ديالع ارسدا المفين مجودة مطعقلية البسيال ةقمن حاالت االعا% ١٠ نهسب نهناك ما -ب
 الو. أصحاب اإلعاقاتة تجربة دمج لة مع بدايسبة مقبو هذه النتعتبرو ،ةياصة والحكومخال
 ج دمقيقحتت لاقيلمعواب عا الصلىب علغري للتروضأمر لدمج ة لينطوة طأن وضع خب كش
  .ديةاعس المداري الفت لحاالان مممكن  دبر عدكأ

  

 ات وحدشاءن ا،٢٠٠٦ – ٢٠٠٤م والألعة عيتماجاال ةيتنملا ةرازو ةيجيتج ضمن استرارندي - ج
 ةق النائيطانملا  لضمان الوصول إلىأصحاب اإلعاقاتلألطفال هة موجلاللخدمات  نقلهمت
 تطوعيةلايات لجمعمن اديد  العة معاكشرة يعامجتال اةنمي الترةوزا عقدت وقدظاً، ل حقألاو
ة دة الخدمقاعيع وس تنمالض ةلكالممق اطمن مختلف  فيةصاخلا ةيبرت اللاجم املة فيعال
 أصحاب اإلعاقات ريمع أقرانهم من غحاب اإلعاقات أص األطفال  على دمجالجمعياتجيع شتو
 ٣١٥ن خدماتها بحيث يستفيد م ةريبش ردواوك لياًا ماًمع داتيالجمعلهذه  لوزارة امدقت ثيح

  .  من الوزارةابل الدعم المالي والمادي المقدمطفل مق
  

ة لها لتوفير  بدأت وزارة التربية والتعليم بتطبيق برنامج غرف المصادر في المدارس التابع- د
 غرفة ٣٠٠الخدمات المساندة واإلثرائية لذوي اإلحتياجات الخاصة حيث بلغ عدد هذه الغرف 

موزعة على جميع مديريات وزارة التربية والتعليم في المملكة حيث يتم تأهيل وتدريب 
المعلمين والمعلمات العاملين في غرف المصادر بشكل مالئم ضمن برنامج الدبلوم العالي في 

إلشراف المهني والتربوي يحتاجون ل إال أنهم ،صعوبات التعلم بالتعاون مع كلية األميرة ثروت
في الخدمات التي يقدمها النظام القائم خلل ال كما أن هناك حاجة أيضاً لمعالجة. المتخصص

التربوي في المراحل الالحقة بعد إنهاء الطفل لدراسته في غرف المصادر وانتقاله إلى الصف 
  .ادي حيث ال توجد آلية تضمن رجوعه بشكل طبيعي وسليم في الصف العاديالع

  
بية ترالكز ا مرة بكافنيقحتلملاألصحاب اإلعاقات مة دقم الةصحية اليعلق بالرعاتي فيمااما  - ١٩١

 لوصححي بمختلف أنواعه مما يمكنهم من الأمين الصلون بالتموء مشؤالم هظعم نإخاصة، فال
 والعالج ة التمريضيادركوال ةدزيا لةررواك ضنه  أنال، إمةزلالة ايحصل اتى الخدمالع

 يعيلطبا جالالعو ليهلتأا راكزم واقةاإلعيدي اإليوائية لشداكز رمل افي الطبيعي والوظيفي
كما تجدر اإلشارة بأن أهم الفجوات المتواجدة في هذا المجال هي أن . صحاب اإلعاقاتأل

كز بالدرجة األولى على مبادئ طبية بحتة سواء كانت المبادرة التي تتبناها وزارة الصحة ترت
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وقائية او عالجية أو تأهيلية فهي لم تدرج خدمات التأهيل النفسي واإلرشاد والدعم للعائالت 
أثناء التخطيط للبرامج التي يتم تنفيذها، وهناك حاجة أيضاً لزيادة مراكز الكشف المبكر عن 

ين فقط يعمالن في األردن واحد في عمان واآلخر في اإلعاقة مع العلم بان هناك مركزين اثن
كما يمثل التصنيف للمركز واإلعاقات تحديا أمام العائالت والمزاولين بشكل أقل حيث . الكرك

ترتبط حاالت اإلعاقات المتعددة لدى الطفل الواحد بمدى اإللتباس بتصنيف الطفل وتصنيف 
 .المراكز المستعدة لتقديم الخدمات المناسبة

 منذ تقديم التقرير أصحاب اإلعاقاتة م خدلمجا  فيةرة التنمية االجتماعيازوجازات انلخص تت - ١٩٢
 : يليما ببقالسا

  .هلي التطوعياال عقطاالتبع ت ة العقليةقاع لالزمرك) ٢٤(خيص رت -
 .قلية تتبع القطاع الخاصلعة اقاعال لركزم) ١٧ (خيصرت -

 .كوميقطاع الحلع ابلعقلية تتا ةمراكز لالعاق) ٣ (حتف -

على المهن  تدريبهم استكمالاكز التأهيل المهني بعد رم اً منمتدرب) ٤٢٧(خريج ت -
 . واحتياجات سوق العملماقتهعا المناسبة لدرجة

حتى عام ارات زولا وساتسمؤ الفي ملينا العأصحاب اإلعاقات من ينفوظالمعدد بلغ  -
إعاقة ) ٤٩(اعاقة حركية و) ٤٨٧( منهم اتقاعص من كافة االخش )٦٤٠(  ٢٠٠٤

 .إعاقة عقلية) ٢(إعاقة بصري و) ١٠٢(سمعية و

) ١٧(ل قن كافؤ الفرص تمتالدمج و يقاً لمبدأقين وتحقن رعاية المعوونايذاً ألحكام قفنت -
رة التنمية االجتماعية إلى اك وزمن مال) بصري  ،يكحرسمعي، ( مياً تعليزاً كرم

) ٩٠٤(لي اجمإلذه المراكز اه بيث  بلغ عدد طالح ،مالك وزارة التربية والتعليم
  .اًالبط

  

 ،١٩٩٣م  عايف نوقيية المعاعرل اًنعربية التي أصدرت قانويعتبر األردن من أوائل الدول ال  - ١٩٣
، كما تم إنشاء ١٩٩٦م اعصحاب اإلعاقات في  ألنيط وجلس ءنشاع بإشربية تُرعلة  دولووأ

 ظاهرة تحديد حجمغايات وحدة السجل الوطني من قبل المجلس الوطني لرعاية المعوقين ل
اإلعاقة في األردن وشكل فريق تشخيص متخصص من مختلف الجهات الطبية والتربوية 
النفسية والتأهيلية واالجتماعية من الوزارات و الدوائر ذات العالقة وهي وزارات التنمية 

الحتياجات  اللجنة العليا إلدارة برامج ومشاريع ذوي ا-االجتماعية والصحة والتربية والتعليم
، وقد نفذ الفريق )الخاصة والخدمات الطبية المكية و بمشاركة جمعية الجنوب للتربية الخاصة

مسح ميداني لالشخاص أصحاب اإلعاقات من مختلف الفئات العمرية و نوع و درجة االعاقة 
 :في المحافظات التالية

  

  .من عدد السكان%) ٠،٧)(٥٨٣ (اإلعاقةعدد حاالت : محافظة العقبة -
 . عدد السكاننم%)٠و٧)( ٦٦١(اإلعاقةعدد حاالت : محافظة معان -
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 .من عدد السكان%)٠،٦)(٤٦٩( عدد حاالت اإلعاقة:محافظة الطفيلة -

 . عدد السكاننم%) ٠،٧)(١٧٢٥( عدد حاالت اإلعاقة :محافظة المفرق -

من  %)٠،٣٦)(٢٠٢( عدد حاالت اإلعاقة:لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك -
 .انعدد السك

 .من عدد السكان%) ٠،٩)(١٤٥٦( عدد حاالت اإلعاقة :محافظة جرش -

من %)٠,٧٢)(٦٩٤( عدد حاالت اإلعاقة : الشمالية في محافظة إربداألغوارلواء  -
 .عدد السكان

 .من عدد السكان %)٠،٩)(١١١٣( عدد حاالت اإلعاقة :محافظة عجلون -

  .من عدد السكان %)١،٩)(١٠٨(عدد حاالت اإلعاقة : دير عاللواء /منطقة خزما -
  

وسوف يتم استكمال , في مختلف المحافظات% ١أظهرت النتائج بأن نسبة اإلعاقة ال تتعدى  - ١٩٤
، علماً ٢٠٠٥المسح ليشمل كافة محافظات المملكة، ومن المؤمل أن ينتهي المسح في نهاية عام 

ي والقطاع بأن هناك تنسيق للجهود ما بين وزارة التنمية اإلجتماعية ولجنة السجل الوطن
 .لذين تم اكتشاف اعاقتهمتلزمات االشخاص أصحاب اإلعاقات االتطوعي لتأمين احتياجات ومس

 
 اال أنه من مواطن  قد قام بإنجازات عديدةالوطني لرعاية المعوقينالمجلس تجدر اإلشارة بأن  - ١٩٥

 ،طفال أصحاب اإلعاقات متكاملة للتركيز على متطلبات اال لم يعد خطة وطنيةضعفه أنه
 ،استنادا الى برامج تنفذ من قبل وزارت التنمية اإلجتماعية والصحة والتعليم من جهة

عمل على ، علماً بأن الحكومة قد تنبهت لذلك وستمنظمات غير الحكومية من جهة أخرىوال
 .معالجة الموضوع

  
ما  نبين حليملمع المجت اى أساسة علقائميل الهأة التداع إيعرشامعزيز ت حول ةللجن ايةتوص - ١٩٦

 :يلي
، ٢٠٠٦ – ٢٠٠٤ اإلجتماعية لألعوام إنسجاماً مع الخطة اإلستراتيجية لوزارة التنمية -

 لتفعيل برنامج التأهيل المجتمعي لخدمة اإلشخاص  خطةوزارة التنمية اإلجتماعيةوضعت 
ضمن منازلهم بأن يكون  من ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة والمتعددة أصحاب اإلعاقات

 ،محلية، كون هذا البرنامج يعتمد على المجتمع المحلي بالدرجة األولىومجتمعاتهم ال
يهدف حيث  والعالج الطبيعي واالرشاد ِاألسري، ،بحيث تقدم لهم خدمات التربية الخاصة

ليتمكنوا من تدريب ) مانحي الرعاية( برنامج التأهيل المجتمعي الى تدريب أفراد األسرة 
  .ان المؤسسات تقدم خدمات مؤقتة وليست بديلة عن األسرة الطبيعية، ذلك أبنائهم

لجان  وبإشراف ال،ع المحليمتقدم هذه الخدمة من خالل متطوعين مؤهلين من أبناء المجت -
 .لمشكالت من القطاعين الرسمي والتطوعيلالفرعية واللجنة التنسيقية 
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مية اإلجتماعية في إقليم الجنوب عدد الحاالت المستفيدة من البرنامج التابع لوزارة التن -
 وإجراء ،، وقد تم تقديم المعينات الحركية الالزمة لهم)١٥٣ (وإقليم الوسط وإقليم الشمال

كما هناك قطاعات مختلفة في األردن . التحسينات البيئية لمساعدتهم على الحركة والتنقل
  .تقدم هذه الخدمات

  
  : ةاالعاق/ ةة الخاصلتربي امجالفي  عيةمجتم الةالتوعي  )د(    

ل تأهياية وعربة نيعمل ااتهلجكافة ان مليا  عيةستشار اةلجن ارة التنمية االجتماعيةزو تلكش - ١٩٧
 بيةرالت الجمفي  عيةمة المجتيلقيام بالتوعلالمية  اعةيراشاست ناجلنها ع ثقبن ا،نالمعوقي

ن عوقيأهيل المت وتدريبايا ضقبع متفئات المجو دارفبهدف تثقيف وتوعية كافة ا صةخاال
ين قوعمل اةياعر ننوا قنم) هـ (عة فقرةاب الرلمادةل داًناتسا وع،مجتفي المم ه دمجةروروض

لمعوقين، وإبراز هتمام باي يشير منطوقها لدور االجهزة االعالمية باالت وال١٩٩٣م ا لع١٢م قر
  .عمتجملأهمية دمجهم في ا

 بباسمجتمع بألا وداراألفتوعية وتعريف بصورة خاصة إلى ج التوعية المجتمعية ماندف برهيو - ١٩٨
 نيلمعوقاو حية نسلبال هاتتجاال ايلدتعو, معها ل ملتعا ايةا وكيفهنية ماقالوق قة وطرعاإلا

امه علا تاصاءحاال ائرة دأجرتهاتي لااب بالش  دراسةتأظهر وقدا ذه .ماتهينمكاوإم، هترادقو
اة يحلاي ف معاق  لمساعدة شخصعلى إستعدادردنيين لشباب االمن ا% ٩٧ نف أواليونيس

 ادعدإستى نهم علم %٧٢ ناق،  وأمعص شخة دقمصال اددعتإسلى ع% ٧٥،٢ نأو, ةالعام
 . قمعا ج من شخصازولل دعداتسإ ى علطقفم منه% ١٠ نأ الاعاق،  ممع شخصل لعمل

  
فيذ  تن٢٠٠٠خالل عام  العليا ستشارية االاإلعالميةللجنة  اا بهتنشطة التي قاممن أبرز األ - ١٩٩

، "له ق ح أسرتهل  في ظقمعولة اخدم " شعارهاين قوعلما رعايةبة صاخ ةينط توعية وحملة
 هرز هذبن من أوكا ،اإلسالمية تقدساملوا نؤوشل وااألوقافرة وزاا هلياتافع فيت كارش
. ١٤/١٠/٢٠٠٣بتاريخ فسه نر اعلشاان و عنتحت ةلمح للةاميتاخت عمل رشةوقد ع عالياتفال

 وق المعىل إاإلسالمين ة الدينظر ىل عزك ترتوعوية إعالميةمطويات الحملة كما وزع خالل 
 . نيقوالمع أبنائها ة رعايفيدورها يام بقلى ا علةرساأل حث وعلى ه،ترعايو

  
  فينقيوعلماص شخال األتأهي في مجال لةاملعاة لحكوميا رغيت ساؤسالمتحدد من جانبها  - ٢٠٠

عية وتلوا ،١٩٩٣ سنة ل١٢ين رقم قمعولنون رعاية اا ق كل منتفعيلن اولويات عملها في ألردا
ة لمعوقين والعمل على األعفاء الكامل لألجهزا ةياعرلدور المجلس الوطني مه وأحكا ودهببنو

 Disabled(ية لبيئجز الحواق واعوائ وإزالة النقيعومالفراد لأل وريةضرال تعينالموا

Friendly Society ( قينوعلمااص خألشان حركة م تي تحدلا. 
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 : ما يلي١٩٩٨  عام منذلمستجداتلوطنية األخرى واا تنجازاالاتضمنت  - ٢٠١
  

ز هيز مراكليا تجحاي يجر ثي حج،والزا ص الطبي ما قبلحمية الفااقرار الز -
ن معدل اعلما ب، الغايةذه هل ارهددريب كواتو ةمزالمخبرية الالة ستقبال باالجهزالا

 .ج سنويا الف عقد زوا٤٠عقود الزواج يقدر بحوالي 

 كرمبلا للكشف وطني وذلكلمستوى اال ىلع لرضعل يرمخب حسم يف ءدبلل االستعداد -
يوريا، ونكيتالفينيل  فيله رض معن كذلكوة الخلقي، يقلدراة غد الزراقص افنن ع

ة ايمثم ح ومن عى الرضلدعاقة  االثودحب ن يمكن تجهنإف ارذا اكتشف مبك اوكالهما
 .لقألاى  علاًنوي سةلاح ٧٠

لى يث يسهل عحفولة، بلطاو ةمموألا زكا مريعاجرمت ارماتاسذج و نماحديثت -
ى إلها ا واحالتت مبكرقاعاإلاشاف تالغاية، اك هلهذ هايبتدر تمالتي  يةطبالر داالكو

 .ييمقتلا وصت التشخياوطخ لاعاقات الستكمإلمركز تشخيص ا

 و يالمهنلتأهيل  بشأن ا١٩٨٣لسنة ) ١٥٩(مصادقة األردن على اتفاقية العمل رقم  -
 .٢٠٠٣في سنة ) المعوقين(العمالة 

كودرة متطلبات البناء الخاص للمعوقين الصادرة وفق احكام قانون البناء الوطني  -
 التي ،٢١/٤/١٩٩٣ النافذة المفعول اعتبارا من تاريخ ١٩٩٣لسنة ) ٧(األردني رقم 

ة انجازات من بينها بموجبها قامت دائرة البناء الوطني لذوي االحتياجات الخاصة بعد
تأهيــل التقاطعات والمباني العامة إلستقبال ذوي اإلحتياجات الخاصة كمدخل صالة 
األمير حمزة الرياضي وجمعية الحسين لذوي التحديات الحركية ومسجد النورين 

/ باالضافة أيضا لعدد من الفنادق في عمان وحدائق الملك حسين وكلية األميرة رحمة 
  .السلط

ب حاصأل و، وشمشرثاني ع الفصلاى تدر حالمصا فرغ ير تلقي الخدمة فاستمرا -
 .ميالزيم االعلت بالاتاقاالع

 ،نردألفي اغرافية لج اطقمنالة افكا يةغطتت لقااعزيادة مراكز التشخيص المجاني لال -
 .ينلمواطنل كافة اتشمل

اء اد نيسلتحن قي للمعونيةاديمال والخدمات ةيندعاون بين الجامعات األرتلامد جسور  -
 .ميدانال ن فيليامالع

  

   : )٢٤مادة لا ( صحيةت الخدما واللصحةفي االحق   :ثانياً
  :لاطفألة ليالصحت امى الخدلل عصوحل لئةافكتلم ارصالف  ) أ(

طفال  األكلذ في حية، بماصلا تام األطفال من الخداتستفادة كافة فئاضمان  بنةاللجتوصية  - ٢٠٢
 :يل يمانبين  ةراويصحالمناطق وال ف،لريا في
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ا ممدة عص كافة األىل عاتقدمرة يات األخون السل خالةيصحلاة يارعلا وةحاع الصطق دهش -
 وذلك من خالل ٢٠٠٢ن في عام  األردي فالطفأل اعوض موس فيملسن حى تلدى اأ

توفير خدمات االمومة والطفولة المجانية لالمهات أثناء الحمل وبعده ولالطفال حتى سن 
ستثناء سواء كانوا من األردنيين او من الجنسيات األخرى حيث انخفضت الخامسة دون ا

 طفل بين ١٠٠٠ لكل ٢٧ الى ٣٩نسبة الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة من 
 الى ٣٤، كما انخفضت نسبة الوفيات بين االطفال الرضع من ٢٠٠٢ و١٩٩٠األعوام 

من وفيات % ٧٠ر أن أكثر من ومن الجدير بالذك.  لكل ألف طفل خالل الفترة ذاتها٢٢
األطفال الرضع تحصل في الشهر األول بعد الوالدة االمر الذي يحتم تكثيف البرامج التي 

 .تعنى بصحة األم والطفل في مرحلة ما حول الوالدة
 

 حد  علىةيالحضر وةويحرالصوا ية الريفطقاالمن ي فلطفولةة واات األموممدختوفر ت -
ن دوفال واألط ضعلر الطفاألت ايافت ودالع م فيتروقا الفضبعيوجد  هأن الإ ،سواء

 هخذأتمر الذي ألا ةيفالمناطق الريي لى التوالي فع% ٣٦و  %٣٠لغ تب  اذ،مسةلخاا نس
 اهوخطط اهرامجبل عند صياغتها اراالعتبن ية بعنيمعخرى الاأل توالجهاة ة الصحوزار

نجاح  كما أدى استمرار .مةادلقر اشلع ااتنولس لولةطفية للنوطمل العلطة اا خيهف ماب
 نسبة االطفال المطعمين عالية حيث وصلت نسبة إلى إبقاءبرنامج التطعيم الوطني 

ولم تسجل أية حالة في االردن  ٢٠٠٢،عام % ٩٨األطفال المطعمين ضد شلل األطفال 
 وتعمل وزارة الصحة باستمرار على إضافة مطاعيم جديدة ،١٩٩٥هذا المرض منذ عام ل

 .نامج التطعيم الوطني وذلك حسب اإلمكانات المادية المتاحة لدى الوزارةإلى بر
 

 ةودين جسلى تح عةيية األوللصح اةيعارل اتاادربم عرو مشمع حةصل اةرازو تلمع -
دمة قلم ادماتت للخاشرمؤر يتطووت، اوملعللمام ظنع ضوة، وليواألة ايلرعات ماخد
 ديمقتل يريلمعااووضع  تالج تعديل السكما تم. فللمتابعة واإلشرا أولى لك كخطوةوذ

ر يوفت لىإ فةاضباال ،زاكلمر اعمي جيفد كل موحبش  بهامللع يتم احتى ا ونشرهاتالخدم
 Comprehensive Essential Obstetric(الدة وال مراض ألةشامللسية اساأللعناية اا

Care (تايفستش المفي جميع. 
 

 مت تمن ثم و،)٢٠٠٠ ماع(ود يلاقص ون) ٢٠٠٣ام ع ( فقر الدمحولات سا درجريتأ -
ت سوالع كبيز، وتورسامد العض بي فغذائيةت ا وجبيعوزيق، وتلدقل الحديدة افضا

 هناك حاجة لإلهتمام أنبظهرت الدراسات األخيرة وقد أ .مدارسل على طالب اAن تاميفي
األطفال نسبة و% ٢٠نسبة األطفال المصابين بفقر الدم بلغت  بنقص العناصر الدقيقة إذ أن

بعد أن % ٣٣ونسبة األطفال المصابين بنقص اليود % ١٥المصابين بنقص فتامين أ بلغت 
 . قبل إدخال برنامج إضافة اليود الى ملح الطعام% ٣٨كانت 
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 LAMع ضاراإل بثمطال طعق عروش ممعون اتع بالةة األمومة والطفوليريمت مداق -
ادر وتوزيع ب الكو تم تدريامك ،روهش ٦ سن  حتىةقطلالمعة الطبيعية بتعزيز الرضا

 مك تذل لجةونتي ،يةعية الطباعى الرض علعجشتي تالمية العإلا لئفية والرسايتثقل ااتالنشر
 %.٢٦ر٧  الىورهشستة ن الود قةلط المةيعبيالطة عضالرة اسبنفع ر

 

 طنيةونة ود مضعوو ةديقصلادرة المستشفيات امبيق بطفي ت تياتشفس مةعأربشرعت  -
ة جاحب ةنيق المدوبطت نأ بهذا الخصوص اال ةوليام بالمدونة الدااللتزب األم ويحل لئابدل
 ةمموألاكز ارم نم مركز ١٥ن ن عالعال الىعليا حال م العميتو.  أكثريللى تفعا

رة الوزامل ع وت،للطفلة يقصدت فياشستومكز امر كحابس و جرشىستشف، ومفولةوالط
 .ةالطبيعي اعةضرللي طن الولمركزاء شانإى ل عيضاأ

 

ء ركاش اون معتعسف بالونييلا مةظرة من مندابمب ئنشي ُأة الوالدية الذلتوعيا وعشر مومقي -
لمعارف والمهارات واالتجاهات على وجه لال فطاألات مهأ واء آباتجايت احةتلبي بينمحلي

 تاالجي مفصة ابخو فالطاأل شئةنمهم في تدع وة،بكرمالة فولطالل مجا فيالتحديد 
جميع ما  ة التوعية الوالديوعمشرهدف ويست. اطفيي والعاالجتماعمو نلاوة ذيلتغاصحة ولا

 .في الرعاية لألطفال
 

ف فيما يتعلق في الكشف المبكر عن سيليونا عمن اوالتع بولةفالطويرية االمومة مدت قام -
تضمن ي تتلا لملفاتاهذه  مادختسيب الكوادر على ادروت" ات األطفالفمل"عديل اإلعاقات بت

مو نلاي ف افرحان ي أنع ت اواقا اإلعن عربكشف الملكلموه ن ةعبتا ومطفللا تطور سحم
 وترتبط صحة الطفل ارتباطاً وطيدا بصحة االم الحامل، .عيير الطباعن المس روالتطو

 في مستوى رعاية االمهات وصحتهن وخاصة فيما يتعلق  مستمراًوقد شهد األردن تحسناً
 ٤١ الى ٤٨التي انخفضت من وتجة عن اسباب ترتبط بالحمل بمعدل وفيات االمهات النا

، في حين وصلت نسبة االمهات اللواتي ٢٠٠٢ و١٩٩٠ ألف والدة بين األعوام ١٠٠لكل 
وبدون إختالف حسب % ٩٨يضعن مواليدهن تحت إشراف طبي مؤهل الى أكثر من 

ية لفترة ما بعد الوالدة ال المنطقة الجغرافية، إال أن نسبة األمهات اللواتي يعدن لتلقي العنا
 الذي نفذته دائرة ٢٠٠٢تزال منخفضة إذ أظهرت نتائج مسح الصحة األسرية لعام 

من االمهات ال يعدن بعد الفحص االولي الذي يخضعن له % ٦٥اإلحصاءات العامة أن 
  وذلك لعدم اعتقادهن بوجودوالدة الرعاية الالزمة لفترة ما بعد الفي مكان والدتهن لتلقي

 وتبقى هناك تحديات عديدة في مجال صحة األمهات من اهمها وضع .ضرورة لذلك
اآلليات الالزمة لرصد حاالت الحمل ذات الخطورة ومتابعتها واستقصاء وفيات االمهات 
وتحسين نوعية الخدمات المقدمة أثناء الحمل وبعد الوالدة وخفض نسبة فقر الدم بين 

ل يبتعدة ريديلمت اامقا يتعلق بالحمل عالي الخطورة، أما فيم .السيدات في عمر اإلنجاب
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االت الحمل  حك للكشف عنلذمل وحل افية خطوريم القيلتم نظا مدتتواع" ألماف لم"
 .ملم الحالأل لات أفضدمقديم خ وتتاهمات االيل وفدعم ليلوالتعامل معها لتقة الخطر

 
 وهو م خاص بهنظا عضو وج،والزقبل ا بيلط اصلفحا  ألزمبحيث قانون الصحة العامةعدل  - ٢٠٣

 ثم ستتم منأولى ولة حرمكا ي بالفحص عن الثالسيمءدبلات الحالي، وقد تم وقذ في التنفييد الق
، وقد جاء هذا التعديل كأحد اإلجراءات الوقائية التي القبتسم يجدربالتى خرمراض أة أفاإض

ت معداوة  أجهزريف تم توكلذك. اتخذت في مجال الحد من اإلعاقات التي اتخذتها وزارة الصحة
 .ةلفختالم تظاافحفي المرات مختبلل

 
ر ية بمخاطتوعلاو يةابالنجصحة ال االمج  فييلصحاف يقثلتابالقيام ب  الحكومةنةج اللأوصت - ٢٠٤

 ،فعاتياال/ قاتراهملا تايبين الفت ةبوصخلستوى امتدني  لعل : سن المراهقةيمل فالح
على نجاح جهود الحكومة في هذا هي دالئل ل قةه المراةلرحي مفل ملح انسبةوانخفاض 

م اي عفن هتاهقري مفلن م الفتيات قد حنفقط م% ٤ن أات إلى يحصائالاتشير  حيث ،المجال
 قد تمن الفتيا% ٢  أنإلى، وتشير أيضاً ١٩٩٧ ن في عام حملممن% ٦ ة معقارنمبال ٢٠٠٢
 . ة سن١٥ ي سنففعة ايتاة في  سنة بينما لم تحمل أ١٦ نس يفحملن 

  

 رقابة ةيريمدن ر عدصاال ٢٠٠٢ام ع ليةسار المراضوي لألي السنائالوب رريقت الرأظه - ٢٠٥
 :ليةالت اورماأل صحةل اةروزا  فيضمرااأل

  

 ابه ة اصاباتيأ لجست في األردن، ولم ةالسارياألمراض  عدد من ث يبلغ عن حدولم  -
 اء،رصف الىمحلاو، عونلطااو وليرا،كل اي كل من األمراض هذهوه ٢٠٠٢العام ل الخ
بر تكما يع. لزهرياو ب،للك اداءو ة،جعلرااى حمالو يا،دفترالولشلل، او يتنوس،لتاو
ألمراض بشكل قابة اديرية رم عتابت، و١٩٩٥ اممنذ ع الطفألالل شمن  يالان خدألرا

 . ئةبوألا ةوري استقصاء كافبوعي دأس
 األردنيين علما  منهم من)١٣٦( ١٩٨٦ منذ عام لمرض االيدز ةالح ٣٥٥ ليغ عنلتب اتم   -

ناث ال الدىت االح ٧ور وكذل ا لدى٢٢ بلغ ٢٠٠٣بأن عدد الحاالت المبلغ عنها لعام 
 ١٤ –من سن صفر  لفاط األن مقطت فاال ح٣ منهمض من ،الة ح٢٩ عهمجموبما وذلك 

لحاالت من معظم ا على ان وةالع اًدة جدنياليدز متابت صابا االسبةنتبر  وتعسنة،
 .دملا يق نقلطروى عن لعدا مهليإ انتقلت نيذلا ن إلى األردن، أو مينالوافد

  مرضنت علومان معيعرف اليدات الس من% ١٨أن ) DHS2002 (ةسا دررتهأظ  -
جنب االصابة لت ةاحدو ةقطريمنهن تعرفن % ٣٣  حينياره، فنتش طرق اواليدز أا

ت وزارة الصحة في قامقد  و،كثرقتين أو أيرطأخريات % ٣٩  بينما تعرف،رضبالم
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 بإطالق حملة توعية حول االيدز تستهدف الشباب ٢٠٠٤مطلع شهر كانون االول عام 
  .المسافرين

 ،ناً أحيادمم الم وحادء الاع األمابتهالوي ذائغاللتسمم ا هوال سهإلسباب ار اكثن أأن يبن  -
 .ةليمس الةات المعيشة والصحيني مستود تنع تجنوالتي ي

  

  :ألسرةم ايتنظوأة المر ة صحلزيادة الوعي حو  ) ب(
  

 :ةسرألا يمظمرأة وتنلا ةحص لوعي حوللزيادة االجهود التي بذلت  - ٢٠٦
 

من تفادة لالسدات السي هوتوجيعية و لتاالنجابية ةحصل الجامفي  تدانيا ميتادمرشدربت  -
 .تاافظمحدة عي  فاحةتلم اماتلخدا

الشاملة ة يلصحاكز امرلادد ع ٢٠٠٣حيث بلغ عام  ألوليةمات الرعاية الصحية اخدوسعت  -
 مركزا ٢٥٩، والمراكز الصحية الفرعية  مركزا٣٤٠ًية لو مركزا، والمراكز الصحية األ٥٢
  .٣٨٩ألولية او ةملاصحية الشلا زكارعدد المغ وبل. ٣٥٣فولة الى ة والط االمومكزاروم

 .ةنجابية االالصحلية و واألوةحيصال يةاعرال الجم فيين ملاعلا بتدري رستمكما ا

 ريبداتنشطة والألا ضعب الدراسية وإضافة ات للمقرراالنجابيةالصحة عناصر أضيفت  -
حة  للصطنيةة الوراتيجيتسال افيابية جالنا ةصح النباوجل اشمولهيث ح  مناهجمن السينلتح
  .يةنجاباإل

  

  :ةفئة طالب المدارس والصحة المدرسي  ) ج(
  
لبا ـاط) ٣٤٣٨٥٧ (٢٠٠١/٢٠٠٢ معال  الذين تم فحصهم طبياًساردم البةل طعددغ لب - ٢٠٧

ام  عدالعـدبلغ   فحصهم، في حينررقملا ائة من الطلبةلم ايف %٩٩ثل هـذا يموة البـوط
من % ٩٧ا يمثل ذهو ، ةب وطالطالباً ) ٢٨٩٧٦٧ ( ١٩٩٣ ماعدد علاغ لوب) ٣٠٤٥٧٥ (١٩٩٧

 .همحص فررمقالة لبلط ادادأع
 
 الذين تم فحصهم طبياًبة لطللي كل الد للعدةسبلنبا صحاءبة األلط للةئويم البةلنساغت لب - ٢٠٨

دارس لمالب اطحة ص يظ فوسن الملححتلا سكدياد مستمر مما يعازهذه النسبة ب و،%٩٢ر٥
 .هاعتبتامو ة لهممدقمة الحيص التاالخدمدة وجو

  

 ٢٠٠١/٢٠٠٢طالبة عام واً لب طا١٣٣٧٠ سارمد اللاخ دةلجمعاة الالمرضيالت احال دعد غبل - ٢٠٩
طلبة المعالجين الأن نسبة  ظحالي و١٩٩٧ م لعا١٧٧٧٩و ١٩٩٣م الع ١٩٢٩٠دهم دغ علما ببين
 همتوماقمتهم وعانم وةوقم، حتهصتحسن ى ى ذلك العزيو. فاضخنال اية آخذه فسردملا في
 نلميعطلبة واألهل والملى الدحي صالي لوعاة اد وزيم،هيلد ةغذي التتحسنالى و  مراض،لال
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ك البناء ذلالمدرسية بما في لبيئة تحسن اا، وهمنة ايوقل وامراضألباق علتا يم حد سواء فيىعل
 .المدرسي

  
 ٢٠٠٢/ ٢٠٠١معا وطنيالم يعطتل اجاممن برن ضطعيملت ا تلقواينلبة الذطغ عدد البل - ٢١٠

 .١٩٩٣عام   وطالبةطالباً) ٢٥٤٦٨٤(م هدغ عدا بلمني ب،بةل وطالباًاط) ٢٨٥٢٢٥(
  

من ة ي للطلبحصلوعي الجة اردفع دارس لر المعيجم ثقيف الصحي فيمج التانربتنفيذ تمر سا - ٢١١
 ت، وقد شاركتقاوالملصية حصلات االنشرتوزيع م وفالالاعرض وات راضالمحخالل عقد 

 .ختلفةملالصحي ا ثقيقف التطةأنش بةيبطال الةيصحالن اجللا
  

س رالمدافي  سيةا االسسدارملبة الطانية لجمطبية اللظارات انع الورشمالعمل بتمر سا - ٢١٢
 جميع لمراكز الصحية في للمحولينفقراء الاللطلبة اني جم الستمر العالجاا كممية، ولحكا

 .لعالجا تايومست
  

بمتابعة ة يسرم المديعاطملا بقلعما يتيليم فالتعبية ولترارة ازوع م تعاونلابة لصح اةرازوقامت  - ٢١٣
 لتي شملتا ،ظاتفمحال اةف كايا فهاحلرية بكافة مسمدرلا  الصفوفية فئممالل ايمطاعالمديم تق

 .يريافتفي والدز النكاازبة والكالحصو فالشلل األط
  

  :)EPI(ع ني الموسطولا ميالتطعج امرنب  ) د(
  

ية لتغطانسبة فوق ت  حيثوسع،لم امعيي التط فاجهامرن بتنفيذة في لصحاارة زتستمر و - ٢١٤
ت المعد  لخفضر ويعزى لهذه التغطية األثر األكبتلمحافظااكافة ي ف% ٩٠عن عيم لمطال
  دول اقليممن اوائل كان دنأن األرويذكر .  بالنسبة لالمراض التي يطعم لهااتفيلوا وثولحدا

  التي تصيب األطفال في مرحلةضارماأل ن مايةمللحم عياطمال لتخدأي تمتوسط اللا قرش
 .لةفولطا

 
 من خالل ةديلجدا ممطاعي اللخاادال  مجي فيعالمر اللتطوردن اي األحة فص الةرازو تبكوا - ٢١٥

 :لتالي باالقيام
 في لحصبة ام لمطعوالثانية ةوالجرع) ب(وع نالوبائي بد كال بتهالم اوطع مادخال -

  .١٩٩٥عام 
نكاف ال وصبةلح اضمن مريقي الذي ) MMR(ادخال مطعوم الثالثي الفيروسي  -

 .٢٠٠٠في عام  ةلحصبية للثانعة االجرمحل ليحل  ةلمانيالاة صبلحاو

 .٢٠٠١ عام  Hib)ب(وع ة نيعوم المستدمية النزلطادخال م -
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المطاعيم المركبة بهدف ة اسة سيدودها المحدروا من مة بالرغمصحة الاروز بنيت -
 اةعطمال ربألعدد ال ليتقث يح  منيصحالدر الكلطفل وا وامألا ناةاعم  منفيفختلا
ن ردأل ا، ويعتبرة المركبمعيالمط ا لهذهلفةلتكاد اازدي من لرغمة باواحد الةس الجليف
 . الجلم اذاهفي  ليمقالا لدو ائلون أم

 ىط كان يعبعد أن دون الشهرين ام طفالأل ل(BCG)نرالدعطاء مطعوم اد ااعتم -
 .يمعللتواة يبرتلا رةزاو يفي ائدالبتل اوألالصف ا يف قاباس

  

 نسبة قلى تحقيعحافظة مل ارار فيمستال الى ايةاسأسورة بصي طنلويم اعلتطامج ابرن يهدف - ٢١٦
 ىلضافة ااالصبة، بلحرض امن م صخلتلوا %٩٥  منىعلأ الى تصل عيماعالية للمط

 ىل عاءض القهدف قيقتحو، لافط األللش ضفظة على خلو األردن من مرحارية الماستمرا
ها تهجي تنتل ومن أهم االستراتيجيات ا،ياريالدفت ضر مىلة علتاما ةريطلسوا، دييلولا ززالكا

ال فطاألعالة لجميع فلاو ةنآلمايم عالمطر ايتوف: صوصخالردن بهذا ال اية ف الصحةوزار
 يةاررواستمم، يعاطلماالية عفالمة وسوالتبريد للحفاظ على جودة ة لسلام سر نظوفيوت المجان،ب

   .مييلتقاوشراف الاة يل عمخالل من ضدها عم طتيلا ضارمال ادصر
  
   :صحة المراهقين )ـه(  

 
ر يرض التقابع نبين :قينهرالم اة صحاضايقل وحلة م شاةراسدإجراء بلجنة التوصية  - ٢١٧

 :سوحات في هذا المجاللماسات واوالدر
 

ته قذي حقالدم لتقاثق  الذي و٢٠٠٣ ماع درالصا ولني األدرأللبشرية اا ةيمنت الريرتق -
ل المياه اع، وايصقر المتومادة العيز بلقتع يما فييماضل ارنلق ا مناتسعينيتلاذ ن ملكةالمم

 .همن بكافة فئاتكاسل اإلى يميةلتعلاة ويلصحاات دوالتمدي

 يت فرساممالوا والمواقف ةفرعمل احولردن ألا يف ١٩٩٨ لعام ليونيسفا بكتممسح  -
 رالعم من ةعشر اسعةتلارة وشع سةمخا الينبب ا ش٣٠٠ دىاة لحيللة سيساالاهارات لما

. ةلفظيوال يةدسالج اءةساال لجنس والتعرض إلىاى أساس لتمييز علتطالع اسإ ملشالذي 
 ة، وأن االساءةيدسجلا ابات لالساءةلشة من اأكثر عرضب بان الشالدراسة أت رظهأد  قو
ذه ه اهواجوب  الشباظمع من اين حيف ،لىو األةجردال ببيتلفي ادث ح تتة للشابايدسجلا

 .ةسمدرلي ااءة فساال

 مظين وتيةابجن االحةصلنسبة للاب تاسرة والمواقف والممافرعملا: يندب األرابمسح الش -
 برنامج –ز نع جامعة جون هوبكمعاون لتالسكان بللوطنية انة اللج هأجرتالذي  حياةلا

 يالًحصتك  هناان سحمالر ظه أدوق ،٢٠٠٠م مة عات العااحصاء االةعالم،  ودائراال
من  هناك درجة كبيرة نثاً، وأاورا وانكدنيين ذرباب األ الش بينوياًساتم اًيلمع اًرحوط

 قلعت عاماً فيما ي١٩ –١٥ة من ريعملئة اعين في الفلطلمستب الشباة اف كان بيللجها
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 – ١٩٩٥وام عأل ابين ة مارتفلا يه فأنم بلع ال معذاهسرة، ألا ميظية وتنبلصحة االنجااب
 .وجات متز١٩ نست ت تحياندرألايات فتالمن % ٩كانت  ٢٠٠٠

 

دائرة  أجرته الذي " همآراؤهم تاحي: ناب األردنيوالشب " اب األردنبش ليطنو الحمسلا -
في ) UNF(ة دحمتل األمم اةسسؤم بدعم منيسف وونين مع الواعلتباة ماعلا تاءاحصاال

 دةعقالق ى خإلهذا المسح  فهدو ،٢٠٠١ ن عامماألول ن ريوز وتش تمينبالفترة 
 ن بياة ميعمرلدني في المرحلة ارباب األش وضع النل مرة عولة ألامنية شت وطومامعل
 ،سجنالفيما يتعلق ب اب للشبةيتمثيلعنه  اتجةومات النعلمال بر حيث تعتماًا ع٢٤-١٠

 فيارجغلال موشل، واةيعماتجالاة حاللاو، )٢٤- ٢٠ ،١٩- ١٥ ،١٤-١٠ (ةوالفئات العمري
سب ما ح و،داء واربقن والزرت عمامحافظاإلى ة فااض) بالجنوو طوسوالل املشام ليقاأ(

 من هاب وغيربطني للشولسح ا المائج نتتخدمف تسل، سوطفقوق ال حةجن ليةصوتجاء في 
 لمراهقين فيا وابشبلة احن صيحستلات الرامية سسيال واجاسات لوضع البرامرالد
 .دنراأل

 يللشباب فيمي لعتل الوضع ا هي فصولةثماني ب علىالشبلني طحتوي تقرير المسح الوي -
ن ييندألرا الشباب غوقات فراأو ،ندرصحة الشباب في األو، ملالشباب والعو ،نردألا

ة لحيا ان فيدنيياألر بابشلاة كارمشو ت،املوعلمإلى ا لوصركة والولحا ىعل رتهمدقوم
 ققوحو ة،ملعااقف امولام وهنفسألى إلشباب األردنيين انظرة و، ةجتماعيالالقات اعلوا

سية في يئرلا ا األهل حول القضاياءآرواألردنيين،   اب الشبنوني بينالقا يلوعاإلنسان وا
ة يعبطف شيث كح نم هائجتن يليرد فيما نوب، وابشال واقفمبطها باترب وااشبة الايح
  : ينقاهلمروا بباشل صحة الاكشنطاق مو

  

 .ءصحاهم اسأنفيين نردالب اايعتبر غالبية الشب: عامة للصحة لنظرة اال •

أي  يعانوا من نهم لمأذكر نصف الشباب االردنيين : اارركت حيةكاوى الصشكثر الأ •
 سينفتالاز  الجهضارامر تعتب وة،ماضيلستة ال ااالشهرخالل  ةمرتسم  صحيةةلكشم
 .النظر ن مشاكلم  يشكو شباب ستةن كلحد من واا لديهم كما وعايشكثر الا

 ناة ظالحع مزن موالكسب  او اندقفب م اردنيين مهتابين من كل شواحد: وزنلمشاكل ا •
 .روكذلااب بشلوزانهن من ا قلقا على أثر اكتاباالش

ات ابشال فظحا وتاً،دبأانه ناسف ظ ينال يين اردنشبابواحد من كل سبعة : سنيةلصحة اال •
 ة خاصملةهة منظافة السنيلوا. شبابلضل من افبصورة أ ةلسنيفة النظاات الى عادع
لسنية تعتمد على  اايةنعلادات اعن اك ف ذلىل ااضافة. رقاءلزا ةفظاحمفي  بابشال ىلد
 .باشبلئالت العا يداصتقالا يعاع االجتمضولا

 ا منغالبم تهصحون بتنيعاب بة شر عشلن كمة  تسع:ةصحال لىة عافظحلمعادات ا •
 .يةصشخلافة النظاعاة ية ومراات الرياضن التمريءيد وأداجغذاء اللااول ل تنخال
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لصحية للتدخين  ارلمخاطااب األردنيون بشاليعي  :ية ح الصعرض للمخاطرتلاو الوعي •
 كل د منن وواحنيخمد ناقرا انوفراب يعشبة رعش ل كمنبعة  سوبالرغم من ذلك فإن

 . لكحولاا يشرب نيف قر يعرعشرة
 سقايية جابناالالصحة ال بيلق" مااماألردنيون اليظهر الشباب : لصحة االنجابية االوعي ب •

ب اشبلا نفا اموعمو. بلوغلا دلبنات عنالنموذجية لالوالد وا تالتغير ا عنمهتفبمعر
 .خرس اآلالجنلدى نها ون علما يعممر اكث ديهملوغ للبات ارغين ت عونمعلن يييردنالا

ي  فاوجون يتزاب  يجركولذب االشباان  يعتقد الشباب عموما: تجاه الزواج  المواقف •
 بار من الشبلمتأخر لكال الجنسين اكثا جازوات الابشضل الفتو. تلبناا  من اكبرسن

ليمها تعا امهمي اتفثل ميت اةتفللي دجسالوي فكرال ضجلنن اا بابشل اربتويع. لذكورا
 نضجل باتاباشنما تهتم الج، بيازوين للقطين مسبرائلة كشعلون اة شؤادارعلى تها وقدر

ة كشروط للزواج لئاعللية لاملور اماال بيرى تدلرة عوالقديفة وظ ىلعحصول لواري كالف
 .من الشباب

ا اذ ةيبت الطما الخدىال نييناب اردة شباصل عشر من يلجأ تسعة : يةبطال الخدمات •
ة اكبر مقدم يم الحكوةيكز الصحات والمرايستشف المعتبر، وت جديبشكلمرضى ا وانك

 على دمتص يعاخال طاع القيفية  الطبدماتلخاى لاء لجولن اااال . يةبالط ماتدللخ
 .مهة لعائالتيدلموارد االجتماعية االقتصاا

  
 ن أينوا ماعيم اب لبش النةي عنلنصف ماي لاوح ب أنباش للنيوطلمسح الاائج تن ترأظه -

تها تل اض،رالمافسي أكبر فئة من ن التهازجض المراأد شكلت قورة، مستمحية لة صمشك
ب من المشاكل الصحية شباكى الاشتقد و. لصداع وا االسنانمعوية ومشاكلالض امراال

 نسناألال كي ومشاسنفتلا زلجهاراض ابأمق تعل ييماف بات خاصةلشاا نم على قليالً أةروبص
ة أكثر من ر بصوداعصن الت ما، في حين اشتكت الشابظمي العهيكل والعضالتلا اضوأمر

 نر عادلص ، ا٢٠٠٣ "  مهؤراآم وتهحيا: دنيوناالر اببشلا" رفق تقرير م(. جالر الننظرائه
  ).ب األردن تكم –ظمة اليونيسف من

  

    :فالطاأل ة علىلضاربيئي وآثاره الث اوالتل ) و(
 

 أن: لتلوث البيئي ا نتيجة لفاباألط رة الضارااآلثفحة لمكابير لتداااذ  اتخ حولتوصية اللجنة - ٢١٨
 ق من حةيفظنلا هنازالمتو ةلبيئا " نه على انم ١٨ألردني قد نص في الفقرة  اينلوط ااقلميثا

بل قت والمسرضا الح اجلث منلتلومن اتها وحماي ةيدنألر اةئيبلى ال علحفاظا و،ناسنوق اإلحق
 ةيعماتاالج يئاتية والهالرسمت اسؤس المن بيقنسيتوالق يلوثان ة، تستلزم التعاويلية وطنومسؤ

 نالية مة عجردق يقحتطور، وتم يئيبية المواطنين لتكوين رأي عام وعتوة، صصتخالم
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تحقق  يتت الياسا الستماد واعواعهث بأنولر التطاخومة ئبيايا القضبعام الم الهتماوا كةلمشارا
 .عيةًالطبييئة البآثار سلبية تفسد  نم ةيم على البيئة والتنظن الحفايوازن بتلا

 
نبين  ناسبةلمصحية ا القفارلماو  للشربلحةاصلالوصول إلى المياه النظيفة ل احوة تساؤل اللجن - ٢١٩

 :  ما يلي
شرب  هى مياال لهم الوصومكانن بإألرد اكانس نم% ٩٦ أن  ىليات إئاص االحريشت -

 على ضريةح القاطنم الين فو يقطنمنم من السكان %٩٨  حيث يحصلمنة،انظيفة 
 من السكان على مياه نظيفة وآمنة ممن يقطنون % ٨٥ المياه النظيفة واآلمنة، ويحصل

 فق الصحية متوفرة بنسبةراملأن ا ىلإ االحصائيات تشيرما كية، يفلراطق ا المنفي
  مشكلةمنيعاني األردن ن يف، إال ألراق طفي منا% ٩٧ و،رضالح قطفي منا% ٩٩

ي ف عمرب رمت ون ملي٩٥ دنألرائي في از المعج الغ نسبةتبل ذا ،ه المياادرصم حش
جز عفع هذا التع أن يرقن المتومة فإنه ينلسكافة الكثاا فيارع ستلما تزايدلل اًظر ونة،نلسا
 .٢٠٠٥لول عام بح عاًربماً ر متنيو مل١٢٠٠ى إلل يصل

ال ل ازالمنمن % ٢٠  أن١٩٩٧عام أجري  يلذ انرداألفي ة يشيمعلا لحالة اسحأظهر م -
 صورةب لوثشأن التقون بقل انكس النم% ٢٠ وأن ،ماظتنالمياه با مصادر افر لديهوتت

  .هواءلوث التومستاؤون من نوعية المياه % ٥٥ي ال وحو،ةمعا
  

 داتاث امدلوئي وتبيلتلوث ا للةراضلاة اآلثار حفاكجراءات التفتيش وم حول إةنجللا مالحظة - ٢٢٠
 : نبين ما يليهالميا

 ياهم اللصيوتد وامد اعنة ولؤمسهي الجهة ال  بموجب القانونياه والريمزارة الوتعتبر  -
 .الدولية ريية الصحة العالمية والمعاظممنر يياعمعن  المنبثقة ةدنياألر لمعاييرالمطابقة ل

ة ؤولمس الهةجال، ١٩٧١ نةسل ٢١  رقمامةالع ةلصحنون ااوجب قبملصحة،  اةروزابر تعت -
ه هذ وه،يام الةتراقب جود  من جهةرناك أكثهإال أن  ,لشرباه اة ميسالممان ض نع
 البيئة التابعة يةحما لةماعل اسةؤسالمة، وحص الالري، وزارةوه لمياارة از وي هتالجها

 ومخبريه ةينميدات ليالحتمن بة قرا المونوتتك. ئةية والبرويقلاو ةن البلديؤوشلالوزارة 
 امةع والاألساسيةلصحة الك قسم ذالري وكو مياهة الوزاربة بمراق والمختبرلام قس ايجريه

 . يئةبالة ايحملل

 لمياه والري إلى أن أكثر اارةووز لصحة،ة اار وزرهاي تصدرير الشهرية التا التقرتشي -
ر ييامع للبقةطام عتوزي الظامن ومنه ميالادر امص نم اهخذا  تميتالت عيناالمن % ٩٥ نم
 .يةنيا قولوري بكتوجودعدم الة في حجية بيولووريكلما

م يلق اوأياه ملة الدولية لجودار ييعام الياهمالة جود يريا معت، في وضع سياسانردألع ابيت -
يئة لباية احملريكية الما ةلاوكلالمية واعلالتي وضعتها منظمة الصحة  اهيةجيالتو
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افق وتال توقد ددة  متشحيان األي بعضف نكوتد  قرييامع الذه هن اال إى،خرألاات ظملمناو
ء تقييم اإجر أنكما  ،التا الحبعض فيا تهلفتك حملت ال يمكن ومحلية أللظروف اامع 

ت ايناكماإل ءوي ضف ةل التوزيع يفوق قدرة الدوام نظالشرب في مياه ةودجشامل ل
 . جال الماي هذف ةتخصصملاولية دلاسسات ؤمل باانةستعالي ادعيست ، مماحةالمتاة تيوجسللا

 
 طالقإ  منهاياهملدات اادم ايثوتلالبيئي و ثلوالتحة فا مكن أجل مدابيرعدة ت اتخذت -

 ،٢٠٠٣ زو تمرشهل ال خبدرة انفي مديال فطية لألح بيئة صوطنية نحودرة الشبكة المبا
 اينولوجعلوم وتككة رانيا العبد اهللا لمل المركز/ نيةرداأليا وجلونتكللوم والع اةجامع نالعإو
في  نيةالشبكة الوطهذه  أهداف لخصتت حيث لها قطالانطة قة، ونبكه الشهذل نواة يئةبلا

حديد تطفال، وئة األ ببيهتمة الميئية البشاريعملت وااسارلدبا اصومات خلعمللم اظ نبناء
ت جاها االتل على تغييرمعلا و،ةنطقموال دنر األي فالطفأل اهواجتئية التي ياطر البخالم
 سيق معلتنوا ،لفاطيئية لألبلا عاض األونيسالسلوكية الخاطئة لتحط نماهيم واألفامالو
 ن بينتعاو والتصال االيسيرة، وتيئبيال الطفاأل اعأوض بىنعتي ت الراتدالمب واتسالمؤسا

تطور مي اتومل معمنظا اللخمن  فللط ائةبي صحة يين بأمورند والمعات واالفراالمؤسس
ح بصأن ت في لميةالعاصحة ة ال منظممعد بحظى تنأأيضاُ ب بكةلشاه هذمح  كما تط.لاوفع

توحة لكافة فم ةكبش اله هذنتكوسي، وئبيالل جالمافي   والتطويرن للتعاو معتمداًمركزاً
   .يئة الطفل بصحةمؤسسات بد ورا أفن منيمهتمال

  

   )٢٧ المادة( الئق ة  في مستوى معيشحقال  ":اثثال
  

 : نبين ما يليارعالشو في ملونيعلذين ال طفاألا ددة عخام ضلونة حلجالاؤل تس - ٢٢١
. لهذه الظاهرة عاملم اومفهلل يعيشون في الشوارع حسب افا أطنردأليوجد في ا ال -

 لاح وه كما ى،أوون مد همبارتعان ن ال يمكردألا في ارعولشاجدين في اولمتا فالاألطو
يمارسون البيع من هم  لافطهؤالء األ نبل أ. لمعاال في اخرىناطق م فيع روالشا لاطفأ

ك تفكو الأقر، الف وأرسة، دلم امن سربت للةتيجنون لتسوم او ،على اإلشارة الضوئية
زارة التنمية  عرفت و  وقد .اليهاون وأي زلاديهم أسر ومنلوة الداخلية، رجه أو الاألسري،

اللقطاء ل االطفا: نهم أوالًبأ :االجتماعية مفهوم االطفال المعرضين للخطر في الشوارع
 وتسليمهم ،العثور عليهم من أحد المارة يقضون اربعة ساعات في الشوارع لحينالذين 

 ، طفال)٢٢( ٢٠٠٤ طفال وفي عام )٣٣( ٢٠٠٣بلغ عددهم في عام اذ ، الى دور الرعاية
االطفال : وثالثاً ، طفال)٦٥٠( ٢٠٠٤بلغ عددهم في عام   الذيناالطفال المتسولون: ثانياً

   .هم من دراسة الى أخرىحجملذين يختلف العاملين ا
قام المجلس الوطني لشؤون االسرة بالتعاون مع الجهات المعنية بحماية الطفل في  -

فئات االطفال   وهم،الظروف الصعبة باعداد دراسة حول وضع االطفال االقل حظا
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الالجئون  واالطفال ، واالطفال ذوي االحتياجات الخاصة،العاملون، واالطفال المساء اليهم
وااليتام، واشتملت الدراسة على تحليل الوضع الحالي لالطفال االقل حظا والبرامج 
والسياسات الموجهة لتحسين اوضاع االطفال االقل حظا وخلصت الدراسة بتوصيات 

 .استراتيجية عامة تتقاطع مع جميع فئات االطفال االقل حظا وبتوصيات خاصة لكل فئة

مج الرعاية المؤسسية في مضمار اعادة التأهيل ارب بتنفيذ تماعيةتقوم وزارة التنمية االج -
 خصياتهمبهدف تزويد األحداث بالمعلومات والمهارات الالزمة لصقل شواالندماج 

مج نابر:  ومن هذه البرامجحياة واعادة اندماجهم في المجتمع،واعدادهم لشق طريقهم في ال
ة والدينية، برنامج التربية االجتماعية، برنامج التعليم ومحو األمية، برنامج التربية الروحي

 ٥٢داث المعدل رقم ح فحسب قانون األ،التربية الصحية، برنامج التنمية الفكرية والعقلية
، تم تعديل وصف االطفال المتسولين من مشردين الى اطفال بحاجة لحماية ٢٠٠٢لعام 

 المنظماتة ويملحكوا مات غيرظبعض المن والحكوميةهيئات ل اىعسكما وت ورعاية،
 ةيضوتعتبر  ق. فال في الشوارعطتواجد األن د ملحآليات ل تطويرى لإتمة هملة ايلودال

 .نية األردالحكومة برامج ويات أول رأسع علىشواراألطفال المعرضين للخطر في ال

 لافد األطدع االطفال الذين  يعملون أو يتسولون في الشوارع علىعداد أقديرات  تتعتمد -
التسول ة افحمكن علين سؤولما ةاعيتمجاال نميةتة الرزا مراقبي وقبلن م مهطيتم ضبن الذي

 مددهعدر ق وي،ررينمك من الانحيأغلب األ سهم فينفولين أ المتسطفال األذ أن ا،ردالتشو
ول مرة في ألهم  يتم ضبطذينلاال طفألاعن ا وذلك عد اًيل سنوفط ٢٥٠  الى٢٠٠ من

 فةص عارشلي ام فهودجو يشكل الو) رسمدالل ةفييالصعطلة لا لخال(فصل الصيف 
 .ةئماد

سرهم االصلية بعد إجراء دراسة اجتماعية لذين يتم ضبطهم إلى أة معظم االطفال ايتم اعاد -
الوضاعهم وتقديم المساعدة الممكنة لمن يثبت حاجته، وأخذ الضمانات القانونية على 

 . اسرهم بعدم تكرار التسول او البيع المتجول

 ول خاللستفحة الكال لجان مقبم ضبطها من  تيلتال ا األطفنالتسول مت  عدد حاالبلغ -
 جدر، وت طفال سنويا٦٥٠ بمعدل  طفالً)٤٥٣٩( ٢٠٠٤ية ا نهى حت١٩٩٨الفترة من 

دراسة ة مهموم بي تقالت " ولتسالة حافكلجنة م" كيل ش ت إلىلجاملهذا ا يف ةشاراال
ى لإ سعىوتقافية الثو جتماعيةاال وةيداتصقاالهم رسأ عان واوضيولستملا اوضاع األطفال

 ة توجيهعة بمتابنذه اللجقوم هما تك. يةطبيعه الاسرت إلى لفلط اةاداع فبهد هاحصالإ
 .فالطاأل وارشاد أسر هؤالء

م ضبطهم خالل ت ذينل اظات،محافة ال كافن فيتسوليملا ه عددنادأرج دلم ادولين الجبي -
 .٢٠٠٤ للعاملكة مالم توىسمى لل عوت مكافحة التسالمح
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  خالل حمالت مكافحة التسول على مستوى المملكة مهطبض متين ذلمتسولين الادد ع

  .٣٠/٩/٢٠٠٤ ولغاية ١/١/٢٠٠٤يخ رات من 

وع ملمجا  قةنطلما
  

   عدد   وعمجلما  نسلجا  وعجملما  اثحدا  عموجلما  بالغين
 الحمالت 

    ثناا  ركوذ    ثناا  روكذ    ثناا  ركوذ  
  ١١٥  ٨١٥  ٣٠  ٧٨٥  ٣٨٥  ٤٥  ٣٤٠  ٤٣٠  ٢٠٥  ٢٢٥  ٨١٥  نامع
  ١٥٠  ١٩٦  -  ١٩٦  ٩٠  ٥  ٨٥  ١٠٦  ٥٦  ٥٠  ١٩٦  دربا
  ٥٠  ٨٩  -  ٨٩  ٣٥  ٥  ٣٠  ٥٤  ٢٥  ٢٩  ٨٩  اءرقلزا
  ٤٠  ٧٤  -  ٧٤  ٢٥  ١٩  ٦  ٤٩  ٤٠  ٩  ٧٤  ركلكا
  ٤٥  ٧١  ٦  ٦٥  ١٦  ٩  ٧  ٥٥  ٤٥  ١٠  ٧١  ةقبلعا
  ٨  ٩  -  ٩  ٢  ٣  -  ٦  ٦  -  ٩  لطلسا
  ٥  ٩  -  ٩  ٧  ٥  ٢  ٢  ٢  -  ٩  قفرلما
  ٤  ٧  -  ٧  ٧  -  ٧  -  -  -  ٧  ال عيرد

  ١٠١٧  ١٢٧٠  ٣٦  ١٢٣٤  ٥٦٨  ٩١  ٤٧٧  ٧٠٢  ٣٧٩  ٣٢٣  ١٢٧٠  المجموع
  ٢٠٠٤ يلول التنمية االجتماعية، أةزارو: المصدر

  
 متسوال، أن ١٨٢أظهرت دراسة اجرتها وزارة التنمية االجتماعية على عينة غرضية قوامها  - ٢٢٢

وسكان المحافظات المكتظة، واالصحاء الخاليين من اغلب المتسولين من البالغين، والذكور، 
 .االمراض، والقادرين على العمل وغير الباحثين عنه

 
 عرواش ال المعرضين للخطر فيطفالألل ةيصخشوثائق الهوية الاللجنة بإصدار ة بالنسبة لتوصي - ٢٢٣

ارع ، فكما ذكرنا سابقا ال يوجد في األردن أطفال شو)المتسولين والعاملين في الشوارع(
 في الشوارع فهم يتبعون أسرهم و لديهم نبالمعنى المتعارف عليه، أما فيما يتعلق بالمتسولي

 .كافة األوراق الثبوتية
  

ها كث انتهايول من حسرة التهاظة بعيمجتالمة يوع التمجالفي  يةاعمجتالنمية اة التروزا قدتع - ٢٢٤
 مخالل شهر آب عا" النحراف لريقالتسول ط" ان نو بعتسوللاول وة رئيسية حدنلحقوق الطفل 

 كما .سول على األطفالت للةدمرم الة النفسية واالجتماعياراآلثالتوعية ب إلى  هدفت،٢٠٠٣
، )من مجتمع يعمل مجتمع آ( تحت عنوان٢٠٠٤اطلقت حملة اعالمية في شهر تموز من عام 

  .ه الحملة عبر مختلف انواع االتصال الجماهيريوروج لهذ
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 مهرسأ و المعرضين للخطر في الشوارعلاطفاأل نبيق فيت التودماختقديم  حول ةنجلل اةوصيت - ٢٢٥
 :نبين ما يلي

 بين وزارة التنمية  ما بالتعاون٢٠٠٤ لسنة ٤٨مشروع نظام دور حماية االسرة رقم  وضع  -
 ونشر في عدد الجريدة قر النظام رسمياًقد أ و،االجتماعية وعدة جهات حكومية وغير حكومية

واستؤجر المبنى الذي يجري حاليا تأهيله لهذه كما ، ١/٤/٢٠٠٤ تاريخ ٤٦٥١الرسمية رقم 
ولقد شكلت لجنة من جهات عدة حكومية وغير حكومية لوضع تعليمات تشغيل الدار . الغاية

 لسنة ٤٨رقم سرة  األمايةر حوم دظامرفق نسخة من ن(  .وتدريب الكوادر التي ستعمل فيها
٢٠٠٤(.  

  

  من خاللرن للخطضيطفال المعرسية لألة واالسايتماعية والتربوية والترفيهلخدمات االج اتقدم  -
ين دراسة أوضاعهم االسرية وحل لحمؤقت ال بشكل  في دور رعاية وحماية األطفالحاقهم

اث دحيل االهأتفي دور تربية أو  يداعهمإ وليس من خالل ،ألسرهم تهمدمشـاكلهم تمهيداً لعو
   .فين للقانونكونها خاصة باالطفال المخال

 

م عاي ف انعمي ف افتتح يالذ" نيللمتسوا ألطفالتقبال ااس"كز ي مر هذه فظار االنتةتكون فتر  -
 ثبتالت لدىو. اًاثذكوراً وإنسنة  ١٨ – ٧ار معألان م لافطاألهذا المركز  لتقبسي حيث  ٢٠٠٣

 عمللاتم م يث ومنيه و ذىلإ لمسدراسة، يلا دعامقلى ع الطفل، أو من أنه طالب وي ذهويةمن 
س في نف ةيعتماجالنمية التاو اثدحاأل ءاضق ضمه، علما بأنه قد تم تسرد مى إلدتهعاعلى ا

 ة،كمحالماوالضبط  تاءجراا  تتميثح ،نوان مع القعاي نزف الألطفل سهيالً وذلك تى،المبن
  .بنى نفسهمالي  فهلاأللى إم يتسلالو

 

 ومسكنبس لممأكل ومن  األساسية تامدالخلقانون ابموجب  حمايةل واةعايرال اتسسؤمتقدم   -
 لخدماتاأيضاً  مهل دمتقا ، كمعوارش لألطفال الموقوفين الذين يتم ضبطهم في الية صحةيورعا

 على داثحاأل نوناق  أوجبوقد. جتماعيالاسي والنف اإلرشاد ماتد وخ،فيهيةر والتةيميعللتا
 األحداث نانوق من ٤/ ٣٦ ةادبموجب المها بتراق لمدورياًت ساه المؤسذ هرةايز اثحد األاةقض

هذا ويبلغ متوسط كلفة الطفل المقيم في مؤسسات وزارة  ، وتعديالته١٩٦٨ لسنة ٢٤رقم 
  . دينار شهريا٢١٦التنمية االجتماعية حوالي 

  

 :يا يلم نبين لسولتا رمجت يية التنولقان اماكحاأل بإلغاء المتعلقة لجنة الةتوصي - ٢٢٦
 

بق نط تك التيل وتينغللبال لولتسا حة جنىعلق بتنط القانونية التياألحكام  بين زالتميييجب  -
 من ٣٨٩دة لماا بجموبة حنج بارهنظر إلى تسول البالغين باعت يحيث. األطفالين ولستلما على

كل  حبس ىلعيها ر إللمشاا ةالماد تصن  إذ،١٩٦٠ة لسن ١٦قم ر هتيالعدوتوبات قع النونقا
ر غيلغاية  أو ب،اذكدعاء ا بإحسان  أوقةصد جمعل ماع لحم في الًوأو متس متجوالً ن وجدم

  .لافاألطتنطبق على   تخص الراشدين والرةكوادة المذ الم أنالإ. مشروعة
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 ةن لس٢٤قم ر ثاحدأل ا قانونمن ٣١ة دالمات فقد نصن، ياألحداث المتسولبأما فيما يتعلق  -
 ماية أولحااً إلى جار محتعتبي" نه بأ) ٢٠٠٢م  لعا٥٢  رقملمؤقتا نلقانوا (هوتعديالت ١٩٦٨

 :  "ةليتاال تاالالحمن  أي يهلق عبطنت نم ةياالرع
 

   ).٣١/٣ةدمالا(طرقات لا يف ةان يبيت عاد مستقراً أو ك لم يكن له عمالًمن •
 ). ٣١/٧ ادةلما(ائل الوس لة منبأي وسيك لذلى  عترسلو تدي ويستجمن كان  •

 
 وتعديالته الى ١٩٦٨ لسنة ٢٤و من قانون االحداث رقم ٣٤، ٣٣، و٣٢، و٣١أشارت المواد  -

حاالت االطفال الذين يعتبرون محتاجين للحماية والرعاية واالجراءات االجتماعية والقانونية 
 ىل إلهتم ادخايرعاية، ية والحمالى الإ فل الطةحاجألحداث قاضي ا ذا قرروإ للتعامل معهم،

أن  الحي  فوذلكة، بعقواية وليس الملح ايربتدا منع  كنوة،ريعمالتة ئ االيواء حسب فكزمر
 . هب ءانتعايته واالع لرحؤهلة، وال تصل مسرة غيراأل

 

 ذيتخ ما و،"ة ماي الحوة أيرعال اىإل اًجتامح  "لمتهماً ب ٣١بموجب المادة حدث ل ايعتبرال  -
 ظم االحتفاتيلذا   وليس في باب العقوبات،ايةحموالاب الرعاية بي ف يدخلابير شأنه من تدب
 هم ننيين مدوظفيل ممن خال كون ذلكيو ية،املحايات اع لغارشوالفي ن وليتسال المطفاألب

وضعهم في  تم ييث حالطفاألالء هؤة لبناسم الةيالحمار بيادد تاهم ايجبالمناط  وكل السيباقمر
 ةغ بالصب،ثاألحداضي اق مماألمثولهم  اًرظاتلوزارة التنمية االجتماعية انة ابع التاكزمرال

  .سريةأل ايةجتماعاال
  

ن ا ىلإ ٢٠٠٤ نتائج احدى الدراسات الميدانية التي اجرتها وزارة التنمية االجتماعية عام ريشت - ٢٢٧
  وعلىارعي الشن فاجدويتوة، ويعيبر طس أ ينحدرون منرعاوشال فيسولين لمتال افألط اغالبية

، وتتقاطع نتائج هذه ةفيالخف بلعا األضعبو ةكلعلاك ةسيطب عل سعية لبيضوئلا ترااشاال
ذين ال يزيدون عن كز استقبال االطفال المتسولين الالدراسة مع معدل االطفال المودعين في مر

 .عشرة اطفال
 
ة دبالمساعو ،شوارع الفيون تسولي  أولذين يعملونال فاطألة امحاكمو يف أتوق حول قلق اللجنة - ٢٢٨

 واالطفال ،)المحتاجين للحماية(ي الشوارع  المعرضين للخطر فلطفاأللدم ي تقت الةنيونقالا
يف وقع ت منىلع نص قد النافذ حالياًن األحداث نوأن قاب نبين: الواقعين في نزاع مع القانون

 لب يل،هتأح والصال االزاكمر في  الجانحين او االطفال المحتاجين للحماية والرعايةحداثألا
. همعمتجم يف مهجاماند ةداعز إيزعت لثدااألحب ةلخاصية ارعا السساتى مؤم إلهلتاحتتم ا

م في دور الرعاية بهاظ م االحتف يتينالذفال ط لألبير الحمايةادت بابمن  اءرجإل اذاه برتعوي
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، وفي حالة ثبوت عدم أهلية أسر هؤالء االطفال لتقديم الرعاية االجتماعية مهفيس توقيلو
 .ية التابعة لوزارة التنمية االجتماعيةوالتربوية والنفسية لهم، يتم إلحاقهم في مؤسسات الرعا

  
  : في نزاع مع القانونطفالاأل*  

  

 نمن األطفال في نزاع مع القانون الذي% ٥٦ن أ ىلإ ةيماعتالجا ةيملتن اةار وزتال سجرشيت - ٢٢٩
ويذكر بأن . ر مسجلين في المدارسنهم غيم% ٤٤، وأن ارسلمدا ي فونقحلت مهمط ضبميت
ى لإ بهم تدأ لتياب ابساألد حأهو ة نينوي القاواحلناي  فلاطفألاء هؤال نم% ٤٩ل هج

، %١٣ سبةنة بيماعتالجائة ش، والتن%٢٦ ةسببن يهملعفاق رلاثير ى تأة إلفضا باالنوح،الج
 %.٦سبة  بنالفقرو

 
األطفال في نزاع مع  كبهاتري ن غالبية الجنح التي على أاعيةمتمية االج التنةرزامصادر و دلت - ٢٣٠

ين، طضبوالم نم% ٩٦ ونكليشر  الذكووأن ،ء والمشاجرةداعتاالو، رقةالسمن  هي القانون
قانون بين كافة لفي نزاع مع اذين هم ال لاطف األسبنتتوزع وكما . فقط% ٤ث الناكل اما تشنيب
 دبار ومانت عاظافحموذلك لكون أكثر هؤالء االطفال يعيشون في ، باينةمت ورةصات بظفمحالا

 .دناألرفي كان سالمجمل من % ٧٢  سكانهايشكلالتي  ءاالزرقو
  

على إجراء مة والحكبالتعاون مع لة  مجال الطفوين فوملاوالع يةموحكلر ايات غمنظملا تعمل - ٢٣١
 جامندالواتأهيل ال وإعادة اإلصالحلى ع لتركيزاالتي تضمن  الالزمةانونية القت ياللتعدا

حقيق تدم الع و،اإلصالح زكارم لتوقيف فيعن ايلة البدت باقولع اإيجادكتمع، جمفي ال لألحداث
ت  وحدانشاءإ و،اعيةجتمالة اتنميلارة ماعي من وزات اجيائصبوجود أخ إال حناالج لطفلامع 

 هذه ىسعتوحداث، ء متخصص لألضا قإيجاد و،فالطألا ايقضابئية خاصة اوقض طيةرش
 ٧  منالًدنة ب س١٢ ىلإ ئيةاجزحقة الالملان  سفعلر ثادألحا  قانونعديللى ت إالمنظمات أيضاً

 ينص على رفع سن المسؤولية ٢٠٠٤أن مشروع قانون حقوق الطفل لعام ، علماً باتونس
 .١/أ/٢٠الجزائية الى عشر سنوات حسب المادة 

  

 القانون مصدره مع عا نزاألطفال في نزاع مع القانون في وع وقبأسبا ينبي اه جدوالًأدنرج دم - ٢٣٢
   .وزارة التنمية اإلجتماعية
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  ٢٠٠٣وع اإلحداث في نزاع مع القانون لعام أسباب وق

  
  نسبة للمجموع  أنثـــى  ذكـــر  الجنحـــــــة  الرقم
  %٢٩  ٣٥  ١٧٤٥  سرقة  -١
  %٣٥  ٥٣  ٢٠٩١  مشاجرة  -٢
  %١١  ٢٥  ٦٥١  سلوك غير الئق  -٣
  %٣  ١٠  ١٥٨  مخالفات عامة  -٤
  %٥  ٢  ٢١١  مخالفات سير  -٥
  %٤  ٧  ٢٧٠  إتالف ممتلكات  -٦
  %٠,٠٣  ٤٦  ٢١٣  تشرد  -٧
  %٣  -  ٢  تسبب بالقتل  -٨
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  وزارة التنمية اإلجتماعية: المصدر 
 

 من خاللتقوم ردنية ألكومة احالأن نبين  دة التأهيلاعا مجراوبت مااللجنة حول خد تساؤل - ٢٣٣
مية تنوزارة الوتتبنى . مختلفةاعادة التأهيل التماعية بتطبيق برامج جة التنمية االروزا
 هازل مراك خالنمية اعلراواية لحما ىل إنتاجيمحالث حداال اليهتأة اعادج امبر يةتماعجاال

 : ةيالية التساسألا
 .ءنة الزرقايا في مده ومقر١٨ -١٢سن  ت منتياالف ويضم: تيات الفعايةء لرانسار الخد -
ه رمقو ١٢-٧ من سن كورذيضم االطفال ال:  مالك لحماية ورعاية األطفالننس بكز أمر -

 .انينة عمفي مد
– ١٢ سن  من الذكوراألطفالم ضوي: ة االطفاللحماية ورعايل تلا يفوص يدهشال كزمر -

  .ادبام دينةومقره في م ١٨
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 : ما يليجندماواالهيل لتأ ا اعادةودضمار جهمبعض التجارب في تتضمن    - ٢٣٤

األطفال في توجيهي للمدربين والعاملين مع /دريبي تو دليلوه: رل التدريبي نويدللاد اداع - ١
 ةلمجال العدا يفطفال ألااية ورعاية شروع حممار ي اط فعدادهنزاع مع القانون الذي تم إ

 لحقوق اإلنسان، ووزارة التنمية ةيكيونيسف، واللجنة المللمنظمة ا ئية باالشتراك معجنالا
جموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان وم، امية األمن العرمديواالجتماعية، ووزارة العدل، 

 . الجنائيصالحلال دوليةال، وجمعية ضحايا العنف والمنظمة "ميزان " 
 

رشاد االير ف توإلى يهدف :ائيةنجدالة العمجال ال يف األطفال ةياوع حماية ورعرمش - ٢
 ،مسرهألون والمساعدة القانونية لعدد من نزالء المراكز والمؤسسات المتهمين بمخالفة القانو

 حديثت ةراكز والمؤسسات، ومواكبملا ءالاطات تربوية وتأهيلية لعدد من نزشوتنفيذ ن
صين في المجاالت المختلفة ذات العالقة مثل مختدريب تو نية في هذا المجال،درلقوانين األا

لطب النفسي على االحكام والمعايير الدولية المتعلقة وا، طبالواالجتماع،  علمو القانون،
 ،ةاضقلتضم الفئة المستهدفة االجزائية حيث العدالة بحماية ورعاية األطفال في مجال 

لمنظمات  اونشطاء،  والضابطة العدليةماعفراد األمن العية وأتما االجميةارة التنموظفي وزو
 .غير الحكومية

 

: معائالتهلون ونقاالة فخالمن بيمهمت اللطفادية لألاشرالواة نينوقالاعدة سامال ر، نومجابرن - ٣
ج برنامع  معاونلت با)جل حقوق االنسانأمن  نوناالق - نزامي( منظمة جامرنبينفذ هذا ال

) ثداحألا(ال طفلأل جانيةية المنوناقلا تاراشتسالا ريفوت ىإلف دهيو، األمم المتحدة االنمائي
ف، الهات: حة المتاالالتص اائلسولف ختمب ،عهممن تعامليملاوهم يوذوانون  القفي نزاع مع

 عدةاتقدم المس حيث يرونتلكالل اااالتص ،ةنياديملارات اة، الزييصالشخة لبقامال لة،المراس
 إمامنه ع عافدل لتمثيل الطفل واصاًباً خاريدن تبيردلين وممؤهن مياف محي تكلمن خالل

ي جتماعال ااإلرشادات مدختوفير ى لإ باإلضافةصة، مختلارسمية اللجهات  وامكاحلما
 ةدعاإ  منهتمكينوسة، اردلقاعد ام إلى وإعادتهقه ول لضمان حقفطللوي لتربي والنفسوا

ة دعا المس،رون مجنارب " تمادخ بينع من المنتففةستهدلفئة الماتشمل  و.معتمجالي فاج مندالا
من ر، مع من الرةعشمنة لثااوا لغبي  لمنذيال الفط األتائف "  لألحداثواالستشارات القانونية 

ية، ارعلاة ولتربيكز اومراسات  مؤسون فيموالمخد لافألطاك ، وكذلواإلناثر كوالذ
 .الت األطفالئ عادذلك افراي فبما بار، كلا نم تائه الفذون مع هلالمتعامو

 

 على هذا البرنامج الذي يةمية االجتماعن وزارة التتشرف: ات ة الفتييرعالمركز الخنساء  - ٤
  هنياللواتات يتفل ليمجتمعلاندماج اإلو ليهأالت دةاد إعو جهرامضم يف رائدة ربةتج يعتبر

مات في ار المقي أعموحاترءة حيث تااس أو أسري فككتيعانين من  ويةة وحماعايرلبحاجة 
 ٥ إلى حدةااوح بين سنة ورتت فترة هن فيمكثي، وقد نة س١٨ – ١٢ نبيما كز رمال هذا
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الرغبة ن يدبأ اتل فتية الستقباقطنملافي  ليمعالتوة يبرتلاة  مديريعق مالتفاا، وقد تم سنوات
 لتمكين وذلك ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ دراسيلا ملعال، لدراسةبا حاقلتاال فرصة على ل الحصوفي

من التجربة  حات نجايلفتاء ؤالسية لهدرر المالتقارينت بي حيث مهنيتعل عةبا متنت مزيالنال
فكير تلعلى ا زكرالم رةداجع إ شامم ،كهنولسحسن  وميعلصيل اللتحا يفن هحيث تفوق

  .تاي الفتيقة لبادياس العرادلمبا حاقتاللاصة رحة فتابإ
  

  يةلثقافة اطش واألنغت الفرااقولتعليم وأ ا-٧
  )٣١ ، ٢٩،  ٢٨المواد (

  
  )٢٨دة الما (طفلحق التعليم لل

  
  :لي ما ي نبينيةفاالثقطة شألنا وأوقات الفراغ وليمتع الحول ةنجللة تامي الخحظاتلمالا - ٢٣٥

 نتيي معنارتينزو صخصيوذلك بت لفطلل ميلتعل بضمان حق ااألردنية الحكومة قامت -
 تشرف وزارة التربية  حيثعليم العالي،ت ووزارة ال،ليمعتلاوية برتلا وزارة هما ،يمتعلبال

 مرحلة ال وحتىطفالااض رية لحرم ن ماًاءتدب ا،ناالرد في والتعليم على مراحل التعليم
 تلياي كف عليمتلي على الاع ال التعليمارةوز رفتش بينما. يهنملوايمي كادالي اوثانلم ايالتعل

  .ةيندالر ااتمعجالا وعتمجلما
 في عليمالتب لمتعلقةور اماأل ،دهي مواف ١٩٩٤نة سل) ٣( قمم ريلعتالوة يبرتالن وناق منظ -

 ثثالل الصالفاول ند تقو. لدوري السابق ارريتقالي  فهايلصافت عضدت برو ل،صوثمانية ف
ف ينصى تلع همنة عباسال ةمادل ا نصت حيثها،هدافية وأميتعل ال المراحلننو القامن

 حلةمر فال،طأل ا رياضمرحلة: واعنأ  ثالثالىاحلها حيث مرن  ميةملتعليلمؤسسات اا
 .يولثانيم التعللة اح مر،ساسيأل ايملتعلا

  
  بكرةرعاية الطفولة الم :والًأ

 
  :يلي امنبين  ةركبملا ةلوفطلا ةلحرمفي  ةعايلرة ايهمأ زيزتعحول جنة اللتوصية  - ٢٣٦
 

مات الخد كبةلولمط اماتخدلا ع نوبسحرة مبكال ةلفولط اؤون بشعنيةتتعدد الجهات االردنية الم -
 .لكذير غوة صخالا اتئبالفية ا واالجتماعية والبيئية والعنالميةعالاو يةحصلاوبوية التر

) تاون س٦– ٤ة العمرية الفئ(فال طأل ااضيرفي ة ربويتلا نشؤوليم العبية والترلتزارة اوولى تت -
كما تتولى وزارة التنمية ) . نوات س٩ – ٦ية لعمرا ةئفلا(يا دنل ايس األساميل التعةلحومر

 ةملمقدا تا الخدمىوعل) تاونس ٤ – ٠العمرية  ةئفلا (ناتالحضاى لعاف رإلشااالجتماعية 
 .متيلوا لجنوحاألسري وا ككفتلاكاإلعاقة وية تماع االجتكالشملا نم يناع تيتال تفئالل
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 وحراتت ذينلا ضانةن الحسفال في ط باألتعنىائية مؤقته عر انة مؤسساتتعتبر دور الحض  -
حين ية لرفيهوالتمات االيوائية دالخ  وتقدم لهم،تاونع سب أرمنل أقود واح م يوأعمارهم بين

 يةعالر بانى تعتيلا ةؤقتملالة بديال رسأل ااعن أنوم وعاًنأيضاً  تعتبركما  ،مهعودتهم إلى اسر
 يداز مع تدنراالة في ضانح دور ال عددىامتن، وقد  بهانلملتحقيال افطأللة يعاة االجتمتنشئوال

حيث  وأمهاتهم العامالت لافطألا ةمدخ يفم هاسمما ي خيرينين األعقد في اللعملخروج المرأة ل
دار، ) ٧٩٥ (٢٠٠٤م اجتماعية حتى نهاية عالا ةيمالتنة حضانات المسجلة لدى وزارغ عدد البل

ومتابعة عداد  بإ٢٠٠٤ي شهر تشرين االول من عام هذا وقامت وزارة التنمية االجتماعية ف
 .٢٠٠٥ في عام  التي من المتوقع اقرارهنظام ترخيص وتأسيس دور الحضانةمشروع 

  
 ٢٠٠٤توزيع الحضانات في مختلف محافظات المملكة عام 

  

 المجموع جمعيات مؤسسية خاصة المحافظة  الرقم 

 ٣٦٤ ٨ ١٧٣ ١٨٣ العاصمة .١

 ٤٤ ٦ ٢٠ ١٨ البلقاء .٢

 ٦٠ ١ ٤٦ ١٣ الزرقاء .٣

 ٢٣ ١ ٧ ١٥ مأدبا .٤

 ١٣٦ ٤ ٨٤ ٤٨ اربد .٥

 ٣٥ ٥ ٢٤ ٦ المفرق .٦

 ١٣ ٣ ٤ ٦ جرش .٧

 ١٦ ٥ ٩ ٢ عجلون .٨

 ٣٠ ٩ ٨ ١٣ الكرك .٩

 ٢٦ ٥ ١٩ ٢ معان .١٠

 ٢٩ ٢ ٢٣ ٤ العقبة .١١

 ١٧ ٣ ١٤ - الطفيلة .١٢

 ١ - ١ - الموقر .١٣

 ١ - - ١ الشونة الجنوبية .١٤

 ٧٩٥ ٥٢ ٤٣٢ ٣١١ المجموع الكلي .١٥
  

ع طاوالق ةحلالمسقوات لابية الملكية في  الطدماتالخخرى و ناحية أ منةالصحوزارة تتولى  -
كما . ةركمبلالة فو الطلاحيع مرمج ية ففتلة المخحيصلات ماخدديم الوتق ةص إدارخال احيصلا

 اتسؤسم ارةد وإءنشاإر في يبكدور ) يحبرلاي وعالتطو (يلهواأل صاخليلعب القطاع ا
 وذلك باالضافة لفاطاأل ضريا وت بالحضاناتعلقيا ة فيمصاوبخة المبكرة، لفولط اةرحلم
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 اعفة وقطقاثلاة اروزبكرة كالم ةالطفولن وشؤ بماهتمواقة الع تى ذات أخراهجو تارازلو
 .ألخرىاجهات لاو تارازول ا منير ذلك وغيلمحلامع جت المتسا ومؤسمالالعا

 

ة، خاص الاالطفال ضاري سيتأس وترخيصلى عالقانون  بوجمب ميتعلوالة وزارة التربي تشرف -
 ذلك لتحقيقاً، وةراوز للتاحةالم فرولظوات اناالمكاء في ضو ةيمكولحا فالطاألض ا ريءانشوا
  :يلي اجز مأن

 

س ردا ميف ةبرجتارة للتريات مخدي م تسعيف ةروض رفةغ رشة عث خمسداحاست •
ليهم عفت  واشرلفط ٣٧٥فيها  قحتلا  ١٩٩٩/٢٠٠٠راسي عام الدال  خاللثانالا

 .ةمربي ١٥

 لفط ١٣٠٤ فيها قحتلا ٢٠٠٠/٢٠٠١ سيادرم الاالع فيضة ور ةفغر ٥٨ ثادحاست •
  الوزارة علىتعملقد ة، وي مرب٦٠ يهمل عترفاشبحيث  شعبة ٦٠على عين موز
 يرياتمد للث الالزمثااالير ي توفمت فعليمية وساهتالة دل االعزيتو وتابيمرال رتوفي

  .رهيوفت نمكن متت لتي لما

م لعا ةومي الحكاألطفال ياض رددع غل بثيحطفال األياض ء رافي انشوسع تلا •
 يدوبتز  وقامت الوزارةت،االمحافظختلف ي مروضة ف شعبة) ٢٠٣ (٢٠٠٣/٢٠٠٤

 دامو و،يةرجاخ ويةلخدا اب ألع،ةصريزة سمعية وبهاج، جهزة حاسوببأ ضالريا
  .ثاثة، وأيميلعت

د رياض عدف ثيتك وم ودعاءنش ايف مليتعالوة ربيالتة سع وزاروت مماأاثلة لمات اعوبالصتكمن  -
لكن . ةيمكوحلرس المدافة ا كايأمام نشرها فقا ئ عاما يقف م،ةليمار الة المصادقل في الاالطف

تطوير التعليم من اجل االقتصاد "الوزارة تسعى لتذليل هذا العائق من خالل تنفيذها لمشروع 
 ".المعرفي

 عاتاطوقثمرين ست الممامتها لىعتستأثر  حل التيار المأكثرطفال من ض األاي رحلةرر مبتتع -
 تظافحا مةفي كاف فالء رياض األطشانر اهدزي ذا ،اصخالالعمل  دى صعيل عةامع تمعجالم

ك رادمات ورقدتنمية في  ةيمالعربوية التلا سسب واألي األسالثأحد اهضعب عبتوت، ةلكمملا
روضة ) ١٢٠٥ ( ٢٠٠٤ /٢٠٠٣راسي دل اماع للةصاخالال فألطااض يد ردع لغ وقد ب.طفلال
لى ر إيفتقشكل عام كرة بمبال ةولف الطلجام في لعمل  اأن  اال،ملكةملفظات ا محا كافةيف
لة الطفوب معنيةلا تجهال امل بينكاتلا ويقنسسة التمأس ىزمة والالالية ؤسسملا اترير القدطوت
دعى استفادة الجهات المعنية من مشاريع التوعية الوالدية والتعليم رة االمر الذي استلمبكا

 .االسري وتطوير التعليم من اجل االقتصاد المعرفي
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 يف يماس كرة والمبلا لةفولطرحلة اي مف لرعاية ا تعزيزميةهأ ىعل فلوق الطقح ةنجل يدتأك - ٢٣٧
 ة رعايالمجفي  ةجدتطط المسخيجيات والتستراأما بالنسبه لإللدخل ية امتدنألسر ا أوساط

 . نورد ما يليقر السابقري التديمقت ذنة مكرمبالة لفوطلا
  

   :٢٠٠٠ لعام استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة. ١
  

ة كرمبولة الالطفة ي لتنمنيةلوطاجية يتراتساال بإعدادرة بكفولة المالط يةتنم ليطن الوفريقالقام  -
 يندملا ة مع مؤسسات المجتمعراكلشابو ميوحكلاتوى سم الت عريضة علىااعقط بمشاركة

رجعي م لمر عاإطبكرة كلما ةولطفالتنمية ة لملجية شاتي استراعضو ةمي أهتبرز. المعنية
ئص الخص انة مرولة المبكفطلا نميةت ةي استراتيجقث،  وتنبجالمالذا  هي فذلهاجب بالواجهود لل

 ومن خصائص ،ةركبملا ةولالطف حلةمر يفة يمرعلات ائف الت التي تميزالبتطلمات واحاجلوا
 .ةميته االسالفاقثو عالمجتم

 

، أةرلمت امجاال في عتمدةملنية ادرألت ااجيستراتيالا رابعتالبعين اجية  االستراتي هذهتأخذ -
لتنمية اط خط و،ولةفللط يةنطالو عمللة اطافة إلى خضإلاب ية،رشبلاد وار المةنمي، وتكانسالو

ة دمتالمة رتفلارة يشمل كبملا ةة تعريفاً للطفوليجيتارتسال اعتمدتد اقو. يةاعمجتالة وايدتصااالق
 اًيسيرئ اًراً محورة عشجية اربعراتيالستتتضمن ا .عةاستلان دون  حتى سحمللالة حمرن م

خطيط تال:  ي هرحاوم الههذو ة،رمبكلة الحلة الطفورمل ةفختلملا دعاالبا وايقضاي التغط
 ،ةنور الحضاد يف لااية األطفرعو، لحملا رةفت يف يةالصح ايةالرعوات، يعرشلتاو ،ةراواإلد

ة سرية األلتربياو ،ولىألا ثةالثلاصفوف لا يفساسي أللتعليم ااو ،سةرمدالبل قم عليلتاو
ت ادمخلاوج، رامبوال المناهجو  صة،خاال تجاياحت االل ذووطفااألو ،يللمحمع المجتوا

ن  األمو، الموارد البشريةو، كرةبمال لةوفط الةيمتنفي إلعالم ور ادو،  الطفلةافثقو ة،يصحلا
 .عياالجتما

 

 ةلة بالسعي لتحقيق التنمية الشامركبالم لة الطفويةمنت ةجيتيالستراامة يجاز األهداف العإكن مي -
 هاتيق جهود الجستن ويمظ تنية فماهسموال، ةهدفتمسلعمرية الا تائف اليف لاطفنة لألزالمتوا
 لةطفولا يااضقبمجتمع لاوة ر، وتطوير وعي األسةركبملا ةلفوة الطنميتجال في مة للعاما

 .ةكرمبالطفولة  الةلمرح يةهموبأ
  

  :بكرة المةفول الطيةنمخطة عمل ت. ٢
 

 – ٢٠٠٣كرة ة المبولفطالة مينت ملع خطةد ا اعدةركبملا لةوفلطاراتيجية تنمية انبثق عن است -
ن مع الجهات الحكومية وغير تعاو بالألسرةن اؤولشي طنو السمجللم اس رقدو ،٢٠٠٧

ة،  مترابطكلهاجاءت ، تيجيةراتسعة أهداف لتحقيق االست سفي بدعم من اليونحكومية المعنيةال
 : كما يلي، وهيخر اآلل عنمعزبها من مع أي لماعالت كنيمال كما ، اًضبعا ضهكمل بعت
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مة زالل ايةومكالح ساتاسيلاع ووض كرةمبللة اوفلط ايةنملت ةلتشريعات الشاملسن ا .١
  .فيذهالتن

 جامرط لوضع بيطختلا التعاضد فيما بينها فيعات واطالقين بزي كمرالال التنسيق .٢
  .اذهفيتنبكرة والم ةالطفولة ت تنميدماخو

 التي لعية اقالواات نبياالب ةمعودلما ادافهد أهتحدي وةرمبكلة اطفولوضع الخطط لتنمية ال .٣
  .ارها إنكىلإ ليبس

والغرف  لطفاألة ليماعجلاة ايعرلا تشملة يالعة عينو تذا ياد منهاج دراسإعداد مو .٤
  . المبكرةةلوفطلاالصفية لقطاع تنمية 

  .بكرةلما ةولطفال ؤسساتع مطني لجميووضع إطار تنظيم  .٥
  .مهل داتا الشهح ومنكرةبالمة لوفطال يةتنمجال  مفيلين عاملب ايتدرني لوضع نظام وط .٦
  .ةربكمال ةلوطف اليةمنت مجراب ةيعوبناء قرتال لةباقومر ريبتد نظمهأوضع  .٧
 تضعفينمسفال الألطا لميشلالمبكرة  ةلوفطلج تنمية ا برامهتوسيع نطاق الدعم الذي توفر .٨

  .إليهمل وصوالم يتين لم الذو
 . فيهاتماراستث االجمح ةدياز وكرةالمب ولةالطفية ملتن ييدالتأرفع مستوى  .٩

  
هداف إال أل اذه هقحقيتنى يتس نل هنأ ٢٠٠٨ -٢٠٠٣تنمية الطفولة المبكرة  تقر خطة عمل -

 عتممج التسساؤم عم ةت على مستوى الحكومة وبالشراكعاقطاللمتعدد  الضداعلتل االمن خ
ي فرته وس اضمنل فطبال اماالهتمق ايسن ضم و العملخطة حلع مراجميي في مدنلا

 .تمعهمج

  :المعايير الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة. ٣
  

 

 وبدعم فني سفيي لشؤون االسرة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اليونبادر المجلس الوطن -
وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة من جامعة كولومبيا 

هي شتملت على عدة محاور الطفولة المبكرة في األردن ل وطنية  نمائية معاييربتطوير
مهارات المنطق تطور و ،التطور العضلي و،اطفي االجتماعي والعالتطور و،التطور اللغوي

 النماء تأمين الرعاية الصحية وتطورو ،ر االساليب المنتهجة في التعلمتطو و،والتفكير
 .الجسدي

يهدف المشروع إلى تقييم تقدم كل طفل حيث أن المعايير ستزود األهل والمعلمين وغيرهم  -
لخاصة بنماء االطفال وتمكنهم من إجراء  بفهم جيد بالتوقعات المناسبة امقدمي الرعايةمن 

 عمليات تقييم سليمة لمواطن القوى لدى األطفال واهتماماتهم ونقاط ضعفهم وتعزيز عملية
كما يهدف المشروع ايضا الى قيادة عملية تطوير  .نمائهم باالستناد الى هذه المعلومات

 لألهل واألطفال على حد المناهج لمرحلة الروضة والمرحلة األساسية واألنشطة التعليمية
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سواء وتقييم فاعلية البرنامج وتوفير الفرص لخلق اجماع بين جميع االطراف المعنية 
المشتركة في تنمية الطفولة المبكرة باإلضافة إلى تنظيم عملية جمع البيانات الوطنية من 

ة في شهر للطفولة المبكرلنمائية ايير اهذا وسيتم اطالق المع .أجل التخطيط اإلستراتيجي
 .ها في الميدانتب بعد تجر٢٠٠٥ايلول عام 

  

  :الطف األضايالتفاعلي لرني الوط المنهاج إعداد .٤  
 

ة ياتيجرستة إليساس األؤيةرن الل مفاطردني لرياض األأل اياعلف التنيطالو جهالمناثق انب -
 إيجادة ورضراج هي هنملاوير طتء ية وراسئيرلا رةالفك انتك دقن، وتنمية الطفولة في األرد

المعلمة  بع حاجةشي يوترب ارطإكعمل ية يردنل األاطفألياض اري ن فيلماللع حدنهج مو
 .ماشكل عبربوي تلا كرلفاب يرتقية ويظيفوالة ءالكفاع يرفورة يدملاو ةفرشملاو

لرياض ي لتفاعلج ااهنمالعداد إليقي سنتلاالجانب سرة الوطني لشؤون األس  المجلىتبن -
د عداإب رةمبكة الطفولة النميتة وبير في تصصختمني ط وف فريقليكتبم قاث  حيال،ألطفا
 هذه ةيبرتفي  حوظلالم جزلعا غطيي، ونردنييألن اومضمالو ةرضاحج يتناسب مع النهام
ث تم حي. ٢٠٠٢  الفريق عمله في اواخر عامأدوب. الفطاأل مرن ع ماسةحسللة ارحملا

ن ي منلثا ايلدراسا لصف اللالة به خميوكحالض يايد الرتزوو جلمنها ا إعدادمناالنتهاء 
 خطةونسخة من ، كرة بمة اللوفطل اةينمتمن استراتيجية مرفق نسخة ( .٢٠٠٣/٢٠٠٤م عا

هاج التفاعلي لرياض نلمامن  سخةن، و٢٠٠٧– ٢٠٠٣ كرةمبللة افوطلا ةمينتل ةيندرألا لمعلا
 )اعية ونسخة من استراتيجية وزارة التنمية االجتم٢٠٠٣/٢٠٠٤ األطفال

  

  :ةيومكألطفال الحاض ت ريااتدريب معلم .٥
 

 وجود قلة نظراً ل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون االسرةيمتعلالوربية تلا ارةز وامتق -
علمات رياض األطفال لم يةبيدرت اترو دعقد برةكبالمة ولل الطفمجات في الؤهمات علمم

 عام لرياض االطفال بحيث تم في يلاعتف اليوطنلمنهاج السكونسن وايمعة وامنهاج ج وفق
 ٢٠٠٤طفال الحكومية وفي عام معلمة ومشرف من رياض األ/  معلم)١٠٠(  بتدريب٢٠٠٣

تنوي وزارة التربية والتعليم تدريب معلمي عاملين في رياض االطفال الحكومية، كما  البقية
عليم لالقتصاد رياض االطفال التابعة للمنظمات غير الحكومية خالل مدة مشروع تطوير الت

 .ERfKEالمعرفي الـ
  

  :مسودة تعليمات تأسيس وترخيص رياض االطفال. ٧
عمل المجلس الوطني لشؤون االسرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تطوير مسودة  -

تعليمات تأسيس وترخيص رياض االطفال حيث سترفع رسميا الى وزارة التربية والتعليم 
 .٢٠٠٥ثاني القرارها في كانون ال
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   بالمدارستحاقلالت االدمعرفع   :ثانياً  
  

 :يليا  م نبينرسمدالا ي فحاقلتاالت دال معسينحى تعل ةنجللاحث  - ٢٣٨
 

م عليتسي ام االسالتعلي" ن أ لىم عيلتعالربية ون قانون التم ) أ ( رةفقال)  ١٠ (ةادالم نصت -
المجاني حتى عليم ق التح بلفاطع األتتم عنيي مما  "يةمكولح اسدارمال ي فينامجمي وزاال

 .سن السادسة عشر

 بلغ عددامة بأنه علا تاءاحصالة ارئ دان عردالصا " ٢٠٠٣ مرقااي  فدنراأل " يرقريبين ت -
 ،%٩٦,١ البطت للالباطلابة بلغ نس وت،بلاط ١,١٩٠,٥٩٥ية الطالب في المرحلة االساس

ي لجمااالاق حتلالل ادعم ةبونس م،لمع ٤٩,٧٣٢ة يسة االساللمرح في انيلمعمال ددغ علبيو
) ة سن١٥- ٦ ارعمــكان فـي االس الد عدىن علقيحتلملب االلط اددع(ية سة االسالللمرح

 يشكلو، %٩٧ يلواساسي حألليم اتعل بايفاصلا قحالتسبة االوتبلغ ن%). ٨٨,٤ ( ١٠٠× 
م تعلية المرحل في قينتحلمل الافاألطمن ي توالال ىعل% ٩٧و، %٩٧ر٣ ثااإلنر ووكذال

 .)٢٠٠٣م اق أرين فدر األرقريمرفق نسخة من ت(. ياسساأل

 ة، االميوكحالس دارملا لىعتقتصر  تيليم العتل ايةانمجى لع) ٣ (دةاملان م) أ (قرةلفانصت  -
 عبارة هيت المدرسية وابرعتبال  يسمىما بالطلل امح يتة بلكاملت يسل ةانيلمجا ه هذان

الزي  نمث الطالب أيضال حمت يامك ة،دحاوة  مرب الطالهسددمال يال  منطبسي عن مبلغ
 .ةيسردملا والحقائبة رطاسيقلي وارسدملا

المادة وتضمنت نص مشروع قانون حقوق الطفل على الزامية التعليم من جهة االسرة  -
 ،االسرة التي تشجع اوالدها على التسرب من المدرسةبعلى إنزال عقوبة منه ب  - )١٣(

 مكام الحقو، ويتطبيق هذا القانونمية من جهتها تتابع لمنظمات غير الحكواعلما بان 
ئهم  يلحقون ابناالالذين   الطلبةرموأ ءياة اولتابعكة بملممل اطقنا متلف مخيون فيارداال

ي  المتخذة فالجراءاتوذلك كأحد اليم عتل وايةربتلا ةرع وزام سيقتنالو نوالتعابارس دبالم
 .يمعللت اةيزاملاق يتطب

 رو وتعديالته للطفل الموقوف أو المحكوم في د١٩٦٨ة لسن ٢٤ م رقثداح قانون االكفل -
طفال الملتحقين لالسمح حيث سة، ي التعلم خارج المؤساالحداث حقه فورعاية يل وتأه يةترب

يطة رش ينهم تحصيلهم االكاديمي أو تدريبهم المتابعةلة سسؤملا نم جوخرلا مدارسلاب
  .يوميلة في نهاية الدوام اسسة للمؤودالع

  

  :ربس ومنع التارسالمد في بقاء األطفالإلبرامج :ثاًالث
 

ي مهنب التدرير اللتوفيو دارس،ملا  فيذمي التالإلبقاء مجار بعضو  بشأنةنجللا ةيصوت - ٢٣٩
ن مألطفال اب رست تعدالمأن  م تشير إلىربية والتعليت وزارة التالن سجإ :نبيمتسرلل
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ر، ية عشدالحا نس دعب ايرتفع تدريج، وتىولاأل ةألساسيف اوفالص في اًسبيرس متدنية نالمدا
قة لك عالذلن ان ويعاجتماالصائيون خد االتقيعو. ةينوا الثفوفص السرب فيالت ةبس ندوتزدا
 ثاًًاوان راًو ذكلطفا األبتسر أدناه معدالت لر الجدوهويظ. ئليال العمعل ام فياطه انخريادبازد
 .٢٠٠٢- ٢٠٠١ العاشر للعام الدراسي –ل وفوف األالص نن ملمدرسة في المملكة عماا من

  
  ٢٠٠٢- ٢٠٠١عام ل المملكة في بسرتلا تمعدال

 

  المجموع  %الذكور  %االناث 
  المرحلة االساسية

٠,٣٩  ٠,٤٦  ٠,٣٣  
  ٠,١٢  ٠,١٢  ٠,١١  لاو

  ٠,٠٩  ٠,١٢  ٠,٦  ثاني
  ٠,٠٧  ٠,٠٩  ٠,٠٦  ثالث

  ٠,١٨  ٠,٢١  ٠,١٤  رابع          
  ٠,٢٤  ٠,٣١  ٠,١٧  خامس

  ٠,٣٦  ٠,٤٥  ٠,٢٦  سساد
  ٠,٥٧  ٠,٦٧  ٠,٤٣  سابع
  ٠,٧٣  ٠,٨٧  ٠,٥٩  ثامن
  ٠,٩٨  ١,١٥  ٠,٨٠  تاسع

  ٠,٩٠  ٠,٨٩  ٠,٩٢  رشعا
  ٠,٤٧  ٠,٤٩  ٠,٤٦  حادي عشر

  ٠,٦٣  ٠,٧٢  ٠,٥٣  توجيهي
  ٠,٤١  ٠,٤٨  ٠,٣٥   العامالمجموع

  ٢٠٠٢- ٢٠٠١ معا، ميعلتلاو ةوزارة التربي: المصدر
  

  ٢٠٠٣/٢٠٠٤رب عام ب التسنس
  

  %١  الرمثا  ٠,٤٩  ن االولىعما
  ٠,٢٧  جرش  ٠,٢٦  عمان الثانية
  ٠,٥٢  عجلون  ٠,٤٣  عمان الثالثة
  ٠,٠٩  المفرق  ٠,٩٦  عمان الرابعة

  ٠,٢٧  البادية الشمالية  ٠,١٥  مآدبا
  ٠,٠٧  البادية الشمالية  ٠,٥٤  ذيبان

  ٠,٣٧  الكرك  ٠,١٤  الزرقاء
  ٠,٢٥  المزار الجنوبي  ٠,٩٤  الرصيفة
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  ٠,٦٧  رالقص  ٠,١٢  السلط
  ٢,٠٥  األغوار الجنوبية  ١,٥  دير عال

  ٠,٢٨  الطفيلة  ٠,٣٠  عين الباشا
  ٠,٧٥  معان  ٠,٢٢  إربد األولى
  ٠,٤٤  البتراء  ١,٨  إربد الثانية

  ٠,٠٢  الشوبك  ٠,١٧  الكورة
  %١  اإلغوار الشمالية  ٠,٢١  بني كنانه

   

  : ةسرمدلا نمب رستلا بابسأ. و
  

لة ق كبسباأا بهاطبتوار سربت التزاء ارتفاع معدالال  الطفقة حقوجنل يساور يقلق الذال - ٢٤٠
 :ما يلي نبين  فقرل واةسدراام بالمالهتا

 .تشير االرقام الى تدني نسبة التسرب من المدارس وهذا يبدد القلق الذي يساور اللجنة -
 

المرحلة / ة المتسربين في المدارس الحكوميةتشير الخالصة اإلحصائية ألعداد الطلب -
للمرحلة   معا، أن نسبة التسرب للذكور واإلناث٢٠٠٢/٢٠٠٣لعام الدراسي االساسية ل
 .عند الذكور% ٠,٤٦منها و، %٠,٣٩بلغت األساسية 

  

 نيدايم الحج المسائإلى نت ساردملا سرب منالت علة لمنوذبملا  سياق الجهودفيير نش -
 بتسرلاب اسبأ ىعل فتعرال بهدف ٢٠٠٢مل  العةاربه وز تماي قذالاملين لعا لافطألل
علقة تالمرارات قي الذمتخل اًمهم الًيلدب سبا األه هذنألمر الذي يجعل م، اةسدرالمن م
 ولدجلا فين و مبيه كما  يالحظكما .برستلاع ج منبرام ويةمليلتعلخدمات ان ايستحل

 ةالطلبرك وراء تن سببي همهما أ اًيماد رةة األسعداسموة هن مملعت أن الرغبة في أدناه
 .لميع الليصلتحا فيهما ضعل ي،همرسامدل

  
   المدرسةمنرب سب أسباب التسألطفال العاملين حاتوزيع 

 

  سةا من الدربأسباب التسر  العدد  ةبسالن
  ايدام ةمساعدة األسر  ١٣٢٢  ٥٢ر١
  الرغبة في تعلم مهنة  ١٣٣٨  ٥٢ر٧

  نيياردإلوادرسين ملاة ملعا مسوء  ٧٠  ٢ر٨
   العلميلحصيتضعف مستوى ال  ٩١١  ٣٥ر٩

  غط من قبل األسرةض  ٣٨  ١ر٥
  ثلحدلهل  األةعدم متابع  ٨  ٠ر٣

  ٢٠٠٠، رة العملوزا ،لينعاملال اي لألطفن الميداحالمس: المصدر 



  ٩٦

دة، حاو ابةج إكثر من المتحي يذلال ؤاسلة اعك لطبيذلملين ولعاا لاطفألا عموف عن مجلتداد يخعألا عومجم: مالحظة( 
   ).برلتسا المتعلق بأسباب لى السؤالبوا عاجأ نلذيا لفاألطعدد ا من تقةفهي مشب النس ماأ
  

 رامعألي ان ذوهم من مكبرنسبة األ الانن يتسربملا ل حول األطفار آخحتشير نتائج مس -
 .ثانإل اربستبة ستفوق نور  الذكبةب الطلسرت ةبان نسو ، سنة١٦ –١٥

  

 : نبين ما يليية التالسمدرلن ا مربتسلاب بابسأله ا هذطابتارو لفاطألبأسباب عمل ا - ٢٤١
 

 لينالعامال فطصف األن حون ن أالىالعاملين فال طألي لنيدامال حسملائج ا نتشارتأ -
. هول أدنالجدفي ا نيهو مب ام كة،يشيعمة الاي الحيف مهر من المدرسة لمساعدة أسونبيتسر

ن  مربس التينة، ويأتهمم لعي ت فلف الطرغبةألهمية فهو ا ثيحمن ي انثلاب لسبا اأم
   .ةة الثالثبترملفي ا سةمدرال

  

  طفالألل امتوزيع أسباب عجدول 
 

لعملأسباب ا  التكرار  المئويةالنسبة  

 التسرب من المدرسة ٢١٥  ٧ر٧

 ادياً ماألسرةة مساعد ١٣٨٧ ٤٩ر٦

 تعلم مهنة ١١٨٣ ٤٢ر٣

 بيج فوتوفير مصر ٣ ٠ر١

 نفسى الد علعتمااال ٣ ٠ر١

 اساب أخرى ٣ ٠ر٢

  المجموع ٢٧٩٤ ١٠٠
  ٢٠٠٠عمل، ل ارةزاون، ياملالع لطفا لأليدانيالمسح الم: المصدر           

كنه يملعامل ل افطلان أل ،سةادرلا ديق يساوي مجموع عدد األطفال ال مللعااب أسب كرارتوع ممج: ةظحمال(
  )بسبن اكثر مار يتاخ

  
 التسرب، فقد عملت وزارة التربية على االهتمام في مرحلة التعليم االساسي للحد من ظاهرة - ٢٤٢

بأن التعليم االساسي تعليم الزامي ) ١٩٩٤( لسنة ٣من قانون التربية رقم ) ١٠(ورد في المادة 
ومجاني في المدارس الحكومية وأن ال يفصل الطالب من التعليم قبل إتمام السادسة عشرة من 
عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة وحصل على تقرير من اللجنة 

 تبنت وزارة التربية والتعليم العديد من االجراءات للحد من ظاهرة التسرب منها؛ كما ،مختصةال
 

عداد برامج تقوية للطلبة المقصرين دراسياً والتوسع في فتح غرف مصادر لرعاية الطلبة ا -
 .الذين يعانون من صعوبات التعليم في مرحلة التعليم األساسي
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عداد برامج التقوية للطلبة الراسبين والمكملين وبرامج تفعيل برامج الدراسات الصيفية إل -
 .لمتفوقين في المدارس خالل اإلجازة الصيفيةالتعمق ل

تأهيل المعلمين وتدريبهم على أساليب التدريس الحديثة بمراعاة الفروق الفردية بين  -
في الطالب، وتدريبهم على كل ما من شأنه رفع كفاءة المعلمين ومواكبة العصر الحديث 

 .التطور في مجال الكمبيوتر وغيره لجعل العملية التعليمية ممتعة للطالب
 

تفعيل دور المرشد التربوي في المدرسة بمعالجة المشكالت التي قد يتعرض لها الطالب  -
 .ومساعدته في حلها بالتعاون مع االدارة والمعلمين واألسرة اذا لزم

 

اسي في ثالثة عشرة مديرية تربية وتعليم األس) ٤- ١(تقديم وجبة غذائية لطلبة الصفوف  -
من خالل التغذية المدرسية مع إمكانية التوسع في هذا البرنامج على مستوى المناطق 
بإضافة مناطق جديدة والتوسع في البنية التحتية للمشروع بتوفير ثالجات لجميع المدارس 

 .لمديريات المشمولةالمشمولة والتي سيتم شمولها مستقبالً وتعيين إخصائي تغذية في ا
 

توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة للطالب من خالل تطوير المناهج والمحطات التقويمية  -
 .وتأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على التعامل مع تطوير المنهاج والطالب

 

تمكين الطلبة من المهارات الحياتية من خالل مشاريع الشباب مع اليونيسيف والتي تهدف  -
 .دة الطالب في حل مشاكله بنفسه وتمكنه من التعامل مع المجتمع من حولهالى مساع

 

اعادة الطالب الى المدرسة ومنع استخدامه في العمل في سن مبكر من خالل برنامج  -
 .عمالة االطفال

 

 .امكانية الحاق الطلبة المتسربين ببرنامج تعليمي ينمي المهارات الحياتية لديهم -
 

ارات ة معيشية وتزويدهم بالمهز التعليم المجتمعي حرف مهنين بمراكاكساب الملتحقي -
 . عمان-يونسكوالوذلك بالتعاون مع مكتب ) القراءة والكتابة والحساب(األساسية 

 

 عوامل بنها بسبمتسربهم  ع ومندارس المل فيطفا االءقاب اهم فياستتي تشمل البرامج ال - ٢٤٣
 ية،مدرسلاية ذلتغوع ارامج المعونة الوطنية ومشبرن: امج التاليةلبراويع شارلما الفقر اوالعوز،ك

ف ، والمقاصرمحاأل لهاللات ادعاومسوتعليمات االنضباط المدرسي، ، ناتالفيتاميوع شروم
  .ةيالمدرس

 
  

   :لفقيرةاطق المنمدارس في الطفال األ ةسيالمدر غذيةلتا وعمشر -١
  

البالغ معدلها في  ةلاطبلر ااشتنإل نتيجةوذلك  الطفال لذويغالت توىسلم ايندع تمتوق الن مناك - ٢٤٤
ت التي اسلت الدراد دوق. %)١٤,٢(والفقر البالغ معدله لنفس العام %) ١٢,٥  (٢٠٠٤عام 

 ،لمدارس ان طلبةة بييذغتل اوكذلك على سوء دليو الحديد وانصريعص قي ن تفشىأجريت عل
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 علملتل ةافعيالدوي علميل الصحتى التربوية سيئة علآثار  لما قد يحدث بسبب ذلك من وتالفياً
ذكاء ل ا معاملالسئية علىر اثالوكذلك ل  وقد تؤدي في وقت الحق للتسرب،عالستط االوحب

 يحصلتوى ا وتدني المسلكثيرة اةويتغذال اضرالمة وانتشار اعنالم اازهف جعضك ةلصحاو
ة هضنـلل عليتطتمع ج مي ألةيساسألا ةناللب هم لااعتها بأن األطفناً من ققانطالوكل عام، شب

رسية دلما ةيتغذبرنامج ال "١٩٩٨األردنية عام ة كومطلقت الحد أفقة، شامللاية تطور والتنملوا
فقر ة الرباحلم جهةوالم امجهابرجموعة  ممنضذلك ، و"رةقيالف قالمناطي دارس فالم لافطأل
 .حظاً لقألاة للفئات يالجتماعاصادية وتية االقوسع ال ورفالةبطلوا

 

 نمة األمازح نمض ي يأتي بدعم من وزارة التخطيطذال يدرسم الةيغذتالهدف برنامج ستي - ٢٤٥
وف الصف في تطالبال وابالذة الطفمن كجهة يملعتال وية التربارةزوون مع عاي بالتماعتجالا
 ،نمعا ،عقبةال: ةياللت اقناطالم الكثير مني فمية والحكال فطألااض يلبة رطى واالول ةعالربا
 ةة الشرقييالمشلاادية غوار الجنوبية، الباأل وبية،الجنونة  الشعال،ير د ،صرالق، يلةلطفا

 نامجالبرعمل يو. فظةا محل كودة فيجموليم التعلاوة بيتريات الديرم ن خالل م، وذلكيشدورلاو
ت اسنو ) ١٠– ٦( مر عمن  ،ةربعلثالث األا للمراحا لطالب ةيمويية ئت غذااجبين ومأتعلى 

في  ةضورلاويات الحاجة، باإلضافة لطالب ولب أناطق وحسالملك  تة فييحكومالس مدارال يف
 .سرامدلبعض ا

  

 قيرة بينفلاناطق مة في اليحكوملاس لمداراال  ألطفةيسلمدرية التغذوع ارية مشقفاع اتتوقييتم  - ٢٤٦
 تمر عاماً تستيواللة، حر متعليم في كلة والربيلتارة اوزووالتعاون الدولي طيط خالت رةوزا

ولى ألا ةيقوقد وقعت االتفا. نفيذه وتعوشرلم ا أهدافحقيق تمان نجاحلض ،سياً واحداراد
 عوامثة أج لثالمنالبر اديجدت تم، فقد يررقتالا هذاد دعإحتى  و،٢٤/١/١٩٩٩خ اريتب جامنللبر
 :تاليلالنحو ا  وعلى،الي التوىلعسية درا

 
  ١٩٩٩/٢٠٠٠ول  الدراسي األالعام

  )ينار د٧٧٣٠٠٠: ة درصومالموازنة ال( 

ة الغذائيةجبالو  
المحافظات / المناطق 

عوشرالمشمولة بالم  
ينلمشمول اعدد الطلبة   ةالفئة المستهدف 

  .نكهم مقمع يبحل مل ٢٠٠ •
  .تينولبراالي يت ع غم بسكو٧٠ •
  .حبة فاكهة •
  ).أ( فيتامين كبسولة •

 ن،، الطفيلة، معاقصرال
 يةداالب ،ال عردي ة،قبلعا

 ةشون والةيالمالش
  .ةبيالجنو

 ن طالب موزعي١٠٠٠٠
  .ة المملكتفظاا محىعل

  المرحلة األساسية،
  سنوات ) ٩ – ٦( 
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  ٢٠٠٠/٢٠٠١اني سي الثارام الدالع
 )ر يناد ٧٧٣٠٠٠ : ةدوصرملالموازنة ا( 

 الوجبة الغذائية
ت اظالمحاف/ المناطق 

 روعلمشالمشمولة با
 عدد الطلبة

 نيمولشالم
 ئة المستهدفةالف

م قع مبمل حلي ٢٠٠ة عبو •
  .كهمن

) ٧٠ (وزن ويتك بسةبوـع •
 دعمي، نتيغم، عالي البرو

  . ومنكهديدحالوين أ، د ماتيفب
  حبة فاكهة •

، بةق الع،ناع، ملةفي، الطقصرال
ية، شماللدية االبال، ا عيرد

  ويشدروالوبية نجلنة االشو

 طالب ١٦٥٠٠
موزعين على 

  ةكللمم ااتفظحام

ألساسية، المرحلة ا
  .تسنوا) ١٠- ٦(

 
 

  ٢٠٠٢/٢٠٠٣لث ثا اللدراسي االعام
 )ر انيا مليون د: الموازنة المرصودة ( 

غذائيةالالوجبة  عالمشرولة بلمشموا/ لمناطق ا   
ة بلطعدد ال

نيمشمولال  
دفةهلمستئة االف  

قم عم  مل حليب٢٠٠عبوة  •
  .منكه

) ٧٠(سكويت وزن ب بوةـع •
 يدعم ن،يتوربلا يل عام،غ

  هنكمد وديلحاد و  أ،نمياتبفي
 من الفصل اءابتد/ةهحبة فاك •

  ي الثاني اسالدر

، ةالعقب ،ناعم لة،ي، الطفقصرل
 ة الشمالي، الباديةال عريد

  ةبينولجشونة اوال

٢٤٣٠٠ 
على عين زوم

  كةلمملاات ظمحاف

  سية، اسالمرحلة األ
  سنوات ) ١٠– ٦(

  
وع بتطبيق المشر) ٢٠٠٥- ٢٠٠٤(بدء العام الدراسي الجديد  ذن مميلعتلات وزارة التربية ورشاب - ٢٤٧

 ألف طالبا وطالبة في ثالث ١٢الجديد االضافي لتغذية طالب المدارس الحكومية والذي يشمل 
ظات جرش، وعجلون، فاح ألف دينار، في كل من م١٥٠مديريات جديدة بقيمة مليون و 

 . ألف طالب وطالبة٥٤مستفيدين الكلي الى ة الواألغوار الشمالية، ليرتفع بذلك عدد الطلب
 
 لمشروعلودي واالفقي عم الوسعلت اةيلتغذية المدرسلمشروع اية لتقبسملا تاعلطالتتشمل  - ٢٤٨

 بنية ايجادو، بسناي المفيظولار داكلابد ادارته يوز تى اضافة ال،ليةال المزيد من االستقاعطائهو



  ١٠٠

وتعيين  لمشمولةا دارسجميع الملات ثالجفير و في تةثلتممن اميدلا يفشروع ملية لحتت
 .ةلشمولماات يريدملا يفغذية ت صائييخا

  
 ةيئ تقدم لطالبها ثالث وجبات غذايةنائمناطق ال الفيية عسكرفة المدارس الثقا  انريجدر بالذك - ٢٤٩

 .يةموي
 

  :فيتاميناتلامشروع  -٢    
  

 ٢٠٠٢ عام يم ف تدقف سرلمداا بةل طنة بيغذيتال ء سولجةاعالسامية لمية كلملء الرغبة اوض يف - ٢٥٠
 مشكلةال راسة هذهف دهد بلكي المملكة وذف يةعنم العاتاطقاللف تمخ نماء برنة خجل ليشكت

 ه اللجنةصت هذوقد او. مةزالال ةيئذاغ الكمالتمل اعونات العمرية وئالفوطق المنايد حدوت
) أ(ين مايتف - :يلي امك يوهرية لضروات افيتامينلاب دارسملاة ب طليع جميدزوت ةورربض

ة واحدة  للطالب حبويعطى: بمركلا نميتايالف) ٢. (رأشه ٦ لة كب مرة واحدلاطللطى عيو
   ،١٢  بينفيتام  ،٦ ب  ، فيتامين٢ ب فيتامين: يةللتا ااتناميتلفيا علىتحتوي  وميا،وي

  .د نيمتا ج ، فيميناتي ف، كليالفو حامض
 

ث وغة الكومية ووكالرس الحاالمدبة لجميع طات نهدفة من مشروع الفيتامي المستتضم الفئة - ٢٥١
 :أدناهن مبيالحكومية كما هو ال فطلبة رياض االى طل افةضاباالة يرسكة العقافثالو

 
 المجموع الفئة

ةمي الحكورسطلبة المدا  )١٠٦٢٤٢٩(  

ثوغالة الارس وكة مدطلب  )١٣٨٦٦٣(  

ريةسلعكفة اطلبة مدارس الثقا  )١١٩٣٢(  

)١٢١٣٠٢٤( المجموع العام  

  
   :يميداكألا عيسرلت امجبرنا -٣

  

ة والتعليم وتوصيات مؤتمر التطوير التربوي والتوجهات العالمية على أهمية أكدت فلسفة التربي - ٢٥٢
وقد . العناية بفئة المتفوقين لغايات تحقيق قيادات واعدة، وتوفير بيئة تلبي حاجات هذه الفئة

 باعتماد ٩٧ / ٤ / ٩ تاريخ ٩٧ / ٤تمثلت هذه األهمية بتوصية لجنة التخطيط في جلستها رقم 
 االكاديمي للطلبة المتفوقين تحصيلياً في الصفوف من االول االساسي وحتى برنامج التسريع

من المادة الخامسة من مباديء السياسة ) و ( الثامن االساسي، وجاء هذه تفعيالً لنص الفقرة 
التربوية ، وقد بدأ العمل في برنامج التسريع االكاديمـي اعتباراً مـن الفصل الدراسي الثاني 

ويقصد بمفهوم التسريع االكاديمي السماح للطالب المتفوق بالتقدم . ١٩٩٨ / ٩٧ للعام الدراسي



  ١٠١

عبر درجات السلم التعليمي او التربوي بسرعة تتناسب مع قدراته العقلية وتفوقه االكاديمي 
المقررة في مدة زمنية اقصر دون اعتبار للمحددات العمرية وتمكنه من اتمام المناهج المدرسية 

 . المعتادصغر منأوعمر 
 

تعليمات " االشارة في هذا المجال إلى أنه يوجد تعليمات خاصة للعناية بفئة المتفوقين هي  تجدر - ٢٥٣
  ".٢٠٠١ لسنة ٧المراكز الريادية للطلبة المتفوقين رقم 

 

  :يدرسم الطضباالنامات تعلي -٤
  

،  "١٩٨٨ ةلسن) ١(قم ررسي لمدااط بضالنا لتعليمات معدلةتعليمات " تعليمات تسمى هذه ال - ٢٥٤
موعات جم سمخ ه التعليماتذم هضوت. ةسمير الدةجريها في ال نشراريخن ت مبهايعمل و
من  حلةرل مي ك فلي مقبوايجاب بشكللطلبة  اكولسيل عد لتةجيعاللا وائيةوقالليب ساألا لاونتت
 .انه مهسربم تد وعةراسد الدع مقاىابقاء الطالب على لا فهدتو. ةليميعتال حلالمرا

  

  : يندرل األحمر األالالهوية سمدرلف ااصقملل اواأم ن مدمتق يات التدعساملا -٥
  

 حمرألا لهاللاكم  تسربهنعمو سرادلمي افب طاللء اهود ابقاهم جهات اخرى في جسات - ٢٥٥
 امةع الةيانوثمدرسية ورسوم اللالرسوم ادفع : هادرسية منم عداتمسا مقديتب وذلك يردناأل

وقرطاسية ولوازم اخرى  يةياضرالبس ء وتقديم مشتال اونةعظيم حملة منت ،ءراقالفبة لللط
ة ب للطلةيبرات طنظا فوصر ،ةطبي اتاعم ساءشرية، واد المداتعاسمال وتقديم، ءاقرفلا بةللطل

ة يوشراء ادو، الساسياشر اعلف اصلا د بعام يأنية اجلما لطبيةاات رنظال باشمولينغير الم
اء شوإن لبة،ط العض لبة الطبية المعالجية فهممساية وال مجانةبي طام ايلوعم قراء،الف لبةطلل
  .ةيلالو ااتسعافالات اتتضمن كافة تجهيز سرادملار في الحما لالهلراكز دائمة لم

  

  :تحسين نوعية التعليم :رابعاً
  

 ةيوعن نتحسيعلى مام الهتكيز ارتوب ج بولفلط اقوية لحقلدولا جنةللحظة المال نبين بالنسبة - ٢٥٦
 هج تشجيع نندرألي اف ميللتعاية عونل هانتحسيفي   قد اتبعتليمالتعو بيةارة الترز وم بأنيلعالت
ة يثب الحدلياألسا دخالإبربوية الترامج يث البي وتحدنهمام والالع يشكال التعليم الثانو اويرتط

 حوسبة  وأهمهاةفلتخملت االامجلا ت فيتجداالمسات ولتطورا  معبناستيا وبم تعليم،ال يف
        .بدريوالت ،اهجة، والمنبوسلحات الا مجية فيالتلات اجازن االتحققتد وق .تعليملا

  

 :حوسبة التعليم  . أ
  

  ألف٢٠لغ ة بجهزمن اال دد عربتوفيلك وذيه نوثاس الار حوسبة كافة المدت تم٢٠٠٠عام  في - ٢٥٧
 يجاتياالسترلعمل ا راطإ ةقيثواد  اعدتمما ،  كسيةساا سةدر م١٨٠٠ ةك حوسبلوتم كذز،  جها
ها  وعددونيكترل االه للتعلماسيس االوناتكلماله لكافة مشاة طا خهنع تقنبث إ، يرونتلكالالم للتع
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دد لى عا هزهجد األعدة بسنبح تص يثبحارس لمد اةفكا بةخطة حوس اللمشتو. مكونات) ٧(
 ةربيه ومع الوزارت التايريدمع م دارسالم ربط ىل اافةضاال، ب٨ى ال ١ة  رسدل مك فية بلطال
 ةاصخية اخل دبكةا بشه ربط مع Broad Band)ضةيعرال ةمحز الذات (بيهوحاس شبكةب

 .Intranet  التعليملتربيه وة ارابوز
  

  :ناهجلمفي مجال ا .ب
  

. سيأسا ٤- ١وف الصف من ةيليزجالنا غةالل س مبحثريتد لةيمة تعلييلوسب سو اعتماد الحاتم - ٢٥٨
ي سدرالا لصف الي فةيريبجس ترا مدأربع لىلمحوسبة عاادة مالية علفا ىدم بيتجر متد قو
لحاضر ا تقوسبة في الومادة المحالذه  تطبيق هيتمو. ٢٠٠٣/٢٠٠٤ اسيالدر ملعااني من اثال

وي ناالث ولالاف لصل فيزياءج الاه منتين منحد وسبةوحة، باإلضافة للكس الممدارم عيجم في
جل بناء أ من JICA) (ابانيةالي الةالوكو يملعتتربية واللاارة ين وز بركتشم روعن مشضم

 تبت الكخل كما ُأد.سبةمحوالية  التعليموادلمد ااعداو ميمجال تصفي مرة زالول اخفاءات داك
 نيةارة ملكلمركز اي ف نيةروااللكتة اببوال وتحميلها على Eduware مظااعلى نهعيمجالمدرسية 

 .ةانويلثة الرحلم ل"ة يومات المعلةاالدار " فيح تخصص جديد فتكما تم ،  اهللادبالع
 

 سوبحا البة لمادةحوس مادةاد ممتعإلاالعداد  فتسووريكم ةك شرعم وناعالتبن وم األيت - ٢٥٩
عمل ش ور دقعوجرى م التعلية ويبرتال من وزارة قيرفتم تشكيل  وقد) ٣- ١(ف لصفول

 مناء ته يتم االننمتوقع المن او  الخاص،القطاع بالتعاون مع لمعالية لآ على ئهضاعا يبدرلت
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥دراسي  الامالعاية دمع بتطبيقها ول وألف اصلل ةبحوسم الةمادلد ااداع

  

كة شر مع اونتعالك بذلو) ١٢- ١( وف صفلوم للالع ثحامب حوسبةد لادعالرى العمل على ايج - ٢٦٠
عدد من  روني منتم االلكولعلا جمنها رويطتوبعة  متالجنةشكيل ت محيث ت) نك  ليستفا( 
 لىتتوة التي سخصصمت الاريةشتالسلفنية واان جال الليكشتبدء بال عتوقمل انم، وخصصينمتال
 .لجاعل ابفي القري ذيفنابعة والتتعداد والمت االليامع

 

 : بريتدالفي مجال   . ج
  

 :تتضمن االنجازات في هذا المجال ما يلي - ٢٦١
) ICDL (جمبرنا على ميعلوالتبية رتل ارة وزايفي دارا وملعم ١٩٢٤١ دريبت -

 نم" اباريجا" ابلطتح مبصأ مج قدانرلب اهذا ن بأعلماً الحاسوب الدولية ةرخصة قياد
  .يم والتعليةبرتال ةارزفة في ووظوم ظفوم كل

ي فب سولحا على شبكة اةدورات تدريبيل خال نمالفنيين و نيملعتدريب بعض الم -
 .Word linksو Intelل ثمفة لتمج مخارب ضمن الصفية صةالح

 .بةحوسم الهيليم التعادى المون علعلميلمشرفين والمتدريب كافة ا -
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ب ضمن والحاسة  على شبكيبيةدر توراتد فيوالفنيين  مينللمعاعض بتدريب  -
  ).تفوسوكو ومايكرسسي(رنامج ب

  
  :نبيي للمتسرنهلميب ادرمج الترار بيفتو: اًخامس

  

 :ي يل نبين مانيبلمتسرني لمهل ابيدرتل اجمرابير توفلنة جاللتوصية  - ٢٦٢
 

 مل،لعق ال سووخ لد المدارسن مينبتسرملا ةئتهي في اًوردني هم التدريبلاب مؤسسة تلع -
ني مهدريب اللتا ةسسمؤنشئت أ دقو.  كحد ادنىة سن١٦ عن  التلميذعمرل  يقعلى أال

ة نلس) ١١(م قر نوناقلوجب امب لياًا حلمتعو ١٩٧٦ ةنلس) ٣٥(م قر قتمؤنون القا البجوبم
 لسنة ) ٢٧ ( قم رونانوالق ) ٢٠٠١م اعلته يال وتعدنيمهلدريب االت ةمؤسس انونق ( ١٩٨٥
. نيدرألعمل االي سوق ل فمعلاة سنظيم ممارت على) ي هنالممل عال يمظن تقانون ( ١٩٩٩

 بيردتلنشأت مؤسسة اا دقف ةيناكسلاو ةيع الصنامعاتجتللسة سؤمات المدخم  تقديهدفبو
 .نيهالم يبدرلتلزاً ركوماً هدمع) ٣٥(ه ع ما مجموالمهني

 ورفد ةينفلالعاملة ا القوى دادمهني الع اتاحة فرص التدريب الهام المؤسسة فيخص متتل -
 عيونتمل على عوال ييمكادغير األي نهمالب التدريت ياوتسمصات وخصختلف تي مف اهءتاكف

 ةسمارم بنيالغبولل نالسلصغار  يسمح فيها ية التينذة المهملتلك اي بما في ذلنهملا بيردتلا
  المؤسساترشاء وتطوينإلشاد المساندة  االرماتد، وتقديم خدم االتظم طويلنلم ابدريتلا
 . ةطوستيرة والمغصلا

 ىوتس لمبيردتلارنامج  بهيامج رب ت سوتشمل سةسؤملا ي فنيلتدريب المهابرامج نوع تت -
،  المهنيىتومسليب ردتلا امجنهر، وبراالم ىستويب لمدررنامج التوب ،اتاردد المهحم

، لكفاءةامج رفع ارب، والمةسلا يفرشم دادع اجمانربو ،يلتطبيقوي اناثل اعليمتلوبرامج ا
 بريدتامج برو بين ،المدر بدري تمجاربو، يةناءة الففكل افعرج مبرا :  ةرياألخه هذوتشمل 

ن، قيالسوايب رتد جرامب و،ةينلمهصحة اوالة مالسال في مجال دريبتال جماروب، ينرفشلما
ر شاعلاهاء الصف نأو ا سنة ١٦ عن تحقمل القل عمر يأالج رامالب هذه ويشترط في جميع

 .ويانلثا ميالتعلة ء مرحلنها إوأ، ياألساس

لملك اه ودعم من جاللة جاء بتوجيالذي " دنية راالنية المهءات  الكفادادعإوع رشم"  يقوم -
 زعةوحددة م مةينمهت تخصصا يفة ربدتمتدرب وم) ٥٠٠(ب يردت علىاني ثهللا الا دعب
 .ةكلمملا يف تاظفع المحاي جمىلع

سلحة مالت القواو ينهالم يبردالتسسة ؤمين  ما بونبالتعا " الوطنيالتدريب  مشروع" ينفذ  -
بول ـل قالـن خـم تمــخاص ويعام وال الينطاعسسات الق مؤكةشار وبمةيردناال
 في ٢٠٠٢ عاملا لخالقين حن الملتربيدتالمد ـلغ عدبد  وق،بةتدرم وربدمت) ١٢٠٠٠(

 ددح عب يصكلوبذبة ، درتممتدرب و) ١٣٢٤٥ ( مجموعهام ةفلتخلماي نهلمب اتدريج البرام
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 ا م٢٠٠٢ام هاية العى نحتا وذ انشائه منسةمؤس الجمار بفي مختلف ينحقتلملا نيبرمتدلا
 .متدربةوب ردتم) ١٩٨٨١١(مجموعه 

  

 السابق يندرألا ريرقتلا ميذ تقدمن هنيمل اريبدار التضمم  فييةلقانونات استجدتشمل الم - ٢٦٣
 :ليةانين التاوقلا رصدو

 

 .١٩٩٩نة س ل٢٧ م رقينلمهعمل االقانون تنظيم  -

 .٢٠٠١لسنة  ٥٨قم التقني ري ونهالمتدريب ال وقانون مجلس التعليم -

 ٥٠قم  رننوقالا ب بموج١٩٨٥ سنةل ١١ مق ريب المهنيردتلاون مؤسسة نتعديل قا -
 .٢٠٠١نة لس

تقدم لين على املمعلا يعجشل تج أنم ( ٢٠٠٢ ةنلس ٦١ مرق نيمالمعل بتم رانظ -
 ).رقيه التو

  

  : التعليمصالح مناهج إ:سادساً
  

 اقدر النفكيلتا يةمد على أهدشتل ميصالح مناهج التعلنية بإردلدولة اال تضطلع انبأنة لجال وصيةت - ٢٦٤
 :يليا م  نبيناكلة المشويتس تارومها

 

ى لقدرة عل ااطن يملكوماعداد  ىلا نردألا في يوانلث وايساساالم تعليهدف سياسة الت -
 .نفلع اساليب اىء الوجلل انود لتسامحاوهم التفاوصل التوا

 

يم في لعاف التدهأ " لى أنم عة والتعلييبترل قانون وزارة امن) ١١ و٩ (المادتانتنص  -
ية نم، وت ومواهبهلباالطية ص شخةنميتل ودور حة تويسية والثاناسال اينالمرحلت

 ".كاناتهام اأقصى ىإل ةيسدجلاو ةيللعقا تهاردق
 

 فد تهوينـثالايم لتعلاة لحمر أن لى ععليموالتة لتربيا انونق نم) ١١( ادةلما تنص -
 دونل امعالت في حسامتوال رحوافي ال هعقلتخدام س على ادر القانواطملا ةتنشئى ال
 ةي الدولاياضالقطنية واياه الوبقض لماًن يكون موا ،ةنيفيب العالس الى األءللجوا
 سيطرت  حرفي مجتمع ؤولة مسةايحل للطفاد ادع، حيث يساهم هذا النص في أمختلفةلا

 .شعوبلاع يصداقة بين جملين واـجنسلبين ااة وح والمسا والتسام التفاهم روحفيه
 

مكتب  –ف سينة اليوممنظف اراش ب٢٠٠٣م اعت دع أالتيلة لشام الدراسة اأشارت -
 فلطل اماحتر اميةى تن الدارس تهدفمي الم فيب التعليلا وأسجناهلم اانالى االردن 

 لتنمية لنسبةباو .رىالخ انيةت االنسااراحض للديرهقتزز علية وتلعائاه ميوقديه للوا
 ةرسيدملاهج االمن نمتتض، نيةوطال همي وقتهلغ وافيةلثق اهتويه ول الطفيوذم اراحت

 ية وحلتماعالج العالقات ا تنميةتارامهوات مولمعة ختلف الماسيةر الداحلالمر يف
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ليم التع وةيتربال وزارةن ألى ا المذكورة ةسرالدر ايتش اكم . ةلميسرق طبات لنزاعا
 الا .ةمييلعتهج النابر الم عثانال وان الذكوريب زييملى الت القضاء علىة عجاهد ملعت

  .ميلتعل افين يسلجنا بين صللفا اسةيس عبتتة لكمملادارس ظم مأن مع
 

 ققو بحلقتعت عياض موونب يتلقطاللن اا ىكورة الذمليونيسف اة السة منظمر دراتشي -
 ةدااو م لفصنم  فصليفبة وبم نوتك نادون  لفةتالمخد اومضمن الن اسنالا
 . الطفل بحقوقصةصخم

 

ي ردول ادنألررير ا تقرة في إشادتر وقدف" فلق الطوحق  ةاقيفات "سدريتلة بسنالب -
 .ةالساسيا فوفللصة ن مناهج الدراسمالطفل ضق حقومادة دخال إ حول ١٩٩٨ معا

عدت وزارة التربية والتعليم مصفوفة متكاملة حول مفاهيم حقوق االنسان حيث أكما 
 .سيتم تضمينها في المناهج التعليمية

 

 ميعلالتبية ورتلون اانقمن ) ٩(م دة رقام الن فإةيعيبطاللبيئة ا مراحت اية مجال تنمفي -
ولياته ؤمسل ركالمدالب طال دعداالى ا هدفاسي تسعليم االلتا مرحلة نأى ص علنت

  .معه مجت و وبيئتههن وطتجاه
  

  : التعليمصد نوعيةر :سابعاً
  

تقدم ج التعاون الدولي التي مابر ةملكمل اارسد مع منعاوتلام بالتعلي ويةبرتلارة اوز طبقت - ٢٦٥
ف د به، وذلكميةللعاو يةن الفتوماالمعلى الطالع علايح لهم فرص تلمين وتعملل يبتدرال

مع ال، فعلى سبيل المثال هناك تعاون قائم تعليم فعلى  عاحلالمر فة في مختلالطلب ولحص
 نيورت االلكيبدرتل اثة يكوندي حبيلساأ بيسع التدرومشر "ذ في تنفيينيدنكلا نتحاد المعلميإ

ن خالل مشروع  مينافي البريطامركز الثقمع الو" ري وحدة تطوةرسدمالو ا،يهف ئيساًراً رمحو
 .ونتعاالل باءة للطفالس اروع ومشةيليزغة االنجللاي معلمب يرتد

 
 –يفسينوليا(سة ارارت دأشة يدراسلا جهنامالة وسيدرمال ياساتلس ااجعةختص بمر يمافي - ٢٦٦

 هثيتحدوم ليالتعر يولتط ءاً من الميزانيةز جصتخصد تعليم قلاو ةيبلترا ةرازو ان الى) ٢٠٠٣
 فرادأل حرية ااحترامفي ذلك ، بما فةختللم اتجاالملا  فياتتجدت والمسراو التط معسبناتا يمب

 ،لفاطألا ضيارو، لخاصةس المدارنشاء ااو ،دارتهاواة ميليعتلت اسسامؤالشاء ات في انيئواله
 .تقلياأل لخاصةرس ادمو

  
أن ب نوضح فاقيةتالا هددتح ام ب حسميلعتف الهدات السسا من احترام المؤالتأكد مجال وفي - ٢٦٧

 رسدالما فيل التعليم سواء  في مجاةيالعمل تاسراممل انقد أشارت إلى ألة ماشالالدراسة 
حقوق ة يقافت اص نصوعمق فتتبة للرقامن ا زيدالمى لاجة ا بحةصخا السالمدارو ا ةميكوالح
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 طفلالوق ة حقيقاف اتعل تج الا عادةتيش فانهفلت لتاءارج ادوج ومرغ ه انىالوا ه ومبادئلالطف
 لكبشن االنساق قوح مياه مفسية تدركملفي المة  مدارس كثيردأتبو قد . امن محاورهاً ورمح
 :مجاللاا ذه ة فيطشنالا أهم رة،  ومنيخوات األن السفي حوظمل
 

ـ االقـوق   يم ح هفـا م علـم تم و يل تع ل حو نري ورشات عمل للمعلمين والمدي    عقد - سان، ن
  .اإلنسانقوق ال ح مجفيلة ية العامهلألاالمنظمات ع بالتعاون م

ـ م زبراية الجتماعة االيبرتة والنيدية اليب والتر يةغة العرب  مناهج الل  تحليل - ق قـو  حمهياف
 يـة جنة الوطن لزتها ال جراسة ان د كلذ يما ف ب ة،صاخشطة  نا  خالل نم هائثرااو ننساالا

 .١٩٩٩-١٩٩٨ن اسإلناوق قحيم لتعل

 .نساناال حقوقيم اه مفعلمتو ميلتعي ي فكاملتلا مج منهج الداعتماد -

ـ   يالعمل طةنشالا تمارس ل مدارسلي ا  ف نانسلحقوق اال  ةدين لجان وا  سيتأس -  معدة التي ت
ـ غ ظماتنمال ىدع اح م نلتعاو، با ساننالا ققوح ةفقاثز  عزوت وسـيتم  . حكوميـة لا ري

 .ريتقرلا لوصن فمر خآصل ف في ربةجتطرق الى هذه التلا

 تربويـة فـي   للقطاعـات ا  من ا هام  اع  قطفي  ان  سنإلاوق  حقيم  ج تعل مانوقد خضع لبر   -
 .لبةطا ولبطا ٦٠٠٠٠" لغوث ا ع وكالةاقط" لكة مملا

  

  ةاصت الخ االحتياجاياألطفال ذو: اًنمثا
  

  :ليةالتا امهمبالم علي والتية في وزارة التربالخاصةبية ررية التيمدص بيخشم قسم التيقو - ٢٦٨
 

ن برنامج ضم ميزينلمت البةمة للطزالاليصية لتشخارات االختبا راءجإو رطويت -
 .ةفلختمل ابفئاتهمذوي االحتياجات الخاصة وللطلبة  ،لتسريعا

 .ةفتلخملهم افئات بةاصالخاجات يالحتا يذو لبةط للص تشخيت خدمامتقدي -

موهوبون، ( صةالخا بيةرالت تفئااصة بلخاالتربوية لبحوث والدراسات اجراء ا -
 ).علمات ت، صعوبأصحاب إعاقات

  
 :على ما يليية حالال تشخيص قسم العيشارمل متشت - ٢٦٩

 

اللغة : حثابمي  فالتعلمت باوعص ة ذويلب للطيةخيصشتلات ااالختبار ريوطت مشروع -
 ة الوطنيةي، التربةالسالميا ةيبرت، الةيهنملابية التروم، لعل ا،تياضلرياة، ايالعرب

  .٢٠٠٢ي اسلدرام اعلي لع االساسبراال ايةغلو لواال من فصفول، لةيماعاالجتو
 ةغللا:  مباحث فيملعتال ي صعوباتوذ ةب للطليصيةخارات التشر االختبيمشروع تطو -

 .٢٠٠٠ لعامين لساسياالس دلسااومس االخ نفيللص مولعلوايات، اضريالو ،ةبيعرلا
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ع مون اعتلابصة الخا جاتاحتيالي ابة ذوطل لل الشاملسح الطبي التربويمشروع الم -
 يف المير رعداتب سمو مك/ لخاصة ات جاتياذوي االحيع ار مشدارةإليا جنة العللال
 ليةامالش يةبادلواء ا، لةلفيفظة الطحا، ميوبجنالر زالواء الم ،بةدي عروا: دارسم
  .٢٠٠٣ اسيالدر للعام -  ةلغربيا

  

 :تي تحققتلات اجازتتضمن االن - ٢٧٠
 

يع جم على ةعموزالمملكة  اءنحالف تخم فيلم ع تتاعوبصدر ا مصف استحداث غر-:أوالً
  .  فةرغ) ٣٠٠ (ناآلدها حتى دع غلبالتعليم والتربية  ة لوزارةابعلتامديريات ال

  

 ليهتأ لمن أجوات ر سنشعة دمل ١٩٩٣/١٩٩٤وت ثر يرةمية االلك معة قيفا عقد ات-:ياًثان
 ،ةالخاص تااجيتحالاوي ذ مع املعللتة  بوي التراتوي التخصصذولى من صفوف االلا يملعم

  .لتعلما تابلي في صعوادبلوم العة الجبدراً يولم ومعلمة سنمع ٦٠ يتم تخريج حيث
  

 دلمعهي واعالجم اللتعليا قسمبلة ثم مليمعة والتبيرتلا رةين وزا بمان او عقد اتفاقية تع-:ثالثاً
 ةبيترلة لعباتلارس امدلالمعلمي  راتوجامعة مؤتة من أجل عقد د/ لمجتمعيا ليهأتي للنطلوا

  .٢٠٠٣/٢٠٠٤ امللع الخاصة بيةتر المجال يم فوالتعلي
  

ام ع للمه باصةخهزة جء ااشرم تث يح نفيوفلمكم ايلع تيمستخدمة فلا تيانديث التقح ت- :رابعاً
٢٠٠٣/٢٠٠٤.  

  

 ،كيةر ح،ةصريبة ومعيس عاقةا (ات الخاصةجحتيااال ية لذويونس تاحمسو ءارج إ- :خامساً
  . زمةهزة الالجألهم بادوي تزمتوي) وغيرها ويةغ لة،يقطن

  

  لسنة٤م  رقاهخيصترو ة الخاصبيةرتلاكز سات ومراسؤم ممات لتنظيي تعلصدارإ - :سادساً
٢٠٠٢.   

  

   ) ٣١ ةدمالا(  ابعلة األلزاوغ وملفراوقت او الحق في الراحة  :عاًاست
  

 ولةومزا غفراأوقات الوه احر اليف لفط الق حىل علفالط قحقواقية تفمن ا) ٣١( المادة تنص - ٢٧١
ة ريث كاتزإنجااك نهو لكذلطفل في ا قحلية فائقة اردنية عنحكومة األ اللت أوعاب، وقدأللا
 :رد أبرزهاون ارمضمال اهذفي  حكوميةر يوغة يومكح تهاج عدةل

  

  :ةفثقالوزارة ا  -أ
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ص صيتخوفه يقثتو فلطلا ةياعرة للقافية المتكاملثا ساتاسيلالى وضع ع ةفاقث الةرازو لتعم - ٢٧٢
 لىعلسياسات يذ هذه اة الكفيلة بتنفر المتطوتقنيالت واالبشرية،ات اءلكفة وايللماإلمكانيات اا
لكة الممتوى ى مساء علوسسسات ؤمو ادارأفشعبية الو ت الرسميةياعاللفهيل اوتأ ،كملاألوجه لا
 وح ربثوم، هحرسمو مهتينغأو مونهنات األطفال وفبيدأهار زدا عمل علىلل يبرعن الطوال وأ

 خالل العرب منتكاك بأشقائهم حفرص لإللهم اائإعطالمجال وذا  ه فيملينا العالتنافس بين
 . اهز بإنجاومقتتي  الةيافالثق جمرابال

  

 مافي األعورة الثقافة زا وي سجلت فيـلت ا الطفلةقافثب ةمعنيية الفاقثلت ااـئيهلبلغ عدد ا - ٢٧٣
بمبلغ  مالياً تم دعمهايف المجاالت وختلالطفل في مفة قاث بىنتعت هيئا) ٧  ( ٢٠٠٢ – ١٩٩٩

 صصكز متخمر شاءن إليةالم لغاب مصيصختب ةرازولكما قامت ا. هيئة ل لكايو سنصيخص
  ).ىملسة رميأل اركزم( اء لزرقنة اي مديف لفطلا ةفقاثل

 
-١٩٩٨(نـوات سلل ةفاقثلا ةراوز اـهب امتقتي لاة يالدور و أبرز األنشطة السنويةتضمنت - ٢٧٤

٢٠٠٣:( 
 

  ربي علا ىلمستولى اععربي،  الية الطفلالمهرجان األردني ألغن .١
  .لطفل ان مسرحجامهر .٢
 لطفا لألةي شهريةفاثق: اموسة جلإصدار م .٣

  فالاألطكتب شراء ونشر ودعم  .٤
  ةيمحل ويةنة سقي مسابهو ) ٢٣-١٦( لعمرية لفئة ال: يبابش العادبإلامسابقة  .٥
  لب األطفا أدقل لحصها تخصيويتم: ريةيتقدلة اللدواجائزة  .٦
  سنة) ١٨- ٨(لفئة العمرية من ايلة لجم اونفنلل اجا مفيال ـية لألطفت تدريبدورا .٧
قات باسمو ،طفالأل لةينة وطادبيعية ابداات بقا مسملشتو: ةليولدبية وار العتركاشاالم .٨

  . ةيدولوية برض عومعار، ب األطفالا لكتإبداعية
  لف الطول ثقافةة حبيلعر الدول ا منينخصصمتءات لللقا: اعيةدإلبان ام عتاملتقي .٩

  

   :برىكل اانعمنة ماأ - ب
  

 تم  حيثلدياتبلا ننوقا لدلعمن ون قابجوم ب١/١/١٩٨٧ تاريخبالكبرى   عمانةناست أمسأت - ٢٧٥
 " ةصملعاانة أما" ى لان ام عةدينبمية المحيطة وة والقريس البلدلاجملاويات دللبا مبه ضبموج

مة اوإق قرالط ةنايص كصمة عمان للعارةكثي قديم خدمات تبرى فيكل اة عماننما أدأتبو
ق لحدائا ءانبو تابمكتل ا كبناءيةفاقلث ااتوالخدمفة اظق والنطرارة الواد قانفاالو روسجال

 . كما تبنت مشروع حماية الطفل،يرهاوغ
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 : نهام ارهوائدتلف خ ميل ففاة خاصة لألطيايها عنمنذ تأسسى برلكن ااعمة انمأت لوأ - ٢٧٦
 

  : لألطفال الثقافي زهامركز   . أ
  

 ة ودعمايهدف رعب ١٩٩٨فال عام طألي لفالثقاا كز زهرملكبرى بانشاء امانة عمان أت امق - ٢٧٧
 ىوتل تحافطألل املةبة ش مكتز منالمرك نوتكيو ،ةيمللعواية ركفالو فيةقالث اطفالأل اواهبم
ا  كم،ةيليزنجاالوعربية لن ايغتلل باةشهريوة يبوعاسية ر دو١٠٠اب وت ك٨٠٠٠  من أكثرىلع

ة يهيرف وتةيميلعامج ترة بكبشمن ض رتويبكم جهاز ١٧على  ىوحتتر يويبمز كركه ميوجد في
 اضراتحملا اه فيامق تاتة نشاطاعق ىالة اف، باالضنترتاالنليها عن طريق إيمكن الوصول 

كز رالم ويضم.  التدريبية الدوراتوالفالم ا ضورعوحية رسلما ضلعروض وامعاروال
 يرضلتنس األعب امالكة  الخارجيافقمر الد مندع، و رمزيةرسعاباال ة األطفملخد ياريافتك
 .كز بالمرحيطت ةيقوحد ريفاواحة نسب واعلة احاسو

  

  :ل فات األطكتبام  . ب
  

وأقدمها،  مة عمانصفي العا ةيفاقثم اللامعلا ابرز من كبرى عمان المانةال لعامةا تبر المكتباتعت - ٢٧٨
مانة مة الالعا تكتباملا ئرةدا دور نم اًقالانطو، ١٩٦٠ عام مركزيةلة امعالابة تالمك ستس تأقدف

عمان نة اطق امامنة لى كافة عيب المكتات الخدمميمعتو يةففة المعراقث الرفي نش ان الكبرىعم
  لدى األطفاللمطالعةاقراءة ولا ةكلممية نت وةلوطفلاية بلعناية ا بأهماهكا مناردا وى،برالك

. بهاهول وصقل ملطف اليمي تعف رسةوالمدبيت لل يفدر كلطفا لألتبةكميل كتشى لا تادرب
 دة عددزيا ىوسة علدر خطة مضمنو ،ىبرلكا نامع مانهة ألماع التابتكمل ات دائرةعمل

كتبة مشاء اول نإب ىركبلا انمعمانة أمت د قاوق ،اياتهمحتو عوالى تن افةاضطفال بات األكتم
اء نشإ ىنام، وتدلالبي وسط فكزية مرل الفاطألة اي مكتبهو ،١٩٦٤م ان عردطفال في األلأل

زا ة ومرككتبم) ٣٢ (يلحاال اهددع بلغ ى حتةفلمختلا ناء عمحياأفي  األطفال تمكتبا
 .معلوماتالا جيلونولتك

  

  :الدائرة الثقافية  .ج
  

 ئرةالدا دور نحصري و،برىلكمانة عمان احضاري أللالدور الوطني وا برازإ هذه الدائرة بعنىت - ٢٧٩
 :يةتالالطة النشا  في الطفللمجاي ة فيالثقاف
اآلن تى ح متد ق و،لفطلصصة لخ متةيره شةلجم يه وناعم عمبرااصدار مجلة  -

  .د منها عدنيار خمسصدا



  ١١٠

وتقوم  ،اناجمفال طلأل اهقديمل لتطفا باألالخاصة ةيندرألا تايحرسمشراء عدد من ال -
 لكل ضعروة الثثبواقع  ياتحسرم خمس  الىثالثض لروويا بشراء عندائرة سلا
  . ةيسرحم

ام ة عيابنهب  كتسعة بنشر تمانع ةمانقامت أ قدون، ايتالفنشر كتب خاصة باألطفال وب -
٢٠٠٣.   

  

  : ياان رالملكةائق حد  . د
  

 مركزو ،يحصركز لى ممل عشت تطفال لألةصصة متخقيد حياان رالملكةائق حد  فيانشئت - ٢٨٠
 هيةالترفي عابل لألزة ومركيشرقل انا عمةمنطق في يكوترالخياطة وال  لتعليملر، ومشغتويبمك
 .نكاسلاب ةظ مكتةبيهي منطقة شعوة سمقويي الف

  

  :األطفال والمدينةمؤتمر   .هـ
  

استجابة من المعهد ) مبادرة حماية األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(تأتي  - ٢٨١
) األطفال والمدينة(الذي صدر عن مؤتمر ) إعالن عمان(العربي إلنماء المدن والبنك الدولي 

 والذي دعا ٢٠٠٢ي وأمانة عمان الكبرى في كانون األول الذي نظمه المعهد والبنك الدول
إنشاء صندوق إقليمي يسهم في تمويل المشروعات البلدية والمحلية الموجهة لألطفال في المدن 

تهدف المبادرة الى رفع قدرة وكفاءة اإلدارات المحلية والبلديات على تحسين رفاهية . العربية
لمنطقة وإلى زيادة المعرفة اواألقل حظاً في مدن األطفال وخصوصاً المعرضين للمخاطر 

 . بالسياسات والبرامج الفعالة في مواجهة القضايا الملحة التي تواجه األطفال
 
وطن ي الل فطفل لاًعام ونكلي ٢٠٠٢م ر العاياتخاة بيرعلاول دلة اامع ج اعالنمعاوباً تج - ٢٨٢

  أمانةدتق، علفاط األلة حوييملقإ يةاد استراتيجدعولي إلدلبنك الا يعس ر اطايف و،يبالعر
دن ملااء مي إلنبمعهد العرن مع الوالتع، با٢٠٠٢مبر ديس/ لألوون اناي ككبرى فلن اماع

صفة ز بكيرتلا عم ،"ة يضرلحناطق الما ي فاببلشا ولاطفاأل" ول  حؤتمراًي ملودل اكوالبن
ن يالذون، ياملع والءراقفالل الجنسين، مث شباب منلطفال واألا نم األقل حظاً تائ الف علىخاصة

 طسوألا قرشلا لىع زيكرتتم الا  كممعوقين، الاصشخ واأل،اعاتق النزطمناي فن وشيعي
 ءاوضألا يطلتسى اصة إل خةروبصل فلطانة وديؤتمر الم موهدف. ةاسيرد ةالحيقيا كروشمال اف

 عبات باتلهذه المشكال الفاعل ي والتصد،بابشلاال وفطألا هتجابلتي ت امشكاللى الع
  .تاطاعقالة  دتعدمية جاتيراست
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  :نوفزيتلوالاعة ذإلاسة  مؤس- و
  

 هاتا وفقراجهل برامالة من خئقلطفل عناية فااي ندر األنويزفلتلاو ةعاذتولي مؤسسة اإل - ٢٨٣
بيل س يف ةيحضار ةعيامتة اجربويية ت علم بأسسهمليعتى لع زكث ترتها حييااعد وهاتالسسلوم
ي ذاع اال البث يوم منود يخلا يكالو. رلعصاح ورا به معاملعتة ويايظر إلى الحنة جيل يئتنش
صالحة   نهعله لبوجدراته  قيساهم في بناء يهف بي نصلفطلل كانه نوكي ن أندوني التلفزيواو 

 .وطنلات انن لبم
  
 ي األردننالتلفزيوو عةاذاإل لالخن م ٢٠٠٣م تى عا وح١٩٩٩ ذ عامنم م بثهت ام رصد مت - ٢٨٤

ة لحصفي متصب  ةادفنوعات همارير وق وتفللطلهه جمو تساللومسمج ار بلةصيفكانت الح
 . ضلىلطفل الفا

  
  :باحسن للشبلة اجائز  -  ز
  

 عمان، – الوريابكلا سةدرجريبي في م تروعكمش ١٩٨٤عام ئزة منذ  بهذه الجالمع الأبد - ٢٨٥
 عام ٢٥ – ١٤سن  ردني منشباب األلل ةصرفة الحاإتب بلشبالسن  الحائزةرة جوتتجسد فك

 ومنلا قيقحت لةادفمنهجية هال ة بوية تريبشباة برامج عرب أية فتياذلاكة رشاملي افاط رنخالل
رات، هاملاج امة، برنعيامتجالت اماج الخدنامرب : يوه  األردنيبابشال ةيصخشلزن اوتملا
ن  والحائزينلمشاركيعدد الغ  بدق و. فيةاشتكسالت الرحالمج ابرنااضي، ير الطنشالاج نامرب

م موعه مجام سنة ١٨- ١٢ية مرعل افئةن ال م٢٠٠٢- ١٩٩٩ام وعألا لالخز ئاجولاعلى 
 .ةومشارك ركاشم ٢٢٣٧ئز اوج لىع مهنم حاز ،ثانالاو روكذال من ٦٤٨٧

  

  :فياقثلا ايهكز رم -  ح
  

 :ةيتالج البرامى العلية رودالي فلثقا ااهي مركز تاطنشاتشمل  - ٢٨٦
 

  .فسونيلي بالتعاون مع ا: إلى طفلبرنامج من طفل .١
  .سكونو، واليفسييونع الم نوبالتعا: الطفلوق ق حاقيهعلى اتفبرنامج تدريبي  .٢
 رةاووز يم،تعللوا تربية الرةووزا رى،بك المانع أمانة عم نوابالتع: بيئية الوطنيةلحملة الا .٣

  ".ه لطفادي أ بأينظيف ورخضردن اأ" عنوان  تتح راعةلزا
وزع على كافة تددة و متعيةلأهو يةمست را جه معنلتعاوبا تقام سنويا :ال اليدويةمسابقة األشغ .٤

   .ندفي األر  نوعهانم ةديحولاة بقامسلا ربتتعوة لكممت الاظحافم
فة لى كاع وتوزعمتعددة  ةليهة وأسمير اتجهع ن معاوتبال وياًسن ماتق: ةميتعليل ائلاسمسابقة الو .٥

  . عليميةت وسائل رر وتطوياكتب اإلىدف  وتهكةللممات احافظم



  ١١٢

ء عضان خالل أ مياًسنو لمهرجانة أعضاء المركز في اشارك م:يبعرلافل ط الةغنيأان مهرج .٦
  .مركزلالية في افرقة الب

ذلك غيرها وو ز،دياإل، دراتخالم ين،تدخل المياه،ك اال استهيد ترشعضيوام حول: ةيعوت جبرام .٧
  .يةموكح ولية أهجهات وةوليات دمؤسسمع تعاون لاب

  .ونظمة اليونسكمومية وحكوة يهلأ هاتجمع  اونعالتب: مسابقة األلعاب الشعبية .٨
 روضةلال اوأطف ساسيةألا ةلحلمراب  طالند كبيرة مركز إعدايستقبل الم: رسيةمدالزيارات ال .٩

  . فةلختمال قسامه أرةيالز
 مختلف نم ةفيلصية العطل الخال ارسالمد من طالب حيث يتم استقبال :يةلصيفا يالنواد .١٠

 ينسبتمنلاضاء عألل ةيهيفرية وتمة وعلقافي ثةشطنأية فلصيامج برالشمل اوتملكة، مناطق الم
 .زكرملل

  

  :البشريةني الهاشمي للتنمية وق األرد الصند- ط
  
امج رعاية رب ١٩٧٧ ي عامف همنذ إنشائ ريةشالب نمية للتاشميالهني درألا دوقصنلأولى ا - ٢٨٧

التابعة للصندوق ة ميللتنة  من خالل شبكة مراكز األميرة بسملكوذة اص خيةهمالطفولة أ
ة يبرامج رعاث تتضمن كزا منتشرة في مختلف انحاء المملكة حيرم) ٥٠(ا هددع لغابوال

  :ة ما يليلالطفو
  

) ١١ (ضانات الحددع غلب دقو ):ناتلحضاا (في فترة الطفولة المبكرة لافعاية األطر -
 .صناعيةال ن الصناعية واخرى في مدينة سحابسلح انةدي مفيت سانة منها حضانة أسضح

 

التابعة اض األطفال ير ددع غلب ثيح  :)ض األطفال اري ( ةرسدمال لا قبم لافطألا ةياعر -
 معوال األ خالطفلةل وفط ) ٩٩٨٧( ا هنم جرخحق بها وتتروضة ال ) ٥٠ (للصندوق 

لرياض باالضافة اي  فعبلل الخال طريقة التعلم من إتباعتم يو ٢٠٠٢-١٩٩٩راسية دال
االهالي بالروضة من خالل  دمج يةلم عىلخارجية مع التركيز عالخلية وداال األلعابلتوفر 

 .المختلفة باألنشطة إشراكهم
   

لتي او عام) ١٤ – ٧(من رية العمفئة دي للان) ٥٠(ها ددلغ عابلاو :صيفية ال لافطاأل ةيدنأ -
ضوع ومباالضافة إليالء . تماعية متنوعةجواة ني فة،ياضري  لألطفال برامج ثقافية،دمقت
ل م عقد العديد من ورش العمل التدريبية ألطفاتة حيث  خاصأهمية  الطفلقحقوبية علتوا

لما  فقاوطفل ق البحقوعية م للتويلعية والتبرتلا ةلتعاون مع وزارامدارس بلة وطالب ااالندي
مشرفات االندية للتدريب في هذا ل هيتأ وادعد إ بحقوق الطفل كذلكصةخال اةتفاقيالاورد ب

 ،يذ مسابقة وطنية حول حقوق الطفلف تني فيألرا فة للتعاون مع جريدةضال باالاجالم
 مع عاونبالتلوطني ا ىلمستوا ىلع " كتقبل بين يديسالم" بقة اد ونشر مساعدا يفك ارتشالاو



  ١١٣

ت لالحتفال بأسبوع فظاحالم االطفأل يلى اقامة مهرجان سنوا ة اضافاذه. الثقافي هيا مركز
 .الطفل العربي

    
جميع مراكز  يف ذفني يذلاو ) :دية للوااة يعتولا( فولة المبكرة طلا ةيمنت عورشم -

باء ت واالاهموعي االوى تسم  ويهدف الى رفعفاليونيس  مع منظمةبالتعاونالصندوق 
 غلب ثيح تاونس ٧ من عمر يوم ولغايةه بة العناي سس الطفل وأرتطوونمو الت بمجا

وذلك  فعةتمنو فعتنم ) ٥٦٦٥( اد منها تفورة اسد) ٢٦٥( إجمالي عدد الدورات المنفذة 
  .٢٠٠٢ – ١٩٩٩لألعوام من 

  

  : ماعيةالجتا ةمينتلا ةزارو -ي
  
 ريطاع غقلات  ومؤسساةاعيمالجتية التنمرة اسسات وزاؤم خدمات نم نيعمنتفال سبة لألطفالنبال - ٢٨٨

 : منهاال األطفعنيه مؤسسات للترفلا هذه اهب موقتي لت اتطاشالن امن ةلمجكومي فإن هناك الح
  .ةيسنول اةيهيفرالمخيمات الت - ١
  .مؤسساتمهرجان أطفال ال - ٢
  .لعربيالطفل اسبوع  بأ السنوياالحتفال - ٣
  .ساتسللمؤ ي رياضيردو - ٤
  .الهة الطفاسمؤس ا كلنفذهتي تة الالترفيهي ةجيمنهاللا جماالبر - ٥
  .تاسسؤمية بين اللالزيارات التباد - ٦
  .الترفيهية الخيم الرمضانية - ٧
 .لمعوقين األطفال لةيت الرياضالنشاطا - ٨

 يوم االسرة العربي - ٩

  اسبوع الطفل المعاق -١٠



  ١١٤

  
  ةحمايلا بةصخالر ايالتداب -٨

   )٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣، ٢٣، ٢٢المواد ( 
  

   اللجوءغير المصحوبين بمن يعيلهم وملتمسيلالجئون واألطفال ا: أوالً
  

اية كبيرة من خالل توفير المتطلبات أولت الحكومة األردنية موضوع األطفال الالجئين عن -٢٨٩
األساسية لهم في كافة المجاالت، وتواصل الحكومة تقديم خدماتها لكافة مخيمات الالجئين من 
خالل الخطط والبرامج التنموية التي تم تنفيذها مثل برنامج حزمة األمان االجتماعي، وهو 

 مليون ٢٦ ما يزيد عن ٢٠٠٤  وحتى١٩٩٩المشروع الذي بلغت تكلفته في المخيمات منذ عام 
دينار أردني، وقد تم توفير كافة خدمات البنية التحتية المادية واالقتصادية واالجتماعية وتقوم 
الحكومة باستئجار االراضي المخصصة لمخيمات الالجئين من أصحابها، كما تقوم الحكومة 

ن أجل رفع مستوى المعيشة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بتنفيذ العديد من المشاريع م
 .وتحسين الخدمات للمخيمات

 
من خدمات التعليم الحكومي في  عدد كبير من أبناء وبنات الالجئينفي مجال التعليم يستفيد  - ٢٩٠

المرحلتين األساسية والثانوية نظرا ألن التعليم لدى مدارس وكالة الغوث يقتصر على المرحلة 
تعليم العالي ألبناء الالجئين والنازحين في الجامعات  باإلضافة لتوفير فرص ال،األساسية فقط

وأيضا من خالل , األردنية من خالل مشاركتهم في التنافس العام على المستوى الوطني
 .  مقعد جامعي ألبناء المخيمات بمكرمة ملكية٣٠٠تخصيص 

  
حكومية، من الخدمات والتأمينات الصحية ال  عدد كبير من الالجئين في المجال الصحييستفيد - ٢٩١

حيث تعمل الحكومة أيضا على تغطية النقص في خدمات الوكالة في المجال الصحي وتوفير 
 . بعض األدوية والمطاعيم الالزمة

  
 المعيشية تقوم الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية مانحة على تنفيذ مشاريع لتحسين األحوال - ٢٩٢

ئات السكان مع ات مختلفة لفإنشاء مراكز صحية ومراكز تقدم خدمب في المخيمات، تتمثل
 حدائق ٣نشأت  ُأ٢٠٠٤- ٢٠٠٢ فخالل عام  الحدائق العامة، إنشاءل مثللطفالتركيز على ا

 ومكتبات عامة ومكتباتقامة روضات لألطفال مشاريع إل تنفيذ و مخيمات،٣عامة في 
 . بالطفل التي تعنىمشاريع ال وغيرها من ال،طفلأل

  
ئين بشكل عام واألطفال منهم بشكل خاص للتخفيف من تبذل الحكومة جهودها مع الالج - ٢٩٣

تقليص النفقات والخدمات المقدمة عن زيادة أعدادهم واحتياجاتهم وعن أوضاعهم السيئة الناتجة 



  ١١٥

بينما تبلغ أمريكي  مليون دوالر ٧٥ألردن تبلغ موازنة األنروا المخصصة لمن األنروا حيث 
  دوالر٤٢٣,١٢١,١٦١دنية ما يوازي  األرتكاليف مجموع الخدمات المقدمة من الحكومة

 الحكومة من خالل العمل مع االنروا من جهة والدول المانحة من جهة تقوم ولذلك ،أمريكي
 .  الى تقديم المساعدة العاجلة لهموتدعو  هذا التقليص على مجتمع الالجئين،أخرى على بيان أثر

  
 للتعامل مع فوضية السامية لشؤون الالجئينالمقامت الحكومة االردنية بتوقيع مذكرتي تفاهم مع  - ٢٩٤

 عليه تم السماح لألطفال الالجئين بالدراسة في  وبناء،قضايا الالجئين من غير الفلسطينيين
 .المدارس الحكومية مجانا كالطالب األردنيين بغض النظر إن كانوا برفقة والديهم أم ال

 ،ةفلتلمخات إلدارا اىلإء جوللاضي واقتلاي  فقحلام طفالهأ ونيئجالردنية لألا نيناوتضمن القو
ا من غيرهواج و الزوثائق ووالدةلا يثيدطفال حأللالد الميدات  شهاصدارإمن مكنهم تحيث 

 اتفاقية مع اللجنة الدولية الصليب األحمر لتقديم ت الحكومة أيضاًم كما ابر.ريةورض القائثلوا
هذا باالضافة , فقين لذويهمار غير الموالمشورة والمأوى للصغارالخدمات الصحية واالرشاد 

 .الى الخدمات األساسية التي يقدمها الهالل األحمر األردني
  

  : )٣٧ دةلماا( م وبة اإلعدااألطفال وعق :ثانياً
  

لجرائم ا ضلى بععبة اإلعدام و إيقاع عققةابلس ايرارتقفي اله كر ذتم ا كمالتشريعاتجيز ت - ٢٩٥
 وال كما ،نةس ١٨عن ارهم عمأقل  تذينال على ال تطبق  بحيثالخطيرة وعلى البالغين فقــط

 .يعدام تعسف أو إ، محاكمةال بأو، انونلقء وا نطاق القضارجخام داعإلت الدن حاراألي  فجديو
  
  : )٣٨المادة  ( حةلسالم عاتازلناواألطفال  :ثاًالث
 

فيين الملحقين اضاللبروتوكولين اا على ١٩٤٩ة لعام بعرأليف اجنت ايقافتإ لىردن ع األصادق - ٢٩٦
ي اسسظام األنوما، الرفاقية ت اىعل تدقاصي تل الالدوائل وأن من اك، وبهذه اإلتفاقيات

على هذه اإلتفاقيات ب  والتدريتوعيةلاال ي مجفابير دت واتخذت ةيلدولاة يجنائلاة كممحلل
اد رفة وألطشر الةميدياكأ ي فةيريبلتدات ارن الدو معديدل اتنظم دفق، عنيينملواللمهتمين 

 ققوحني لطلواز كرملا اًيلحا(إلنسان اقوق  لحةالملكي نةجللا لب قمن كذلكو ،ةمسلحات الوقال
 ،ءلنساان ملتضا يوللد اهدمعميزان والمية كحكو غير اليةردناأل ظماتمن وبعض ال،)نساناإل
حول  ءاتقا كذلك لدق عي الذي المعهد الدبلوماسي األردن– يانسنالا نمأللالقليمي ا زكرملوا

د وجنلاتعلق ب تاريةدوإ يعيةرتش تدابيرعدة  تخاذإل تتوصياعدة تج عنها طفال ناألنود الج
ر يغت مانظبعض الم حيث تجدر اإلشارة في هذا الصدد الى أن لتجنيدان بسول افألطا

ة على ادقصالمة بنيد األرةكومحالقد طالبت  لفطلا قوقبح خبراء المعنيينالومية وعدد من كالح



  ١١٦

 تي النزاعافال فطألمشاركة اق بتعلالم حقوق الطفل يةقاي الملحق بإتففاول االضكوروتبال
  .ةالمسلح

  

  )٣٤دة الما( ة ملمعالااساءة الجنسي و لالغتساال:اًبعرا
 
على  ء، وبناهت وقطاعاه شرائحةافك بعمجتمل لةحمايالل ستغالة واءا اإلسنم لفطلا ةيامح ربتعت - ٢٩٧

ساءة،  واإلنفعالة أشكال كافمن  فلطلمي اح تيتللتشريعات اجاد ا على إيألردنا هذا فقد عمل
ل اخد تقع واءلجنسية سو ااحيلنوا اصة من وخلفطلسد اج ىلعل واطتلا ة علىبت العقودوشد
 .اهإلكرو بارضى ألاب حصلت وأها جراخأو  رةاألس

 
 ون قانلياصفت ١٩٩٨ام عني االث ندرألا ري وتقر،١٩٩٣ام ع األردن األولي رد تقريروأ - ٢٩٨

 .هاندان يبم وه  كمامه معاملتةفال واساءطنسي لألجلستغالل ا باالقلتعي  فيمانيدراألبات وقالع
  

 صوصاًواحي الجنسية، وخلن ا فيلفطل الاستغال ردني العقوبة على األالمشرعد دش -
 قعةن، ومواعيير شير غأون ييرعش كانوا اء سوفروعلصول واألابين فاح  السباتكار
 . ابغير رضاها أو اهضبراء كان ذلك  سورهاعمشر من  عةنتكمل الثام لم ي التنثىاأل

 

غير ة يسنلج ااتفي النشاطل طفااأل لاستغالتي تمنع ل اصوصنلوجد المشرع اا -
 .ثانإ أو رو ذكاالطفال سواء كانواطف أو خ عرض كتنها همو ة،وعرمشال

 

ة فيامنبصورة ى انثاو  اًركان ذكء اسو لطف اي عبةاعقوبات على مد مشرعلا عضو -
شرع مال ع وضكما. عرةلداا داالموو ضورلعا يف لااألطف استخدام ياء، ومنعللح

 . ينسجل اءاتدع االعليهيقع الذي  ل الطفةيام لحةئمالمالير بادلت انياألرد
  

 : ما يليسيجنلل اتغالسالل من افطلا ةيامر حامضم ي فتلخد أيتلا المستجداتتضمنت  - ٢٩٩
 

 يفد رو كما ةوالرعاي ا للحمايةمحتاج لاحو هذه األ فيطفلل اينألرداع رشتبار المعا -
تاجاً حم  فيها الطفلبرعتيت الاحر  عشددتحتي لاالنافذ  ثاألحدا نون من قا٣١المادة 

 لذي ارقريت الاذه نم سماخلا فصللا يفل فصيبالت يرادهاتم اة، وقد رعاي والحمايةلل
هيل تأال والمهواالاساءة المعاملة   بند تحت"ةليبدلاة يعاية والرسر األةبيئلا" ل ونات

 .عيامتجاال اجاالندمة داإعوي فس والننيالبد
 
 جةالومع دصرل مالعامن ة األة لمديريبع تاإدارة ك١٩٩٧ عام ةسرأل اةي حمارةادإإنشاء  -

ا ايضقمتابعة  وةصخا ةنسيج الءاتاعتدالواة ام عهاكالشة أكافب ءةسااإل وفلعنات االح
ومن ، لامإلهواة يجسدل اتءاادعتال اايضاق في مرهساخل أدن  مالفطالاضد  فنالع

 في عام ةداراإلهذه  التوسع في عملتم ، وقد ةيجنسالايا ضللق ةرسألا جراخو اخلد



  ١١٧

ء قابللالزرقاء وافي كل من صمة ا العارجخ رةألسا ةيامحل امقسأاح تتافبلك ذو ٢٠٠٣
ها  فييوجد ي الالت تفظامحال ايف ةسرماية األمكاتب لحكما تم افتتاح  .بةقعربد والإو
م  ألقسااةكون نوتلتصة خمالاألمن العام ة ديريعة لمبا تكون تةرألساة ايمح ةارد السامأق
 آخرين فتح قسمينويجري العمل حالياً على ت، ك المحافظالية في تلبتق مساترادإ

    .مدينتي مأدبا والكــركلحماية األسرة في 
 

 دعب نل عطفا االت منادافاإلو دةاهلشاع امسو ديويفلاة طسواير بصولتا مداتخاس -
التي قد يتعرض لها  ةانا المعنمخفيف تلل ورةتطمالاألجهزة الحديثة ولفيديو ابواسطة 

ر غيومية وكحالة ع كافة الجهات المعنيلتتطال عند تقديمهم إلفاداتهم، كما طفاألضحايا ال
 .ةاألسر يةامح اياض قيف رظنلة باتصسرية مخكم أ إنشاء محالىإ" مستقبالة وميلحكا

 
عضهم  بهمكمـل عمـلي الذين ءالشركان مة وأقسامها مجموع رةسألا ةايمح بإدارةحق يل - ٣٠٠

 :عض وهمالب
 

 :ةماعيالجتمة االخدمكاتب  ) أ
 ىعمل علتوألسرة ا ية حماقسام بأحقةملوة ماعياالجت ةلتنميا لوزارة يرادإلا ماظنلاوهي جزء من 

ن  ماألطفالة مايحب ةللكفيا اإلجراءاتذ اتخباب ستُنَ للعنف ور المعرضةألسل يةلمنزات الارلزياء راإج
مة لخد ام مكتبمعه لعام وتةيجنس الةاءسإللذين تعرضوا لا لافطد بلغ عدد االق و،ساءةنف واإللعا
غ بل كما . على التوالي)٩٢٢( و)١٠٦٨( ٢٠٠٤ و٢٠٠٣خالل عامي  رةسألاية امح ةدارإ/ ةعيامتجالا

 ائمةتب دمكا) ٥ (٢٠٠٤عام  اية األسرة حتىمأقسام حب الملحقة جتماعيةاتب الخدمة االكمد عد
 .مكاتب) ٧(اتب العاملة مكالد عدح بيص بحيث يئزتبين يعمالن بشكل جومك
  

   : يعرشلا بطلا تاعياد) ب     
ية سرال  من جويف ةناج والالضحايلعي رشلا حص الطبيف الإجراءى دات علياتعمل هذه الع

 لهقء نان جرمة يسنفلاة اانعلما أوير للتشه يلجان اوأ الضحيةتعريض  مدع منا يضة، وبموصيصخوال
 .عتياديالا حصفلا زكمرا ىلإ

  

  :سيعيادات الطب النف) ج
ا هحتاجيمل سيةفتشارات الناالسالج ولعديم اقتوي بي النفسالطيص ختشال ميدتقب نيقوم األطباء النفسيو

 .مسرهأويا اح للضيةسفنوال الن األحيسحت منا يضاة وبمعانملهم ليضعر دون تارةدإلال خدا
  

  :برنامج حماية الطفل) د
هر ن مؤسسةل ةأحد البرامج التابع ك١٩٩٧نشأ عام  والذي ةءاساإل ة الطفل منحماينامج بريتضمن 

 :كزين التاليينرالم رير التقاذمن هس ماخفصل الر في البكفصيل أبته تناولتم و نردألا



  ١١٨

 
تم إنشاء هذا المركز بدعم من وزارة التنمية  )ساءةإلالطفل من  ا حمايةكزمر(مان ألادار  -

ن يال الذفطالان م ددعر الدا ذه هفييم ويق ٢٠٠٠ ما آب عرهش في االجتماعية، وافتتح
 ليأهلتا جدم لهم برامتقث يل حاهمإلوا ةسديجوال جنسيةلعها ااونختلف أمساءة بإلعرضوا لت
 .ىخر االيةساسأل ااتمالخد ة إلىفضاإلابألكاديمية وا يةالصح وماعيةتجاالت لمتابعاواسي فلنا

 
 ةيراستشاالالت لحا ليفسنال دشاإلرمات اديقدم خو ناألرد رهسسة نمؤللتابع وقاية  از المرك -

 .اهولح لنصر وماال جبة قمنط  فيتعااطالق افةكعية لوت التامد إلي خةافضإلاة بيراهنال

  
 :  ما يلي، نبينةاءا االسحايض لاطفع األمملين امتعلا ريب الموظفينتد حول نةجاللصية تو - ٣٠١

 
ن ي شرعيطباءأ و للشرطةطبااعيين وضمجتا ينلما من عسرةاأل يةرة حما إدافي نليالعامجميع  -

 تاعتداءالايا احل ضافطالع ام التابقملاب يلساأ ي فةبييرتد جام لبر خضعوا قدنيينفس باءطوأ
مر من تلمساللتدريب رامج ب ة تقدمراألس ةي، كما تقدم إدارة حماةالجناع م يققحالت ليباوفي أس
د  وعقتامحاضرلقاء إبن فيها واملعلم افي حين يقو لة،ماات المتكورلدان معة ومجمخالل 

 . تمعمج التاعة قطاافسية لكلجنا ةءساول اإلة حيعولتورشات عمل ل
 

اد تحا ثلم  من،اتمدخلم اقديوتعية لتوا يةلم في ع بالمساعدةأيضاًعدة جهات تطوعية تقوم  -
رأة المتقى اإلنساني لحقوق مللا  و،ءازرقلا/ رياألساد شاإلرلتوعية وز اك ومرية،نرداألأة لمرا

  .اغيرهو
 

تقوم وزارة التربية والتعليم بدور هام أيضاً في هذا المجال حيث بلغ عدد المرشدين التربويين  -
في ) ١١٠٤(مرشداً ومرشدة تربوية منهم ) ١٢١٤(اصة في المدارس الحكومية والمدارس الخ

في المدارس الخاصة، ويتلقى المرشدون التربويون في المدارس ) ١١٠(المدارس الحكومية و
دورات تدريبية عن حاالت اإلساءة للطفل وأساليب التبليغ عنها في كافة مدارس مديريات 

عنية، وقد بلغ عدد الدورات التدريبية على التربية والتعليم بالتعاون مع المؤسسات والجهات الم
دورات، وبلغ عدد ورش العمل التدريبية التي عقدت للمرشدين ) ٥(مستوى مركز الوزارة 

، وعقدت ورشتان لرؤساء ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢ورشة للعام الدراسي ) ٣٣(التربويين في الميدان 
المرشدين التربويين وفي حال اكتشاف . ٢٠٠٤ـ ٢٠٠٣االرشاد خالل العام الدراسي قسام أ

/ حاالت عنف أسري بين طلبة المدرسة يتم اإلبالغ عنها مباشرة الى إدارة حماية األسرة
  .مديرية االمن العام والتي تتولى اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاهها

  

ن ة مسراألة ايحمة رادإى لإة دوارلت االاالحو ايضاقل اددع على هانأدة حقت الملائيااإلحصل دت - ٣٠٢
 فقد بلغ مجموع، ٢٠٠٣ – ١٩٩٩خالل األعوام من اءات الجنسية دا االعتيال ضحافطاأل



  ١١٩

 ةايغ ول١/١/١٩٩٩ن م ةينمز الفترة ال خاللسيةجنداءات العتاالطفال في األ من هميلع ينمجلا
 بسحم زيعهوتقد كان وث ناا) ٩٠١( وذكور) ١٠٦٠(هم نن ماك ) ١٩٦١ (٣٠/٦/٢٠٠٤

  :ييل اكم اتوسنلا
  

  ٣٠/٦/٢٠٠٤-١٩٩٩ن ي با مترةلفلة ءات الجنسياالعتدام األطفال في ليهالمجني ع
  

  الطفاالي عليهم المجن
  المجموع  في االعتداءات الجنسية

  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  

  المجموع  ١٢٩٤  ١١٠٦  ٢٤٠٠
  
 

 ي لألطفالنسل الجاالستغال حولنية راسات وطراء دجإب المتعلقة لطفلا ققوح ةتوصية لجن - ٣٠٣
ية ع اجتمادراسة بإجراء مفيونيل اةظمنم مع نوعاتبالقام اتحاد المرأة االردنية : نبين ما يلي

ي لليحت ثحبن مضتني وقان ألولا: ينقشلى ع لتشتماالتي ، يسرحول العنف األية نقانو
ة لفئلطفال ألة ضد الجنسيات اءادعتالوا مئارجللمتعلقة با القضايا امييز حوللتم اكرات محاقرال

يئة بسنة في  ١٤مرية علائة لفل شاملة ةاسن دري تضمماعتجالثاني وا ،ةن س١٨ن م لاقة ريالعم
س دارم و،ن عماي فةيات التربريدي ممثلتية محكو سردام(ة صمالعس في محافظة ارداالم
 ٥٠٠ من ئيةواش عةنيعلى عة ساردلات دمتعا، وقد )ية الدولوثكالة الغ وارس ومداصة،خ
 لكاشافي  حثبلا  الدراسةدفتهتساقد  و.عسالت اصفمن ال تث اخذانواالر كوذخص من الش
بات لوالطا بطالالن  مبةنسن هناك وبينت بأ لجنسيةاتداءات عاكن االمسري وااأل نفعل اثارآو

م هوفخل أو ملههجلك اما لذن  عاحصإلفامن  وانمكت يولمة يسدجنسية وجعتداءات عرضوا التقد 
 : لييناتدولين اللجفي اهذه الدراسة ئج انتبعض   وتظهرألهلن ام

  
  
  
  
  



  ١٢٠

  اًثااً وانورينة ذك العداراف تعرض لها يتلا فالعن عاونا
  

  عالمجمو  اناث  كورذ  وع العنفن
  ٧٩ر٦  ٥٢ر٠  ٢٧ر٦  عنف نفسي

  ٨٤ر٤  ٣٤ر٦  ٤٩ر٨  ف جسدينع
  ٤٧ر٣  ٢١ر٠  ٢٦ر٣  عنف جنسي

  
  ثاًان وااًوركذ العينة درااف اهض لر تعيلتاي سجن النفعالأشكال 

  

  المجموع  اناث  ذكور  سيف الجنعناشكال ال
  ٧٤ر٠٣  ٧٤ر٠٠  ر٠٣٠  تحرش جنسي

  ٢٨ر٦  ٢٨ر٦  -  سفاح قربى
  ١٩ر٨  ١٩ر٨  -  تصابغا

  ٥١ر٦  ٥١ر٦  -  ضرهتك ع
  

  )٤٠ ةدالما( داث حالا ءاقضة رادا :خامساًً
  

   )٤٠ ةادمال(ث حداألااء قضن دارة شؤوإم هم نظالي عييسرن ل الذيفااألط .أ
  

 وءضى  علاثدحألا ءة بادارة قضاق المتعلتلتشريعالشاملة ل اةعمراجالحول  ةناللجصية تو - ٣٠٤
 :يا يلم نبين ةر الدولييايمعالوية قتفااال
 

ت ماالمحاكأصول  ونناق نهام يتلاو ثاقضاء األحد لتشريعات الوطنية في مجالا تددعت -
ة كمحمالة يحالوص ةكماحملل اكش ظم ينذيالوتعديالته و ١٩٦١ سنةل) ٩(رقم ية ئاالجز

 ١٩٦٤نة سل) ١٦(م ق ريدنرألت اباوعقون الناقتحقيق، ولو اأمة كة المحارفية إدايكو
 ثادحألا نوريمة، وقان جعلى كلة  المفروضاتوبقالعو ملجرائا ذي يحددلاويالته دعـتو

 .حداثة األكمحام ةصيصوخم ظن ييالذو ديالتهعتو ١٩٦٨ لسنة) ٢٤ (مرق
 
  بكرامتهلفطاس السدرجة إح على رفع ألحداثاء اقضبة لخاصا دنيةاألريعات لتشرا عملت -

ية سرحدث، و الييدق تزام جود عثي، من حاتءراجاإل  منةموعج ملالخن ه مدرقو
. عمريةت بع فئالى أراث ادحاألف نيصت ثيح واحترام خصوصياته، ومن اكمته،مح

د قواع ( اثدحألاء اض قنؤوشة رادال انيدلذجية اوة النمحدلمتاألمم ا دعاينسجم ذلك مع قوو
 ).كين ب

  



  ١٢١

ث ي حنمطفل ل اقوفاقية حقت امعث احدألء ااقضبة اصخ الةدنيرتشريعات األل اتنسجم -
لعرق لون أو اال وس ألجنا ساسأتمييز على او دون التسبشكل مث ل األحدافاألطامل مع التعا
انون قال اممأن ييدنراأل ن أىل عنص يحيثمبدأ ل اذاه نيدر األورستدلد اأكد ق، وينالد وأ

امه هتو اك القانون ااتهدعائه انان م فلطلل ةيالحما نياألردالعقوبات  نوانوفر ق وقد. اءوس
اض رتفا رتبعي امك) اتبوقعلا نوناق نم ٣ة الماد( ارتكابهإ ظورة وقتمحست أفعال ليكاب ترإب
ر ظ ني فئر بمهمتل اثحدلا فكلذوب ةألردنياريعات التش ة فيئيزاجالل ألصوة من اءرابال

 . اسألس ااهذويعامل على  هتاند تثبت إمون ما لنالقا
  

 ٢٠٠٢ و١٩٨٣ عوام لأليالتهدعوت ١٩٦٨ ة لسن٢٤ مرق يث األردناحدأل قانون اينطوي -
ع  ماعزن فيل فااالط “ معلم للتعامة الالزراءاتجالاو محكالال ةمظانلعمال األعلى ا

  محكمةكمة الصلح بصفتهاخص محن أب" ةيلرعاا وةلحمايل ينجاتمحالال طفواأل"، ”انونلقا
  سنوات٧عن يد  تز الاهقوبتعت نااث متى كدحاألا هرفتقي يتال ئماجر الفي ظراحداث بالن

 اتايي الجنة فيئ الجناهاة بصفتلبداياة مكحمص لاختصالا دق او اشغال شاقة في حين ينعساًحب
لمحاكم ار تلك غي ثداحاالب صةامة خكح مءا انشلى ععقدامل منالل ازا اوم. رىخألا
  . االحداثايا ضلتعامل مع قل   بقرارات اداريةوالمنشأةفي عمان وإربد حاليا ة لموجودا

  

تعاون  وبال١٩٩٨ معا ذنمم والعا نمألال ومديرية عدارة الوزة وينمية االجتماع التدأبت وزارة - ٣٠٥
 ةياالجنبومحلية ت الئايلهواة يموحكالر ت غيلمنظما المركز الوطني لحقوق االنسان وامع
الت ذات العالقة افي المج تدريبيةلرشات اوال من ةسللسذ يوبدعم من اليونسف بتنف ةيولدلاو
ب مواضيع لتدريل امقد شو. ةعمتت مجاجهلابين هذه  يقنسلتاه وتراءجوإ اثدح األاءضبق
ث داحالا معة بعق المتحقيتلسائل اووماعية االجت اتساردوال اثدحالاب لية الخاصةمح الننيواالق

 .حداثألبقضاء ا الخاصة اتياقفتالاوة يلدولا قثياومال ىريب علدلى التفة اضاا
  

 :)٣٩ دةامال(ي عماتجدماج االناالة عادال ويأهتلا : همريت حن ماألطفال المجردون - ت

  
 :نبين ما يليي جتماعاج االمندالاويل هتألا ةداعتدابير اايالء العناية لحول ية اللجنة توص - ٣٠٦

 في تعاملها معا هاذخات ةحكمملل لتي يمكنير التداباد  تعدىل عةيدنرألات عايرشتلكز اتر .١
 لىا سنة ١٨ون د حدثال ليمسن تكمي ذا، عجتمم الي فمإعادة اندماجه ما يشجعبحداث األ
 لمث ىرخر ايابدت ذاختإ للمحكمة كنكما يم، ب السلوكاق مرحت إشراف تهوضع  أويهذو

 كلن ذوك،  يةريحلبة للاسعقوبة اللى ال اجوءلل اوفي حال ،خصيد شهعبطه بت رالة أوالكف
 ).ث اأحد / ١٨ ادةملا( غ بالال لىتي تفرض عال ةدمل اثل ثىل اةبقولعاخفيف  بتاًطمنومر األ

عدالة االصالحية والواسطة للتخفيف من العقوبات السالبة  عدة ورشات حول التعقدوقد 



  ١٢٢

للحرية واللجوء الى التدابير المجتمعية، وقد نص مشروع قانون حقوق الطفل على التدابير 
 . البديلة كعقوبة مناسبة لألطفال

ي ف  وإنمالتأهيل واحالصاال في مراكز ثادحألاف قيتوع منى عل  النافذاثحدقانون األينص  .٢
خفف من يكبار ولبا همطتالخامنع ي ومهجمادن اززعما يم ،داثحاأل بصةاخلاية برلتر ادو

 ).ثادحألا ن قانو٤ادة مال (لغالتلالسم هض تعر أوةرميجبالعدوى ال مهأثرت ةينمكاإ
هم ك بمنحوذل مهرس أن بزيارةيموكحملقوفين واوالم اثدحأل لنون األحداث المذكورقاسمح  .٣

  ).٢٧/٤ دةاملا ( ريةروضلابات سامند والايعع في األاسبو عند يتز ال ة لمدتإجازا
 

 أي ي فين أو المهييمادكأله الحصيتة عبمتالسة سلمؤا نم بالخروج ثدحون للناقسمح ال .٤
ي مهنلا و ايه المدرسطاشن نمء انته االد بعة عودته للمؤسسطةشري صةو خاأ  عامةةسسؤم
  ). ٢٦/٢مادة  ال(

  

و أية تربال دور(اث دة باالحصالخاالة حال اتاسسؤمى عل نيةوطلات اعيرشتجب الووت .٥
 يةهيلترفا وةيت األساسادملخ اةكاف ديمقوت ىفضللل افالط راعاة مصالحم) يةاو الرعأ ليهأتلا

 اجهدمريع انوتس ثدحال ادة تكيفعإ ىلع عملتتي لة ايماعتالنفسية االجج راموية والبتربوال
  .ميلسكل ش بوهنمن ما يضبمو ةعيماجت االتهيئفي ب

  

  :حداث األضاءقل امج ي فةييعررات التشوطتال  . ج
  

 اثدح األءضاق  في مجالةيدجدال راتولتطال وحفل طل اقحقو ابة على مالحظات لجنةجالا - ٣٠٧
 :يليا م  نبين١٩٩٨م اردن الثاني عألر اديم تقري تقمنذ

  

 لى عهنأ ٢٠٠٣ امأواخر عاية لغ و٢٠٠٠  عامنذم به مياتم القا اض متعرساببين تي .١
ر ن تغييع برة تعواسعخطوات  ةالمختص ةطت األجهزعي خريالتشعمل لد ايصع
 االول منهما مباشر ل محورينوذلك من خال ي،دنرألاع رلمشاى دلية بعقالفة االفلس

 .والثاني غير مباشر
 

 )٥٢(و) ١١( قم رينالمؤقتاث دحالا ين قانومباشرالل واألر حولمضمن اينطوي  .٢
 : يا يلم هاأبرز مح وضماناتعدة مالالذي يتضمن  ٢٠٠٢لسنة 

  

 اذهل مث  اخرى عنةهج يا  وبذلك تغل يدةائيضالسلطة القد ف األحداث في يقي حصر تو:اوالً
  . اثألحد انونقا ن م٤ة دلما امكا ألحنداسة  الفئه هذةيبحراس لملعمل اا
ئم الجرا يف لنظر باصتخت ث في مركز كل محكمة بدايةادحكمة أحانشاء م  التأكيد على :ثانياً

مية سالر عيةوسبالام العطل اايمة ذه المحكد هعقان اةيمكانا وثأي حدالى  دةسنلما
ون انن ق م٨/دةام(ك  الحدث ذلةحمصلة وورت الضرقتضا اذ اة المسائيتارتفلاو



  ١٢٣

عدم توفر  بسبب ونقانعلى ال ذي طرأل ايلدعتلا بجوم بهاؤغاال م تنها الا، )حداثألا
  .  االمكانات المالية

 يرعب الشطي الفن صيت مخمضيق يرفبة ممحك  في كلجتماعي انشاء مكتب الدفاع اال:لثاً ثا
  ). ثاحدون األناق نم ٩ مادة (اعيمجتال وايرشاد النفسالوا

 روحضب االمعه قيق التحيجوز  الث بحيث  الحدعم حقيقالت ند عهمة ضمانة ماضافة :رابعاً 
ى ع يدممنه أي رحضو عذرتال حميه وفي  أو محاليهسلم االمالشخص  صيه أووو أ هيلو

  ).١٥ة ادم (تحقيقل اتا جلسروضحل  السلوكباقمر
  

 في دار  ولم ينه مدة محكوميتهتجاوزه نهاية مرحلة الطفولة دع بقاء الحدث بةانيك ام:خامساً
 لكي تفه أ بديلذايه لهأتو همليتعمام ت المرهع من نيشرعل سن ا لحين بلوغه هيل األحداثتأ
   ).  ٢٠ةادم( دار لا

  

ب من وزير سيتن بدثلح افراج عناال دةعا التءاجرا اعدلم الثون األحداان قضمان ":سادسا
صب في مصلحة ة المحكوم بها اذا كان االفراج ي بعد قضاء ثلث مدة العقوبماعيةتالجاية ملتنا

    .الطفل الفضلى
  

وجب بم يةئزاالجات كمحا الملو اصوننتعديل قا مباشرالثاني غير الر حولميتضمن ا - ٣
ة يمليوادة يلجران عدد م ١٢٩٤حة فص الىعلر نشوم وال٢٠٠١ ةلسن ١٦ مقر لدعمالن قانوال

 جديداً هاماًست اضافتي أاللهذا القانون ات انملضا أبرز منو ،١٨/٤/٣/٢٠٠١خ اريت ٤٤٨٠
  : يليا  ماصشكل خب لألحداثي لقانونز اكرمل انوتحسيام ع لكشب رياتلحز ايتعز في

  

 حضرظيم مكتنجديدة  ضماناتبة يرحلاب ةسامل ااتاءرج االاهمد حأك ض القبةحاطإ :والً أ
  ).  ١٠٠مادة  (نالبطال ئلةات طح تهطشروبة ودعديلخاص وبياناته ا

  

 ً ق طالاب همرآللنصوص ااو لاوحد األيتحدوقيف لتواحصر حاالت التوقيف وتمديد  :ثانيا
  ).١١٤دة مالا(حكام  ألون سندد وبلةافكب ووننالق اكم حدن عوالز حكما ناحالسر

  

ع بارى ال عينبوار انمثمن  رطةش الراالمنيه ودوائز كراى المدل الحتفاظتخفيض مدة ا :ثالثاً 
  ).ب/١١٠ة دما (ةيقيقوراق التحاالر وضحاة المفيع كادتو م ويتهعاس نوعشري

  )ورةذك الميالت التعدنصمرفق طياً ( 
  
  :ونمل واءاقبلا يف دثحل احق.  د
يقاع إحظر ي حيث نكحد مم ىصقأوالنمو الى  قاءبل ايفث دح الحقنية ألرداات ل التشريعفتك - ٣٠٨

 .ثاحدألا ىلعاقة شال لشغا االةبوحظر عقتما ك ،ثادحألى ال عماعدالة ابعقو
 



  ١٢٤

 :يالتالشكل الب اثدحور األدني دألرارع شف المعر - ٣٠٩
 ثادحألا لاقتعر الوزيدها التمع يةيلهاية أوموك حةحيصال إةس أية مؤس:اثألحدادار تربية ) أ( 

  . وقيفهمتو
  

حداث األصالح ال ريزومدها التيعلية هو ااة ميكوح حيةاصال سسةؤ أي م:دار تأهيل األحداث) ب(
  . نياها عمليا وميمتعل همتعليمو

  . اي مؤسسة حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لرعاية االحداث:دار رعاية االحداث)  ج(  
   

 هـيتن انسامارحتعلى أساس اث دلحا تعاملت سا المؤسأنف ه التعاريذ هيف التمعن ى لددنج - ٣١٠
مأكل، ملبس، (ة ـاألساسيالخدمات  لهم مدتقو ث،احدألل ةمئالملات جاحتيااالي عتراو امتهروك

وخارج  لخاد) ةنظاميلر اي وغةمياالنظ(مهنية الوية يمتعل الاتملخد وا،)ةح، صءيواا
ت، الحر ،ةرياضيف،  صح،ونيزفلت (اتسسؤمالرج وخاخل ارفية دتالوخدمات  ت،ساسؤمال

ات سمؤسلي افوي األحداث لهم ة ذ زيارلخالم من  بذويهاإلتصالن اوخدمات لضم ،)اتميمخ
فية، تلهاات الباالتصام اح لههم والسمذويرة ازيل حداثألل حنالتي تم اتازجالل ا خالن موأ

 .يعتماجالا ويشاد النفسراال توخدما
 
 لقألا مرة واحدة على رحاكم على زيارة الدوالمقضاة  ٣٦/٤ادة حداث في المنون األا قبجوأ - ٣١١

ات سسؤ مي فماتلخد ايم تقددةوجون حس واثحداأل احترام وذلك لضمان رثة اشهال ثكل
 .ةيعامتجال اعايةالر

  

ل و الحصكنيم و،افيهين د الموجواث لألحدنيةوناقة دمساع اي ةيعامتجوفر المؤسسات االت ال - ٣١٢
 اللخ وأمحام يل هم توكنمكا بإنذيلا لهألا لال خمن ،قيفلتو اةفتر ل خالمساعدةله اهذ ىلع

 إال أن بعض .ه بنع الطوا ردارار الصقالف انئامي استلمحل مكنييث ح ،كمحبعد الفترة 
عيادة ال من خالل افتتاح ،مؤسسات المجتمع المدني يوفر الحماية القضائية والمشورة القانونية

   .٢٠٠٤- ٢٠٠١ حدثاً ما بين األعوام ٧٢٠ التي قدمت المساعدة القضائية لـضائيةالق
  

  )٣٣المادة ( :تارمخدل االعمست اءةساإ :سادساً
  

 يهض علرفد رافي قجغلاع قواال ن أالن، ادفي األرة لكمشرات إساءة استعمال المخدشكل ال ت - ٣١٣
 ط األوسقشرل اةقنطملا ههالكست ادول وتارلمخدا جإنتا لود بين لوصالت قاان يكون أحد حل

ت ارلمخدات ان عبور شحةكلمشن مني ا يعندرألأ ادد بقة فق لهذه الحقيتبعاًو ،اأفريقيال وشم
ات خدرملا بلينماعالمتاد د أعايدز لتونظراًكما . المجاورة دولالإلى  اقلهن عملية  أثناءضيهراأل

 ياضراأل داخلين طتعاالمين ووجمرالن د معداأ دوجحظ وول دفقة ني األردةسينء الجنامن أب
 إلى صولهاواً لرظن ندرألا فيلمادة الهروين  اطينلمتعد اداعأ زايد ت ولوحظ أيضاً.يةنرداأل



  ١٢٥

ة داريوإة يعيرابير تشد تتخاذا استوجب األمر الذي لبنان،في  بنالق ولف حقيجة إتالتيم نلقاإل
 .اترخدلمال ماتعاسء ر سو خطءلدر ئيةاووق

  

  :يةدارإلاو عيةريلتشير ابادت  ال.أ
انون ر قدصت، وقد الخمسينل ائاوأمنذ  تاردمخلاة لكشإلى م ألردنيةا الحكومة تبهتن - ٣١٤

ظرة المشرع ين نت بزنا وصورةاء بجو ،١٩٨٨ة نلس ) ١١(قم ر ةيعقلل امؤثراتالو تراخدلما
  منعفىي جال للعهفسن من تلقاءم دتق ماا إذه نأيض و مرهبارت اعى علمنلمدا إلىورة المتط

 ريطخال شخصاللك ذ ىلرع إشملا رةظن وة،جه من جز العالك إحدى مرالج فيعاي وعقوبةلا
 يااقض ترركتو لالت الحا بعض  فيامدعلى اإل إصلد تقو نة س١٥ دة لمجنلسي يستحق الذا

  كما وازنت نظرة المشرع أيضاً، من جهة أخرىليةدوعصابة د وجو للمحكمة بتأو ث راالتجا
 مع لامعتلمتعددة لات قوبع حيث فرضت ،ررمكلالتاجر  لمعداإلان وملمدلالج ع بين الام
حصيل ل تجأما من يهم مهنتخداتسا يئانسي نالذلاني دالالصيوالطبيب   وكذلك،ائز والحوجرمال
 .هبح وممسلاع ضة للوالفة مخورصبطرة خلااقير عقبالن الماتع ويعري سبحر

 
 وبةقر عباعت أنه ١٩٨٨ة نلس) ١١(قم ر ةيعقلل امؤثراتالو ترالمخد انقانو حممال زبرأ تكمن - ٣١٥

انون ق من ٣ /ب /٨ادة لما (ىرة األولالممن وت امخدرال ةرا في تجاًراص قمدخست يمن لعداماإل
تاجر لاك لذن أ يني حفا هب ي يتعاملالت ة المادرة خطودرك يالل از يام قاصرلاف  ،)خدراتمال
 .عري ربح سلىل عوفي الحص تهرغبا قل تحقيجال فلطل اةاحيبهان استلكنه خطر ذا اله كردي

  

لي قأو مؤثر عخدرة  مةادن يقدم م لمبدةؤلما شاقةل الا أو األشغدامعإلة ابعقو عرش المفرض - ٣١٦
ترك ش واخصش ي ألمخدرةة اد مةيم أقد ة أوخدرملد اموا اليطاع لتاًناكم نياج الداعأو  رلقاص

دة  االمه مت إليقدذي لالشخص ا انأو ك اتكابه اري فاًراصق دمخ استر أو قاصرم معجلذا ابه
 ).ج/أ/٩المادة" (رة قاصرادلمخا

  

 ةدام ةأي  عنصو أ نتجان  ملسنة لك ١٥ نة التقل عة لمدقتؤلماألشغال ة اقوبعع رشملا فرض - ٣١٧
 أوجب كما ).ترادمخ /أ /٨ دةام"(انوناق ابهص خرم ال األحوالير في غةر التجاصددرة بقخم
 أو رىشت اأود ستورن امكل  لنتي سنعنتزيد وال ر اشه٦ عن لتق الةدملحبس ا وبةعقع شرلما
 .طيالتعاد صبقة مخدرة مادية ى ألحاز ع أو عتج أو صننا

  

ث يح بهار باجتالاو ةردمخل اد الموااجنع إنتي مف هتمومي عىلعن يتداملاالنص في هاتين  ءجا - ٣١٨
 .غلا والبرصاقالل مش

  

قانون مهنة يد بقللت  ياتلصيدالش على تيلتفاوائية بدالابة قرالة رييبمدة ثلممة صحقوم وزارة الت - ٣١٩
حظر ية التي راقير الخطلعق ارف صثيح من ٧٢ ةنسل ٤٣  قمر خطرةل اري والعقاقةلديصال
 .ة محدودة  وبكميدقةصم ة طبيةفصوب الإها عبي



  ١٢٦

  
 أي تي لم تشملالرات دمخلافحة اك مأنشب ةيموإقلينائية ثلية ووتفاقيات دلعدة ا دنراألم انض - ٣٢٠

 هذه منو ،غر والبالقاص التملش بحيث عامةجميعها  ءتجانما ل إاطفأل باةخاصاتفاقية منها 
  :تاالتفاقيا
  .١٩٧٢ ام عاهلعدل مال ولوالبرتوك ١٩٦١ات عامرخدملل ةلوحيداية قاالتفا  -
  .١٩٧١م ة عااتفاقية المؤثرات العقلي  -
ة ليعقت الثراؤالموات رمخدالمشروع بالر يغ االتجار افحةكمتحدة لم الممأل ايةاقاتف  -

  .١٩٨٨م عا
  .رصمو اركين تمل ك اهم معفت مذكرات  -

  

  :االجراءات الوقائية   - ت
  

 ىعلأل اسلمجلم واتعلية واليب الترةرازع ومق التنسيل الخن مت لمخدراة احفرة مكاداتحرص إ - ٣٢١
 الخاصة ترااضحلموات واندد ال عقةدامإلى ع ،امعاتلج وا،م لإلعالىعل األسل والمج،بباشلل
 باب عها منم لامعت الىإلذلك  ان يؤدي  دون،ابيةة إيجورص به المواد هذطارخ أنمعية ولتاب
 د بعقعليمالتتربية ولارة از ووراتدمخفحة الاكارة مت ادقامة، فقد ربجتلاب حفضول وال
 هماتدر قية تنمفدهبيم للتعاة وبية الترار وزيمرشدلة ييبلتدرا  العملشور من ةموعجم

ة يمعالاإلامج ر البعلى عالوة، وذلك جياًعال واًلة وقائيمشك الههذ عمل ماتعلااتهم في رهاوم
لى ئهم عانام أبدقإ خطر منذيرهم وتحم هتيعوت يلسب ي فراألموء ل وأوليااأله فدتستهتي لا
 .ادومال ههذ  مثلعاطيت

 
وي اشكال بلتقتسة لكلممااء ح أنعجمي  فيتبمكاوم سات أقحة المخدرافاكة مدار إليوجد - ٣٢٢

 ةيسر ل بكايهة إلدت الواراع المعلومامل متعتث  حي،خدراتالمرة هظا ن بشأتماولوالمع
ى نين علدمالم األشخاص جةمعال هان يتم فيز لمعالجة اإلدمكرملها أيضا يوجد  اكم .ةفافيشو

 .رةدلمخااد والم
  

 الجةعلخاص بماى الرشيد مستشفو ننييل المدمتأهي لنوطلاركز لماب حة ممثلةصالة رزا وومقت - ٣٢٣
 .ماندإلا تالاض حعب

  

 ،اًيولدرمة المحطرة ر الخيقالعقا ةمئ قاىعلمدرجة ال ير غرىخواد االبالمفيما يتعلق  أما - ٣٢٤
 حيث ،امهاخدست ااءيس ان مكنيتي ل واتليايدفي الصة جودوبوب المحالرة واي الطاتمذيبكال

 ةطبسيل اجراءاتالا ضبعي  في إالائقالو روحالم ىت علارحة المخدكافم ةرداإ رو درقتصي
نة ملثااسن ن  هم دومنل لوة أو كحريااد طوم يقدم ن مل كفيوقتب لهاخال من دارةم اإلوقلتي تا

 ونطايتع اثألحداداد من ع في هذا المجال بوجود أتادرفحة المخمكارة ادشر، وتعترف إع
سن ار الغص وهم لمعل لمهفعدلتي ت امهتالائلعة يحضا ويكون نيذالك ئلوأا مواد سيالم هذه



  ١٢٧

 دةداالحو ،ةرنجالاوهان، لدحالت ا ممثل  الموادههذيها ف تستخدم تالجاي م فنولملعاااصة خ
 . وغير ذلكالبنزينتنر والوو جطيارة كاال الداوملام اتخدسا عن يتغنس تال تيالو

  

ط حول س األولشرق في ايةعماية االجتتنم للبكوس كويستة سسن قبل مؤمان تأجريت دراس - ٣٢٥
ن مـ دد عضم ت مناطقمن سةاردلل  غرضيةتانيعشملت أخذ  ،األردن في لطفااالالة مع

ق سو وسطمنطقة الشرق األولح وويص قةطنمفي  ،عيةلصناات المؤسساولمهن اول امـاألع
 باب التيألسد اح أ تشكللاالطفاة لاات ان عمسدرال نتائج اتوبين. دبر إ- ركزيم الارالخض

ين زن والبرنتلل اث ما عادةبه نوملعايتالمواد التي م تخداسإساءة ا فال كيفية االطلمعتتؤدي إلى 
 .يرهاغو جوواآل

  

م واعأل لاتدرمخ بالاملعالت صور تلفمخين في وطمضبلل اطفاألد اابأعد ئيةا إحصبين تالياًن - ٣٢٦
ن ور ومذكلاهم من ميعوج ٣١/٨/٢٠٠٤ خاريحتى ت ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ ،٢٠٠١, ٢٠٠٠

 .ةنس ١٨- ١٦نم عمريةلة ائفال
  

  ١/١٠/٢٠٠٤– ٢٠٠٠م اوعأل لاتمخدرالل بماي التع فضبوطينلمطفال األا
  لسنةا  العدد    

٢٠٠٠  ٥  
٢٠٠١  ١٠  
٢٠٠٢  ٨  

٢٠٠٣  ١٣  
٢٠٠٤  ٢٠  

  
 ترادخافحة المك مرةاإدى لدل سجلم تن فإنه يمندم الال االطفجةلنسبة لمعالابنبين أيضاً أنه  - ٣٢٧

 ينالمدمنال فطالمن ا ددع جةلاعم مت أنه جية، إالالية حالة عنين أدممال لتأهيل طنيالو كزرموال
 :ما يظهر في الجدول التاليب  حساصلخ ارشيدل افىشتفي مس

  

  ٣١/٨/٢٠٠٤- ١٩٩٩ة فترللرشيد لاتشفى مس جين فيلمعاالن نيدملماألطفال ا
  

  سيةالجن  الجنس
  يندرأ  يندغير ار  ذكر  انثى

  السنة

--  --  --  --  ١٩٩٩  
--  ٢٠٠٠  ٥  ١  ٦  

٢٠٠١  ٣  ١  ٣  ١  
٢٠٠٢  ١  --  --  ١  



  ١٢٨

  سيةالجن  الجنس
  يندرأ  يندغير ار  ذكر  انثى

  السنة

--  ٢٠٠٣  ١  --  ١  
٢٠٠٤  ٥  ٧  ٦  ٦  
  المجموع  ١٥  ٩  ١٦  ٨

  
  :غبلتا ولوكحللل االطفا كستهالنع ابير التشريعية لملتداا  .ج
حول للكال فطال اامستخد ا٢٠٠١ لسنة ٥١ رقم ؤقتم الثداحألسلوك اة راقبم نوناق يمنع - ٣٢٨

 :على النحو التالي بغوالت
 

ت ارثمؤال ولمخدرةد ااوأو المة الروحيات بور المشوأ غبلتا ءارش ر على الحدثظيح -
 ).١/أ /٣٥ادة الم (ةرالطيا داومالو ةالعقلي

 ادولم اأوحية ـرولت ااروبشالمي و تعاط أيلةجنرأو ال ن التبغيحدث تدخلر على اظيح -
 ).٢/أ/٣مادةال ( رةاد الطيالموو اأة يلالعق اترثرة والمؤدمخال

 رفبصو وحية أالر تمشروباالبغ أو الت ءراث بشدح يأف يلكت صخر على أي شظيح -
 ).ب/٣ادة م( ه رغيل أو ه لء سواقليةات عومؤثر ة مخدرداومبة صاخ طبية فةصو

ا تكلبو ينار أد ز عن خمسمائةواتج تالة ام بغر أورشها ستةز اوتجة ال تمدقب بالحبس ايع -
ي  أ بشراءكلفهو يارة أ طادموو  أيةوح رباتومشرأو  حدث تبغاًاع لل بن مبتين كللعقوا

ث دح للح سمة أو عقليتاومؤثر ةردخ مداواصة لم خةيب طفةوصرف له و صأ منها
 ).١/أ/٨دة االم (حيةوله مشروبات ر قدم نـات اواحلية والي الليهالمال لخودب

و أ ةوحيرشروبات الي الماطع تدخينه أوو تبغ ألتا راءشبم وقث الذي يدالح قبايع -
 هرالة تكرحا يفة امغرهذه ال فضاعتت دينار ٢٠ رهاقداامة مرغطيارة ب أو الةردـخملا
 ).أ /٧ ةادمال(  فةلاخملل

و ا ةنحا أو الليللياالملهي  ل اولمحاإغالق صالحية  ختصلم اريداإلاكم احلليعطي  -
 ).٩ دةالما( ألحداث ك اسلو بةقان مروانق ة الحكاملفامخ كهال مكبرتذي ي الىمقهلا

 
 ريادإلااكم  الحئاسةظة برفاكل مح يف ثداحألسلوك اة بقامرة جنشكيل لبتت ا تعليمرتصد - ٣٢٩

صوص ذ نفين تبةاقر لموميةالي بعةالمتا هاة، مهمتقلعالاات ذات ه من الجنمندوبي يةوعضو
 عضوبلق عتصة ما يه وخاجبوبمالصادرة ات ليمعلتااث ودحألك ا سلوقبةقانون مرا ماحكوأ

 ةنمن الثا سنودم  همن ىمحالت عل الهذحظر دخول هي يذوالحل في كل ماص ن الخالعإلا
 .رمن العم ةرشع

  
  
  

  



  ١٢٩

   )٣٥ دةاالم( ل فاطاألتجارة   :اًسابع
 
ي جنس اللالغتاالس ولح لمعلوماتا قصنو  تجارة األطفالل حوللطفاقوق حظة لجنة حمال - ٣٣٠

 رغم وجودو ، وبأنردنة االطفال غير موجودة في اال بأن تجار نبين:طفالأللي التجار
ء عضاأمن القضاة والمحامون و عدد رىينه إال أ  التي تعالج هذه الجريمة،اتعيرشتال
 اثيقلموامع  اشىمشريع يت ترارقضرورة إ ،خروناآل مختصونلوا يةموحكلار يات غمنظمال
 وقد روعي ذلك بالفعل في مشروع قانون حقوق الطفل ،في هذا المجال  بهالمومعل ايةوللدا

  . خصصت فيه مواد محددة تعالج هذا الموضوعالذياالخير 
  
  ).٣٢ (ة المادلفاطألا ملع لكذ بما في طفال لألاالستغالل االقتصادي:ثامناً
 
 يعي المشاراصة فخن ويللعامال ألطفاااية م حلةاكف لمللع اانونقل يتعدحول نة جاللة توصي - ٣٣١

 اًسند ١٩٩٧ عام الصادر ـقرار الإلىر نشي :ةيلزنمالة دمالخ و،عيةرالزانشطة ألوا األسرية
عمال االوالذي يبين وتعديالته،  ١٩٩٦ة سنل) ٨ (مقرلعمل ا نو قانمن) ٧٤(ة مادلص انل

ت فقأروقد ، افيه داثحألا التي يحظر عملدث وح الةبصح ضرةلمة أو اهقرالمالخطرة أو 
 .) ١٤٥ فقرةلا ( ١٩٩٨ ام السابق عريالدو ريرقتلا يف رارقل الصيفات

 
ل معل مج الدوليناربل من اعمدب ١٩٩٩عام  في لافطل األلعمة حد وعمللة ار وزانشأتأ - ٣٣٢

 :اهماه مزربمن أ، لطفاألا
رير ول تقأ عدادإو اهعادبإواقعها  وىلعف قولومية وال عةريقل بططفادراسة ظاهرة عمل األ .١

 اساتلسيايط طوتخ يةائات احصوم معلرن لتوفيدفي األر عاملينل الفاطاأل عوض  حولوطني
 .اهيلع ءاضقلاو ةلكشملذه احل هبكفيلة  الساتاسيلاول وللحا عض ووةئياوقالوة جياللعا

تعتبر  و٢٠٠١نشاء قاعدة بيانات خاصة بعمل االطفال يتم تحديثها دوريا منذ منتصف العام إ .٢
  .العربي هي االشمل على المستوى الوطني وقاعدة البيانات هذه

ى لضافة اإ لثالثةاج انتال افاطرامثل تي توالطفال ألبعمل ا ةص الخاةنجل اللامأعمتابعة  .٣
  منلحدلف دهية تجتيارتسرة الوبمة هم جنةل اله لهذوكلتأ حيث ،ةيعنلمهلية االات امالمنظ

 تي سوفاللية وعملاو ةيميلعتلت ااسايسلا من دعد على يطفال تحتو عمل األشكالأسوا أ
خالل  فالطاألل عمل شكاأ أسوأعلى قضاء لاخاص بلا يوطنل ابرنامجلل يسيةرئاللنواة كل اشت
  .لاطفأل املخاص بع اليدوللج ام بدعم من البرنا٢٠٠٦ – ٢٠٠٣ امعوالا

 ماتظنملا ىة الفضاا ةثثاللا جاتنالا فاطرا لمثت ةدحلوف اشراات حت ةيننواق ةن لجةتسمي .٤
  . فالطمل االعب ةعلقتلميعات اشرتلاة اف كودراسةعة جاهمة مر م اليهاكلتوا ،ةهليالا

 يملتعلة اياهموال فطاال حقوق عنتمع جائح المر كافة شوعي بينلر انش ليةوع تتصميم برنامج .٥
 .ندراألن كاوع سمن مجم% ٣٤ ونشكلين يذ والساردملاب ال طصخاالبف هدستي



  ١٣٠

 رةمع وزان واعلتباة لدراسيد اعاك المقتر مساويول  حسرادم طالب النيب ةقبر مساشن .٦
 همن رؤيت عريتعبة للصهم الفرحلمننة  س١٦-٦ يةرملعا ئةفن الب من طاليم بيلع والتةيبرالت
 من ةدرسم) ١٢٠ ( تك شارثحي رعشوال صصقالة بتا كلخالن وع مموضلا اذل هوح

  .نيزئا الفمم تكري وتةكلمملاء انحا فتلمخ
 لعملمة اظنملقته طا دديي جيمتعلج منار بهوو) كريمس( ق الية الطيب التجرلة بالمرحمةهاسمال .٧

ته برجت توتم ،٢٠٠٢م الع افال فيطل االمء على عالي للقضومج الدارنبال لالخ من وليةالد
 يبنمتعليمي   وهو برنامج.يةربعلا ةنطقلمعن اج ذونمكن درأل ااهنبنجاح في اربع دول م

 ليحهمستو بابشالتمكين ف دهبل طفال حقوق دعمل العالمواتعليم وال نفلاام دختس اساسا ىلع
  . لافطألال ممن علحد فة للمعراب

 يللمحاى وستلماى علل فاطل االبعم لقةعلمتاث حاواالب اتلدراسكز توثيق لكافة اتأسيس مر .٨
  . دوليالوربي عالو

ة عم في جامواالعالفة احصلاسم ق عمون اعتالب ائقي عن عمل االطفال في األردنث ومليانتاج ف .٩
لي في ولدال معال رتمؤات متماع اج هامشىلعولية دلا العملي منظمة  فضهعرم  تلبتراءا
  . ٢٠٠٢ عاملا

 ةحصلسلبية على ا اهجئاونت الفطاأل ملبعق تتعلنية زيوفوتل عيةاكة في برامج اذرالمشا .١٠
 . ملين العالاطفة األوسالم

التعليمية لطبيعة اد االقتصادية واالجتماعية والتربوية واستخدام نموذج احصائي يقيس االبع  .١١
  )مرفق نسخة منه(  االردنعمل االطفال في

  
 :يالدن انسلر ايياعق ميبطت - ٣٣٣
ـي ه ف ذكرمت ام ك١٩٩٦نة سل ٨ته رقم تعديالو لن العمانومن ق ) ٧٣ ( مادةلا حددت -

دسة االس ن يكمل الحدثأ بدامخستالن ا االدنى لسدالح )١٤١رة قالف(ي الثاني دنراألر ريالتق
 لعماالا  فيثدحلا متخداساسن  فعر لمنه ) ٧٤( مادة نص الكما عدل . همر عن معشرة

يث  بحة عشرسابعةلا كان نا د بعةشرامنة علثا ىالة صحرة باللمضا هقة اومر او الطرةخلا
في ره من عمرة ش عنة الثامملم يكلث الذي دحغيل الشوز تيج ال" على أنه دة المانصت 

ا هرات يصدراال بقراألعمحدد هذه ة وتحلصبا هلمضراو أ المرهقةو ة أرطلخ االعمألا
 ".تصةمخمية اللرسا تاهالج ءارع آالطتسا  بعدرالوزي

 م التعليةمرحل) ١٠(ة ادـ المي فـ١٩٩٤لسنة ) ٣ (مقرم يعلة والتيبرلت اوناند قحد -
لسن نفسه  حدد ااكم  ،ثحدالعمر من  شرةعسة دساالهي سن  و )يمازلاال( اسي ساال

 . ينمهلا لتدريبل

 من) د (رةقف نص العدل بأنه ةاعرلز اعقطا في ملينالعال طفااألية حمافيما يتعلق بنبين  -
كام حال نيضعاراعة الخزلا لا عمد فئاتحد حيث صدر نظام ملعقانون المن ) ٣(دة لماا



  ١٣١

 تساسؤ المفي ةلزراعا ل عام،يرلبيطاب ، الطبييعلزرا ادسالمهن: همو  العملونانق
ة اعيرالز اآلالت لىعني لفامل الع وا ،وميةور يجأ بعامةلالرسمية ات اسسلمؤواة يمكوحلا

 جاتوانالقطف ر ومزارع ازها ،ة والخضارنت الزياتابون مرةالمث األشجار لتاشم وفي
ناعي طصح االيلقوالت امواالغنر اقبال ايةبترو نواجدلرخات امفر ووبذلاو سجةنألابل شتاالا

 .حللنوا كماساال يةبررع تزامو

ملين عال والمعلا فروظو نكا على امشيتف الت١٩٩٦سنة ل) ٥٦(مل لع افتشينظام مكفل  -
 .ةيدلعضابطة اللا ةيحصالملكون  يالغين من قبل اشخاص ب اوا اطفاالانوك واءس

  

ه مونبو ا تهحبص ةلضار اةر الخطلاماألعء ادأ من وقتصادياإلل التغساإل من للطفحماية ا - ٣٣٤
 د عدلىعقد صادق  ردنألاألن  نبين: اإلجتماعيعنوي او الم  اويحروو الا  العقليو ايندالب
: ريا التقرذه نم ىأخرمواقع ي قد ورد ذكرها فباألطفال  الخاصة ليةلدو العملا ياتتفاقإ نم
ة يتفاقواال ،١٩٩٧نة س يام فدختاالس سند األدنى ل الحنابش ١٩٧٣نة لس) ١٣٨ (مة رقيتفاقالا
إلى  ،  إضافة٢٠٠٠ نةسي فال فال عمل األط أشكأسوأعلى  ء بشأن القضا١٩٩٩ة نسل) ١٨٢(

 ضرألاحت لعمل ت لخاص بلياقة األحداث الطبي اللفحص انشأب ١٩٦٥ة سنل) ١٢٤ ( ةيقافاالت
 .١٩٦٦نة س يفم جفي المنا

 
 اً حولتقرير عدت وزارة العمل أ:لافط األلعم أشكالأ وسألى  عيلتدريجقضاء االجهود  - ٣٣٥

 العاملين األطفالء على وضع الضو يلقي ، الذي٢٠٠١ة سنلدن رملين في األالعا لفااألط عوض
علق بتوزيع األطفال  يتالذيت الوضع الديمغرافي ضمنمن عدة نواحي تفي األردن أسرهم و

 العمل والدخل، والوضع التعليمي وما يتعلق بتوزيع األطفال حسب أسبابحسب المهنة و
والوضع األم،  لألب والتعليميةالخصائص  التسرب من المدرسة وأسبابمستواهم التعليمي و

مهنة األب واألم (ع االجتماعي ألسرهم  حسب الوضاالجتماعي وما يتعلق بتوزيع األطفال
، والوضع الصحي الذي يلقي الضوء على أوضاع األطفال الصحية )ة العاملينعدد اإلخوو

ومعرفتهم بشروط السالمة والصحة المهنية، وظروف العمل الذي يتعلق بتوزيع األطفال حسب 
 .ات العمل و العطلة االسبوعيةساعالمنشأة و

  

  : عدة امور من بينهالطفااأل لل عموحير رتقنتائج البينت  - ٣٣٦
ر يث تشي، حىرخاى لمحافظة ا نم ري كبردن بشكل طبيعة عمل األطفال في األاختالف -

 صمة، العاحافظةن مم مه% ) ٥٧( ن يلمالعا ال األطفصفن ن مثرأكلى أن ت إامالمعلو
 ماك، % ) ٤( ءمحافظة البلقاثم  %)  ٨ ( ربدظة افمحا ثم%)  ٢١ (لزرقاء اة ظفاا محهتلي
 . د يومياحاو رادينقل من  أيحصلون على أجرل طفامن األ% ١٠و  نحسة اناالدر تضحاو



  ١٣٢

 ل فيافن األطم% ٨٨ و نحيعملث حي، اً جدة صغيراتسلون في مؤسفال يعممعظم األطان  -
 ١٠ مدختتس ساتسؤم يم فهمن% ٩٤ و نحملعل، وياق او لعما م خمسةستخدت تساؤسم

 . لأو اقل اعم

 لمون العقان يه فح بومسمال د االعلىحلا زوجاتويلة ت ط ساعات يعملونمعظم األطفالان  -
ن ا دجن، اييومقل ا  اواعاتس ٨ نيعملو لافط األمن %٥٤حظ ان الن انمبي فردني،األ

 .راو اكثات ع سا٩ لميعيبا رقاالخر ت صفنلا

هنة، كما أوضحت  معلمتهم في ترغب ببس يعملون باسةرالد  قيدلافطمن األ% ٥٣ ان -
اسباب ن ا رذكال بالجديرن وم. ادياً مسرهمة ادع لمساونيعمل مهنم% ٥٢ نحو وسةراالد
  . ببس نر مكث أىل إلفلطال مععزى  ينايمكن  ثيدة حدعتمل معال

  ).لمعلا ةروزاعن  رالصاد ٢٠٠١ ن لسنةألردا في نيملالعاع األطفال وض ريرقت مرفق( 
  
  
  
  



  ١٣٣

 
لتنمية الطفولة  ينطلو، الفريق ا )٢٠٠٧– ٢٠٠٣( ة المبكرة ية الطفولنممل األردنية لتلعخطة ا -

  .رةسألؤون اشل نيوطل السالمج/ كرة المب
لس المج/ ة مبكرلاالطفولة ية لتنم  الوطنيقالفري، ٢٠٠٠ بآ، رةبكمة الطفولة التنمي تراتيجيةاس -

  . ناعم، رةألسا ي لشؤوننالوط
ة ر، وزا ٢٠٠٠ ،لوأل اكانون،  العالمي من اجل الطفلمةالق ابعة مؤتمر متلوح ينطولا ريرالتق -

  .طيتخطلا
  . لمعلارة ازو ،٢٠٠١ة نلس األردن يف ينملعافال الاألطتقرير وضع  -
  .لعملا ةزار، و٢٠٠٣ط اب ش،لافطألل امعكال ش أسوأ ألىع ءاقض لليةطنلو ايةاالستراتيج -
 عرومشعية ومااالجت  وزارة التنمية ، قوىل أردن أ اج منرفقل اةحفكام ،راتيجية وطنية شاملة است -

  . ٢٠٠٢ار  أير،فقلاحة  مكافةستراتيجيا
 مكتب ف،يسينوالي ة مظمن ، ناألرداب ي لشبطنواللمسح ا،  هماؤآروياتهم ح: نيودنراالالشباب  -

   ٢٠٠٣ األردن
  .ةمالعات حصاءاالة ار دائ،٢٠٠٣ رايأ، ٥ ددع القام،ري أدن فاألر -
  .١٩٩٣ ينالث تشرين ا٤CRC/C/8/Add. ،27، ق الطفل لجنة حقو،التقريراألردني األولي -
  .١٩٩٩ أيلول ١٣،  CRC/C/70/Add.4، لق الطف حقوجنة، ل تقرير األردني الثانيل ا -
  .ميةشهاالة ينألردا ةلمملكا، ةامعت الااءحصاالرة ئ، دا٥٣ دلعدا ،٢٠٠٢ ويئي السناالكتاب االحص -
 لواأل انونكاألردن،  يفة عيجتمااالتقرير السنوي للتنمية ال، ةماعيتجث االبحولل يناألرد زكرالم -

  .ةيشمهاالدنية ر األلكةلمم ا،٢٠٠٢
، مةعاال تءاصاحالة ارئاد، يسيئالرقرير الت، ٢٠٠٣آب ) ثةلاالثولة الج(مسح العمالة والبطالة  -

  .ةيلهاشما ةدنيرألاكة لممال
م ممج األنات العامة، االسكوا، برءاحصاائرة اال، دئيةاصاح ةروص، ندررأة والرجل في األالم -

  .١٩٩٩ زو تم،مائينتحدة االملا
لق عمتلاي لاوضع الح لل وكمي نوعيفصن ، ودرألي اف اًظقل حألا لفاطلألوطنية ة الالدراس -
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